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Εισαγωγή 

Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην προσέγγιση των επιµέρους πολιτικών 

και ιδεολογικών παραµέτρων που προσδιόρισαν την πορεία των 

δραστηριοτήτων των ελληνικών και ξένων αρχαιολογικών φορέων στον 

ελλαδικό χώρο. Καταβάλλεται προσπάθεια να συσχετιστούν οι διεθνείς 

συγκυρίες και οι εξελίξεις στην οικονοµία και στους θεσµούς µε την 

επιστηµονική παραγωγή, να φωτιστούν κάποιες άγνωστες ως τώρα πτυχές της 

αρχαιολογικής πολιτικής, να αποκωδικοποιηθούν τάσεις και νοοτροπίες των 

αρχαιολόγων ως επαγγελµατικής τάξης και να αναλυθούν τα αίτια της 

παθογένειας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Χωρίς να αποφεύγονται αναφορές 

σε προηγούµενα έτη, ως συµβατική αφετηρία επιλέγεται το 1928, όταν µετά 

από ένα µακρύ διάστηµα πολιτικής αστάθειας αναλαµβάνει την εξουσία το 

κόµµα των Φιλελευθέρων. Αν και η τελευταία περίοδος της βενιζελικής 

διακυβέρνησης ήταν η πλέον συντηρητική, αν και ο συνολικός κρατικός 

σχεδιασµός προσδιορίστηκε από την ανάγκη αποκατάστασης των προσφύγων 

σε συνδυασµό µε τη διεθνή οικονοµική ύφεση, δεν έλειψαν οι αναγκαίοι 

εκσυγχρονισµοί που δηµιούργησαν θετική ατµόσφαιρα για απαρχές νέων 

εξελίξεων σε όλους τους τοµείς της ζωής του ελληνικού κράτους. Η έκρηξη του 

∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου, αναδιατάσσοντας τους υφιστάµενους 

κοινωνικο-πολιτιστικούς άξονες, θέτει από µόνη της το τελικό χρονικό όριο της 

µελέτης.  

Το συγκεκριµένο διάστηµα (1928-40) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι απαλλαγµένο από την έντονη ιδεολογική 

φόρτιση της ηρωικής εποχής των µεγάλων αρχαιολογικών εξερευνήσεων του 

τέλους του 19ου αι. και των αρχών του 20ου, όταν ήταν σε έξαρση ο ευρωπαϊκός 

ανταγωνισµός για την οριοθέτηση των πολιτικών και πολιτιστικών σφαιρών 

επιρροής. Παρέχει, εποµένως, στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει τις αντιδράσεις της αρχαιολογικής διανόησης, σε µια περίοδο 

που δυνητικά της προσφέρθηκε η ευκαιρία να ενεργοποιήσει µια διαδικασία 

µερικής αυτονόµησης από την πολιτική, όταν, µετά τη Συνθήκη της Λωζάννης 

και τη δηµιουργία ενός νέου συσχετισµού δυνάµεων, υποβαθµίστηκε η θέση 

της Ελλάδας στη διεθνή πολιτική κονίστρα και χαλάρωσε το ενδιαφέρον των 

ξένων κυβερνήσεων για πολιτιστική διείσδυση.  
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Είναι, πλέον, κοινή διαπίστωση ότι από την οργάνωση, ήδη, της 

αρχαιολογίας σε επίσηµο επιστηµονικό κλάδο, η µελέτη του αρχαιοελληνικού 

πολιτισµού συνδέθηκε µε την ανάγκη εξυπηρέτησης εξωεπιστηµονικών 

στόχων. Η γνώση για την αρχαία Ελλάδα θεµελιώθηκε στην αδιαµφισβήτητη 

αυθεντία των πρωτοπόρων Ευρωπαίων, το έργο των οποίων είχε καθοριστεί 

από τις κρατούσες ιδεολογικές τάσεις, που εξυµνούσαν την κλασική 

αρχαιότητα ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισµού, από τις πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές και στρατιωτικές συγκυρίες, τον ιµπεριαλιστικό 

ανταγωνισµό ανάµεσα στις Μεγάλες ∆υνάµεις και βέβαια από 

σταθεροποιητικούς θεσµούς όπως εκπαίδευση, βιβλιοθήκες, εκδοτικοί 

οργανισµοί, συνέδρια, κυβερνήσεις.1 Στο µεσοπόλεµο, είχε πλέον παγιωθεί όχι 

µόνο µια παράδοση σκέψης και λεξιλογίου αλλά και ένας κοινός κώδικας 

συµπεριφοράς που, παρακάµπτοντας τις διακρατικές διαφορές, συµφωνούσε 

στην προάσπιση της θέσης Ευρωπαίων και Αµερικανών ως διαδόχων του 

ελληνικού πολιτισµού, στη διαφύλαξη της παραδοσιακής δικαιοδοσίας τους 

στην ερµηνεία του,2 στη συνακόλουθη ένταξη των αρχαίων στο πολιτικο-

ιδεολογικό οπλοστάσιό τους και στην ανάσυρσή τους για την εδραίωση 

πολιτικών σχηµάτων και ιδεολογικών κινηµάτων. 

Κατά το ξένο παράδειγµα, οι Έλληνες από τη στιγµή που ανακάλυψαν το 

παρελθόν τους, τον 19ο αι., µε τη διαµεσολάβηση της ευρωπαϊκής διανόησης, 

αντιµετώπισαν την αρχαιότητα και κυρίως την κλασική, ως συµβολικό 

κεφάλαιο,3 στο οποίο έσπευσαν να επενδύσουν ευθύς εξαρχής για τη 

συγκρότηση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, την απόδειξη της ιστορικής 

συνέχειας του νεοελληνικού κράτους και κατά συνέπεια την τεκµηρίωση της 

αναγκαιότητας αυτόνοµης ύπαρξής του.4 Αργότερα, το ίδιο κεφάλαιο 

αξιοποιήθηκε τόσο από τον επίσηµο κρατικό µηχανισµό όσο και από διάφορες 

κοινωνικές οµάδες, άτοµα ή οργανώσεις για τη νοµιµοποίηση των 

συµφερόντων τους, την αποτελεσµατικότερη προπαγάνδα των επιλογών τους, 

τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης και σε περιόδους κρίσεων για την τόνωση 

                                                 
1 Trigger 1984, 355-370. Για το ρόλο των επιστηµονικών περιοδικών στη δόµηση του 
επιστηµονικού λόγου βλ. Dyson 1985, 452-463. 
2 Καλπαξής 1997, 64. 
3 Bourdieu 1977, 171-183, 1990, 118-121. 
4 Σκοπετέα 1988, 211. Kotsakis 1991, 65-68. 
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της εθνικής αυτοπεποίθησης.5 Ιδιαίτερα δυναµικοί στην εκµετάλλευση αξιών 

που είχαν δείξει αξιοθαύµαστη αντοχή στο χρόνο αποδείχθηκαν οι αστοί, τόσο 

οι δυτικοευρωπαίοι6 όσο και οι έλληνες.7 Χρησιµοποίησαν τα αρχαία για 

παραµυθία, για να νοµιµοποιήσουν το πολιτικό και οικονοµικό τους πρόγραµµα 

και για να εγγυηθούν τη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης.  

Ευθύς εξαρχής οι αρχαιολόγοι, έλληνες και ξένοι, ως δυναµικά µέλη µιας 

διεθνούς ελίτ,8 δεν αντέδρασαν στην προσπάθεια εξαργύρωσης των 

αρχαιοτήτων σε πολιτικά και οικονοµικά οφέλη. Η τάση παραγωγής απτών 

συµβόλων εσωτερικοποιήθηκε ως αυτονόητη, γεγονός που επηρέασε την 

επιστηµονική παραγωγή ως προς την επιλογή του ερευνητικού αντικειµένου, 

την ερµηνεία των ανασκαφικών δεδοµένων αλλά και την καθιέρωση κανόνων 

αξιών. Αργότερα, µε ή χωρίς την παρότρυνση της πολιτικής ηγεσίας, συνέχισαν 

να επιµένουν στη δηµιουργία πολιτιστικών στερεοτύπων και στην 

αναπαραγωγή των στοιχείων που δικαίωναν την αναγωγή του ελληνικού 

πολιτισµού σε αδιαφιλονίκητο πρότυπο. Η θεωρητική τεκµηρίωση των εθνικών 

σκοπιµοτήτων αλλά και η προάσπιση των συµφερόντων της αστικής τάξης 

επιβεβαίωνε την χρησιµότητα του έργου τους και άρα δικαίωνε την παρουσία 

τους στα ανώτερα κλιµάκια της κοινωνικής ιεραρχίας ενώ παράλληλα 

λειτουργούσε ως επιχείρηµα στην αναζήτηση κρατικών ή ιδιωτικών 

επιχορηγήσεων.  

Φαίνεται, εποµένως, ότι η µελέτη του ελληνικού πολιτισµού δεν 

αποτέλεσε ποτέ ελεύθερο αντικείµενο σκέψης, γεγονός που, όµως, δεν 

προβληµάτισε ιδιαίτερα τους αρχαιολόγους. Έτσι, αν και ο Graham Clark 

αµφισβήτησε την αντικειµενικότητα των επιστηµονικών θεωριών, ήδη από το 

1939, µε το βιβλίο του Archaeology and Society, θέτοντας θέµα διαπλοκής 

εθνικισµού-αρχαιολογικής αφήγησης, o διάλογος άνθησε µόνο στη δεκαετία 

                                                 
5 Μπουλώτης 1988, 22-29. Καλπαξής 1993, 38-40. Ξιφαράς 1993, 70-71. Kohl - Fawcett 1995, 
3-18. Hamilakis-Yalouri 1996, 117-129. Μαλάµης 1997, 21-23. Kotsakis 1998, 44-67. 
Hamilakis-Yalouri 1999, 115-160. Hamilakis 1999, 313. 
6 Trigger 1984, 356-357, 358. 
7 Τσουκαλάς 1977, 42-44. Hamilakis - Yalouri 1999, 123-124. 
8 Diaz-Andreu, 137. 
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του 1980 µε την πρόοδο της µετα-διαδικαστικής αρχαιολογίας (post-processual 

archaeology).9 

Στη συγκεκριµένη εργασία η ανίχνευση των σχέσεων της αρχαιολογίας µε 

την πολιτική βασίζεται κατά κύριο λόγο στη µελέτη πρωτογενούς αρχειακού 

υλικού και στη συλλογή πληροφοριών από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 

της εποχής. Η παράθεση συγκεκριµένων περιστατικών επιλέχθηκε συνειδητά, 

όχι µόνο για να τεκµηριώσει τις θέσεις της γράφουσας σχετικά µε τον τρόπο 

θεώρησης και διαχείρισης των αρχαίων από το ελληνικό κράτος, τις σχέσεις 

των ελλήνων αρχαιολόγων µε τον εργοδότη τους και µε τον αποδέκτη του 

έργου τους, το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χάραξη και εφαρµογή της 

αρχαιολογικής πολιτικής (Κεφάλαιο 1ο), το βαθµό που οι εθνικιστικές 

παράµετροι επηρέασαν το ελληνικό επιστηµονικό έργο, τις δυνατότητες 

αξιοποίησης της αρχαιολογίας ως µέσου διακρατικής προσέγγισης (Κεφάλαιο 

2ο) και τους παράγοντες προόδου ή υπολειτουργίας των ξένων σχολών 

(Κεφάλαιο 3ο), αλλά και για να επιτρέψει στον αναγνώστη να διαµορφώσει 

προσωπική άποψη για τα τεκταινόµενα στο χώρο της αρχαιολογίας υπό τους 

περιορισµούς, έστω, που θέτει η υποκειµενική προεπιλογή των στοιχείων. Η 

διεξοδικότερη αναδροµή στις ελληνοαµερικανικές διαπραγµατεύσεις για τις 

ανασκαφές της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών και η παρουσίαση των 

οργανωτικών αρχών που προσδιόρισαν την προετοιµασία και στη συνέχεια την 

έναρξη των εργασιών χρησιµοποιούνται ως απτό παράδειγµα (case-study) του 

τρόπου προσέγγισης της Ελλάδας από την υπερατλαντική δύναµη αλλά και της 

δυναµικής µιας ορθολογικής διοίκησης (Κεφάλαιο 4ο).  

Θεωρητικά, η εξέλιξη της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής 

αρχαιολογίας θα ήταν διαφορετική αν οι αρχαιολόγοι, ένας ολιγάριθµος και άρα 

ευέλικτος κλάδος, έχοντας διερευνήσει τους παράγοντες που επιβραδύνουν ή 

αναστέλλουν την επιστηµονική πρόοδο και παρακωλύουν την αποτελεσµατική 

προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, συνεργάζονταν µεθοδικότερα για 

την αναίρεση τους. Η ενδοσκόπηση και ο συνυπολογισµός των εκάστοτε 

πολιτικών και οικονοµικών συγκυριών και των περιορισµών, που θέτει η άµεση 

εξάρτηση της αρχαιολογίας από τον κρατικό µηχανισµό αποτελούν, δυνητικά, 

                                                 
9 Βλ. τις εισαγωγικές παρατηρήσεις στο Καλπαξής 1993, 11-22. Hamilakis-Yalouri 1996, 117. 
Fowler 1987, 229-248. 
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το πρώτο βήµα πριν την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για την έλλογη 

ανασυγκρότηση της διοίκησης, την αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

κατά συνέπεια για τη µετεξέλιξη των αρχαιολογικών δοµών. Στο πλαίσιο αυτό, 

µε δεδοµένη την ανακύκλωση των προβληµάτων, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η 

απόπειρα κριτικής προσέγγισης του παρελθόντος της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας και των ξένων σχολών και στη συγκεκριµένη περίπτωση της 

µεσοπολεµικής πορείας τους, καθώς, εκτός των άλλων, η χρονική 

αποστασιοποίηση από πρόσωπα και καταστάσεις επιτρέπει µεγαλύτερη 

νηφαλιότητα και αντικειµενικότητα.  
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I. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

 

Γενικά 

Από την ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας στις 25 Μαρτίου 1924 ως την 

έκρηξη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου, η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται, στη δίνη µιας 

σειράς πολιτικών και πολιτειακών ανατροπών, απότοµων οικονοµικών 

µεταβολών, κοινωνικών και ιδεολογικών αµφισβητήσεων.  

Η διατήρηση της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ο 

οικονοµικός εκσυγχρονισµός, η οµαλή ενσωµάτωση των προσφύγων, θα 

απορροφήσουν το µεγαλύτερο µέρος του δυναµισµού των κυβερνώντων. Παρά 

τις νέες πιεστικές ανάγκες, το πολιτικό και κοινωνικό εκτόπισµα της 

αρχαιολογίας δεν περιορίζεται, αν και ο ρόλος της δεν είναι τόσο σηµαντικός 

όσο στην εποχή ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Τότε, στα πλαίσια του 

ροµαντικού κλασικισµού οι αρχαιολόγοι είχαν αναλάβει καίριο ρόλο στη 

δόµηση της εθνικής ταυτότητας. Τα αρχαία µνηµεία ήταν τα µόνα έτοιµα εθνικά 

σύµβολα1 ενώ η αποκατάσταση της συνέχειας µε την αρχαία Ελλάδα υπήρξε 

βασικός συντελεστής στη δικαίωση των πολιτικών αιτηµάτων. Τώρα η 

αρχαιότητα, νοούµενη ως συµβολικό κεφάλαιο υψηλής απόδοσης σε άϋλες και 

υλικές αξίες,2 χωρίς να αποτελεί σηµείο αναφοράς στο διάλογο µε τις ∆υνάµεις, 

εξακολουθεί να χρησιµοποιείται τόσο για την εξυπηρέτηση εθνικών 

σκοπιµοτήτων, όπως αποδεικνύει η περίπτωση της Μακεδονίας, όσο και για 

εσωτερική κατανάλωση, ως µέσο χειραγώγησης του πλήθους σε περιόδους 

κρίσης3 ενώ ταυτόχρονα συνδέεται στενότερα µε την ανάπτυξη της οικονοµίας, 

µέσω του τουρισµού.  

Σ� αυτό το ευρύτερο πλαίσιο και υπό τον περιορισµό της πατερναλιστικής 

τάσης του κράτους από τη µία και των ισχνών κρατικών πόρων4 από την άλλη, 

                                                 
1 Σκοπετέα 1988, 197. Βλ. επίσης Lowenthal 1988, 726-35. 
2 Bourdieu 1977, 171-183. Bourdieu 1990, 118-121. 
3 Brown 1994, 787-788. 
4 Στο διάστηµα από το 1928 ως το 1940, οι ετήσιες τακτικές πιστώσεις που χορηγούνται στην 
Αρχαιολογική Υπηρεσία κυµαίνονται από 5.692.084.10 δρχ. (Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική 
∆ιεύθυνσις ∆ηµόσιου Λογιστικού, Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την 
χρήσιν του έτους 1932-33, Αθήνα 1936) ως 12.568.497.25 δρχ. (Υπουργείο Οικονοµικών, 
Γενική ∆ιεύθυνσις ∆ηµόσιου Λογιστικού, Προσωρινός Απολογισµός των εσόδων και εξόδων 
του κράτους χρήσεως 1935-36, Αθήνα 1936). Από τα χρήµατα αυτά, 31.590 δρχ (Απολογισµός 
των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1933-34, Αθήνα 1936) ως 
319.843.90 (Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1930-
31, Αθήνα 1934) διατίθενται για τη διεκπεραίωση ανασκαφικών εργασιών και την αποτύπωση 
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καλούνται να λειτουργήσουν οι δύο κυρίαρχοι θεσµοί της ελληνικής 

αρχαιολογίας, η Αρχαιολογική Υπηρεσία,5 που υπάγονταν στο Υπουργείο 

Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και η Αρχαιολογική Εταιρεία, 

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου.6  

Ο Μεσοπόλεµος σκιαγραφείται από τους αρθρογράφους της εποχής αλλά 

και από τους αρχαιολόγους στις αναφορές-διαµαρτυρίες τους στον τύπο και στο 

Υπουργείο Παιδείας, ως µία περίοδος στασιµότητας, αν όχι παρακµής για την 

                                                                                                                                   
και συντήρηση των ανασκαµµένων χώρων, 337.047.80 δρχ (Απολογισµός των εσόδων και 
εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1928-29, Αθήνα 1933) ως 418.907.30 δρχ 
(Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1933-34, Αθήνα 
1936) για αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες, 3.876.094.35 δρχ. (Απολογισµός των 
εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1928-29, Αθήνα 1933) ως 7.450.000 
δρχ. (το ποσό αυτό εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του έτους 1938-39, αλλά δεν γνωρίζουµε 
αν χορηγήθηκε ακέραιο- Γενικός προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 1938-39, Τεύχος Ι, 
Αθήνα 1939) για τους µισθούς και τα επιδόµατα του προσωπικού, 94.967.30 δρχ (Απολογισµός 
των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1928-29, Αθήνα 1933) ως 
650.000 δρχ. (το ποσό αυτό εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του έτους 1938-39, αλλά δεν 
γνωρίζουµε αν χορηγήθηκε ακέραιο- Γενικός προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 1938-39, 
Τεύχος Ι, Αθήνα 1939) για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών κτηµάτων, 84.852.50 δρχ. 
(Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του έτους 1928-29, Αθήνα 
1933) ως 498.595 δρχ (Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους διά την χρήσιν του 
έτους 1931-32, Αθήνα 1934) για τη συντήρηση και αναστύλωση των µνηµείων της Ακρόπολης. 
Σηµειώνεται ότι στους απολογισµούς των ετών 1930-31 και 1932-33 δεν αναγράφονται 
πιστώσεις για απαλλοτριώσεις. Στους δε προϋπολογισµούς των ετών 1935-1939 προβλέπονταν 
πιστώσεις 2.000.000 ως 2.300.000 δρχ. για αναστηλώσεις, στερεώσεις αρχαίων µνηµείων και 
εργασίες υποστήριξης του ναού της Αθηνάς Νίκης και των βράχων της Ακρόπολης και του 
Μυστρά.  
Αρκεί η αντιπαραβολή των κρατικών πιστώσεων για τις ανασκαφές σε όλη την χώρα µε τις 
ετήσιες δαπάνες της Αµερικανικής Σχολής για τις ανασκαφές µόνο της Κορίνθου και της 
αθηναϊκής Αγοράς για να φανεί η αδυναµία του ελληνικού κράτους να υποστηρίξει οικονοµικά 
τις αυξηµένες υποχρεώσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
Το 1931-32 η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών διέθεσε $5.000 µόνο για τις ανασκαφές 
της Κορίνθου και $1.000 για µικρότερες ανασκαφές στην Αθήνα ενώ άλλα τόσα προτείνονται 
στην κατάρτιση του προϋπολογισµού της Σχολής για το επόµενο έτος (Αρχείο Α.Σ, Φακ. 
Αλληλογραφία Capps 1931-32, Budget Recommendations for the year 1931-32). Το 1937-38 
για τις ανασκαφές της Κορίνθου διατέθηκαν $7.200 ενώ για τις εργασίες στην Αθήνα $3.500 
(Αρχείο Α.Σ, ∆ιοικητικά έγγραφα, Budget proposal for 1938-1939). Για τις απαλλοτριώσεις και 
τις ανασκαφές της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών δαπανήθηκαν ως την έκρηξη του πολέµου 
πάνω από $1.000.000 (Lord 1947, 244, 255). Το 1935, το κόστος της αναστήλωσης του Λέοντα 
της Αµφίπολης υπολογίζονταν σε $5.000, ποσό που ανέλαβε να συγκεντρώσει ο Πρέσβης της 
Αµερικής, Lincoln MacVeagh (Ο Λέων της Αµφιπόλεως, Ελεύθερον Βήµα, 7-12-1935, 3). 
Σηµειώνεται ότι το 1934 το δολάριο αντιστοιχούσε σε 110 δραχµές (Αρχείο Α.Σ, ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης (1933-34), Requisition for second proportional payment, 
Lesbos Museum, 16-1-1934). 
5Για την Αρχαιολογική Υπηρεσία βλ. Αγγελική Κόκκου, Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην 
Ελλάδα και τα πρώτα µουσεία, Αθήνα 1977. Βασίλειος Χ. Πετράκος, ∆οκίµιο για την 
αρχαιολογική νοµοθεσία, Αθήνα 1982. Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η περιπέτεια της Ελληνικής 
Αρχαιολογίας στο Βίο του Χρήστου Καρούζου, Αθήνα 1995. 
6 Για την ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας βλ. Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, Αθήνα 1987. Βασίλειος Χ. Πετράκος, 
«Ιδεογραφία της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», ΑΕ (1987), 25-197. 
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ελληνική αρχαιολογία. Η ελαχιστοποίηση του ερευνητικού έργου,7 η 

ανεπάρκεια της µουσειακής πολιτικής,8 η εγκατάλειψη των αρχαιολογικών 

χώρων9 η έλλειψη συντηρητών, εργαστηρίων συντήρησης10 και εργοταξιακού 

                                                 
7 Πρβ. το Υπόµνηµα των Εφόρων Αρχαιοτήτων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης 
(πιθανότατα τον Ελ. Βενιζέλο): Κατά την τελευταίαν δεκαετίαν ο ένδοξος τούτος κλάδος φθείνει 
διαρκώς. Αι ανασκαφαί σχεδόν εσταµάτησαν, τα περιοδικά µας δυσκόλως εκδίδονται, το 
προσωπικόν επικινδύνως αραιούται και το χείριστον επακολούθηµα, ουδέ αυτοί οι Εθνικοί 
θησαυροί των Μουσείων είναι επαρκώς εξασφαλισµένοι (Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, χωρίς 
ηµεροµηνία). 
8 Η Οικτρά Κατάστασις των Μουσείων µας. Τι καταγγέλλει ο ∆ιευθυντής του Εθνικού 
Μουσείου (Α. Φιλαδελφέας), Ελεύθερον Βήµα, 23-6-1934, 3: όλα τα εν αυτώ έπιπλα είνε 
πεπαλαιωµένα, αριθµούντα βίον πεντήκοντα και πλέον ετών. Τα πατώµατα εκ µωσαϊκού είνε 
πάντα ανεξαιρέτως κατεστραµµένα, τα παραπετάσµατα των παραθύρων ράκη, κρεµάµενα, οι 
καναπέδες τελείως ερειπωµένοι µε εσχισµένα καλύµµατα. Τον δε χειµώνα το αχανές τούτο κτίριον 
µεταβάλλεται εις ψυγείον�Μόνον είς βάρβαρον τόπον θα επετρέπετο η κατάστασις, οίαν 
παρουσιάζουν εργαστήρια� Το εργαστήριον των εκµαγείων� είνε µία οικτρά ανήλιος και 
σκοτεινή παράγκα, µη έχουσα παρά έναν και µόνο τεχνίτην, αι δε µήτραι �είνε τόσον 
πεπαλαιωµέναι �αι πλείσται ώστε έπρεπε να απαγορεύεται η εξ αυτών κατασκευή εκµαγείων. 
Αλλ� έτι µάλλον σπουδαία είνε η έλλειψις χηµικού εργαστηρίου, ούτω δε όλα τα χαλκά των 
µουσείων κινδυνεύουν µετ� ολίγα έτη να καταστραφούν�Αν οι εκτιµήσεις για την ποιότητα της 
επίπλωσης και γενικότερα για την υλική υποδοµή ενός µουσείου είναι υποκειµενικές και ίσως, 
αµφισβητήσιµες, η απουσία τεχνικού εξοπλισµού και εξειδικευµένου προσωπικού για τη 
συντήρηση των αρχαίων αποτελούν αντικειµενικές ελλείψεις που δυσχεραίνουν την οµαλή 
λειτουργία του και την αποτελεσµατική προστασία των αρχαίων. Πρβ. την απάντηση του 
Υπουργείου Παιδείας στις κατηγορίες του Α. Φιλαδελφέα, σύµφωνα µε την οποία είχε ήδη 
εγκριθεί πίστωση 2.700.000 δραχµών για το Μουσείο Ηρακλείου, 1.000.000 δρχ. για τα 
επαρχιακά µουσεία και 2.000.000 για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την ανέγερση της 
νέας πτέρυγας (Εξ αφορµής των όσων κατήγγειλεν ο κ. Φιλαδελφεύς, Ελεύθερον Βήµα, 24-6-
1934, 4). 
9 Η εγκατάλειψη του µουσείου και του αρχαιολογικού χώρου της Ολυµπίας επισηµαίνεται και 
στιγµατίζεται από έναν απλό πολίτη, τον Π. Παπαχριστοδούλου σε επιστολή διαµαρτυρίας προς 
το Ελεύθερον Βήµα: Το µουσείον άλλοτε είχε έφορον, είχε επιµελητή. Τώρα τρεις απλοί φύλακες 
φυλάττουν τον Ερµή και τ� αριστουργήµατα του µουσείου και παραµένουν οι µόνοι υπεύθυνοι και 
υπόλογοι των αρχαιολογικών θησαυρών. � Η Άλτις � απεριποίητος και χορταριασµένη εις 
βαθµόν που πολλά µνηµεία χάνονται και αφανίζονται µέσα στην πλούσια βλάστηση� (Ελεύθερον 
Βήµα, Ολυµπία, 25-5-1930, 2).  
Με σαφώς µελανότερα χρώµατα περιγράφεται η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου του 
Ολυµπίου ∆ιός, στο κέντρο της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους: Εις τους στύλους του 
Ολυµπίου ∆ιός� άπειροι ξένοι και Έλληνες� είνε υποχρεωµένοι να κρατήσουν την αναπνοήν 
των και να φράξουν τη µύτη των, διότι ουδέποτε ο χώρος είνε καθαρός�Ουδείς φεύγει χωρίς 
αγανάχτησιν� Ο χώρος χρησιµοποιείται από πλήθος αλητών ως υπαίθριο ξενοδοχείον� 
(Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 26-9-1930, 3). Η κατάδηλη αδιαφορία για ιδιαίτερα σηµαντικές 
αρχαιολογικές θέσεις προκαλεί δικαιολογηµένα την αγανάκτηση της κοινής γνώµης, εθισµένης 
σε συναισθηµατικά φορτισµένες αναφορές στα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος και σε 
πυκνές διακηρύξεις της συµβολικής αξίας τους.  
Βλ. επίσης, την αναφορά του Ιω. Παπαδηµητρίου προς τη Γενική ∆ιοίκηση Ηπείρου σχετικά µε 
την κατάσταση των βυζαντινών ναών και την ανάγκη ίδρυσης µουσείου στην περιοχή (Αρχείο 
Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1933 (101-162), Έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή του Γενικού ∆ιοικητή της Ηπείρου Κ. Σταυρόπουλου προς την Αρχαιολογική 
Εταιρεία, 3-10-1933, αρ. πρωτ. 120 µε συνηµµένη την από 20-9-1933 έκθεση του Εφόρου Ιω. 
Παπαδηµητρίου προς τη Γενική ∆ιοίκηση Ηπείρου). 
10 Ν. Γιοκαρίνης, Περισώσατε τα ψηφιδωτά, Ελεύθερον Βήµα, 17-2-1935, 1. 
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εξοπλισµού, η αρχαιοκαπηλία,11 αποτελούν τα σηµαντικότερα από τα 

προβλήµατα που επισηµαίνονται.  

Η κριτική στρέφει τα πυρά της προς την πολιτική ηγεσία, την οποία 

εγκαλεί κυρίως για την πενιχρή χρηµατοδότηση των αρχαιολογικών έργων, για 

τον πρόχειρο σχεδιασµό και την αποσπασµατική παράθεση µέτρων. Το 1930 ο 

Κ. Ουράνης γράφει χαρακτηριστικά: Αφήσαµεν τα µουσεία µας και την 

αρχαιολογική µας υπηρεσία στο σηµείο που µας παρεδόθησαν από τον 

Τρικούπην. Η περίφηµη αρχαιολατρεία µας υπήρξε απλώς ένα ρητορικό άνθος 

των πολιτικών και των διδασκάλων, ένας νεκρός τύπος στον οποίο δεν 

ενεφυσήθη ποτέ η ζωή� Από χρόνια τώρα µελετάται η αναδιοργάνωσις της 

αρχαιολογικής µας υπηρεσίας και των αρχαιολογικών µας εγκαταστάσεων- και η 

µελέτη εξακολουθεί. Κάθε υπουργός που παρέρχεται την µεταβιβάζει εις αυτόν 

που τον διαδέχεται� Οι αρχαιολόγοι εβαρέθησαν ν� ακούουν την περίφηµη αυτή 

αναδιοργάνωσι η οποία δεν είνε παρά ένα πρόσχηµα για να µη τους παρέχεται 

έστω και µία µικρή πίστωσις προς αντιµετώπισιν των πλέον επειγουσών 

αναγκών.12   

Στα πλαίσια της ίδιας συλλογιστικής, οι προσπάθειες για την 

εξισορρόπηση της κρατικής ανεπάρκειας καταβάλλονται από τους αριθµητικά 

ελάχιστους αρχαιολόγους, που καλούνται να επιτελέσουν ένα γιγαντιαίο σε 

όγκο, σωστικό και ερευνητικό έργο: Έχοµεν εις τον τόπον µας αρχαιολόγους που 

είνε τιµή και καύχηµα της χώρας µας ενώπιον των ξένων επιστηµόνων. � Είνε 

φύλακες ταυτοχρόνως και αναδηµιουργοί. Όµως,� ηµπορούν πάντοτε να 

εκτελούν ανεµπόδιστα την αποστολήν των; �Τους παρέχοµεν τα µέσα που ζητούν 

                                                 
11 �οι χωρικοί σκάβουν και ψάχνουν παντού, οι έµποροι αρχαιοτήτων δεν είναι λίγοι, οι 
άνθρωποί τους άγρυπνοι, οι ακτές της Ελλάδας αχανείς και αφρούρητες και το εµπόριο των 
αρχαιοτήτων διεξάγεται κανονικότατα. (Το Σηµειωµατάριο του Φορτούνιο, Αρχαιοκαπηλεία, 
Ελεύθερον Βήµα, 11-1-1933, 1). Πρβ. Κλ. Τσούρκας, Εις το Βερολίνον. Η κλεµµένη θεά µας, 2-
9-1936, Ελεύθερον Βήµα, 3. 
Βλ. επίσης σχετικό έγγραφο της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών προς τον Πρόεδρο της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας µε αφορµή την πρόσφατη εξαγωγή στο εξωτερικό µεγάλων  
τµηµάτων της εν Θεσσαλονίκη αψίδας του Γαλερίου. Ζητείται η υποστήριξη της Εταιρείας σε 
έγγραφη διαµαρτυρία προς το Τµήµα Πνευµατικής Συνεργασίας της Κ.Τ.Ε στην οποία θα 
προτείνονταν ως µέτρο περιορισµού του οξύτατου προβλήµατος της αρχαιοκαπηλίας η δι' 
αποφάσεως της κοινωνίας απαγόρευση εις Μουσεία και άλλα δηµόσια ιδρύµατα της αγοράς 
αρχαιολογικών αντικειµένων εξαχθέντων εν αγνοία των οικείων υπηρεσιών της χώρας µας 
(Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1928, Έγγραφο της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών προς 
τον Πρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 19-5-1928 αρ. πρωτ. 63). 
12 Κ. Ουράνης, ∆εν έχοµεν αρχαιολογικόν µουσείον, αλλά ένα κατάστηµα πλειστηριασµού, 
Ελεύθερον Βήµα,1-4-1930, 1 και 5.  
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και τας ευκολίας που χρειάζονται;13 Το ελληνικόν κράτος δεν έχει αρχαιολογικήν 

πολιτικήν�14  

Με τη σειρά τους οι αρχαιολόγοι θα διαµαρτύρονται σε όλη τη διάρκεια 

του µεσοπολέµου για την ανεπάρκεια των πιστώσεων.15 Το 1932, µε υπόµνηµα 

προς τον Βενιζέλο καταγγέλλουν ότι ο προϋπολογισµός των εργασιών της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι σχεδόν ο ίδιος ο προπολεµικός και εννοείται ότι 

µετά την πτώσιν της δραχµής είναι παντελώς ανάξιος ν� αντιµετωπίσει τας 

µάλλον στοιχειώδεις ανάγκας.16 ∆ύο χρόνια αργότερα, οι ενστάσεις εντείνονται 

όπως προκύπτει από το δριµύ κατηγορητήριο που απευθύνει ο Σπ. Μαρινάτος 

προς το Υπουργείο: ∆υστυχώς η απογοήτευσις και ας µου επιτραπή να προσθέσω 

η αηδία εκ της καταστάσεως της αρχαιολογικής υπηρεσίας από απόψεως 

πιστώσεων, πληµµυρίζει την ψυχήν και του πλέον αισιόδοξου, και του πλέον 

υποµονητικού υπαλλήλου.17 Οι επιχορηγήσεις µειώνονται ακόµα περισσότερο 

στην περίοδο της δικτατορίας. Εν όψει της διαφαινόµενης στον ορίζοντα 

πολεµικής σύρραξης, ο Μεταξάς ελαχιστοποιεί τα κονδύλια για τον πολιτισµό. 

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους εφόρους ήταν σαφής: Είναι 

εις πάντας υµάς γνωστόν το λίαν περιωρισµένον πλαίσιον των πιστώσεων του 

πρ/σµού εντός του οποίου θα είµεθα ηναγκασµένοι να κινηθώµεν και κατά το 

αρξάµενον οικονοµικόν έτος, λόγω γνωστών επιτακτικότερων αναγκών του 

Έθνους. ∆έον ένεκα τούτου, όπως επικρατήση πνεύµα συµµορφώσεως προς τα 

πράγµατα. Επί παραδείγµατι αι πιστώσεις προς πλουτισµόν των αρχαιολογικών 

Βιβλιοθηκών περιορίζονται εις δρχ. 4.000 συνολικώς. �Οµοίως αι πιστώσεις 

προς καθαρισµόν αρχαιολογικών χώρων καταργήθησαν εντελώς. �Αι πιστώσεις 

οδοιπορικών ήσαν ανέκαθεν ανεπαρκείς. ∆ιά τούτο συνιστώµεν εντόνως, όπως 

                                                 
13 Ν. Γιοκαρίνης, Περισώσατε τα ψηφιδωτά, Ελεύθερον Βήµα, 17-2-1935, 1. 
14 Ν. Γιοκαρίνης, Ελεύθερον Βήµα, Ο τόκος των αρχαίων µας, 3-2-1934, 1. 
15 Το 1933 ο Γ. Μηλιάδης καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν του ενέκρινε πίστωση 
500 δρχ. για να περιοδεύσει σε χωριά της Κέρκυρας, όπου είχαν εντοπιστεί αρχαία (Αρχείο 
Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Επιστολή του Γ. Μηλιάδη προς τον Ελεύθερο Λόγο, 10-3-1933). Ένα 
χρόνο αργότερα, ο Μαρινάτος σε έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας σηµείωνε µεταξύ 
άλλων: µόλις εν µηνί Νοέµβριω απεστάλη η γραφική πίστωσις του έτους, εκ δραχµών 487 ...ενώ 
το Μουσείον οφείλει µέχρι της παρούσης στιγµής 794,50 εις τον χαρτοπώλην (Αρχείο Μαρινάτου, 
Ε.Λ.Ι.Α, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας, Τµήµα αρχαιολογίας, 21-
11-1934, αρ. πρωτ. 1044). 
16 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ. Αν και το υπόµνηµα δεν έφερε ηµεροµηνία υποθέτουµε, από τα 
συµφραζόµενα, ότι συντάχτηκε γύρω στο 1932.  
17 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1934, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 6-11-1934, αρ. πρωτ. 
1019. 
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έκαστος έφορος µελετά πάντοτε µετά προσοχής έκαστον περιστατικόν εξόδου εκ 

της έδρας του.18 

Είναι αναµφισβήτητο, ότι για να διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο, η 

αρχαιολογία ως επιστήµη χρειάζεται υψηλές επενδύσεις για την προαγωγή τόσο 

της πρωτογενούς ανασκαφικής έρευνας (απαλλοτριώσεις, µισθοδοσία 

εργατικού δυναµικού, οδοιπορικά επιστηµονικού προσωπικού, µέριµνα για την 

προσωρινή, έστω, στέγαση των κινητών ευρηµάτων) όσο και της 

δευτερογενούς (συντήρηση, ευρετηρίαση, δηµοσίευση) και συνακόλουθα για 

την ανάδειξη των ανασκαµµένων χώρων (συντήρηση και αποκατάσταση των 

µνηµείων, καθαρισµός από την αυτοφυή βλάστηση, φύλαξη), την ανέγερση και 

οργάνωση των µουσείων. 

Σε µια περίοδο, όµως, που οι ελληνικές κυβερνήσεις καλούνταν να 

επιλύσουν πιεστικά διαρθρωτικά προβλήµατα, όπως η εγκατάσταση των 

προσφύγων,19 η αδυναµία καταβολής µεγάλων πιστώσεων για τη διεκπεραίωση 

των αρχαιολογικών έργων ήταν, ίσως, δικαιολογηµένη. Από τη µία πλευρά, το 

κράτος έπρεπε να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές του βάσει των οικονοµικών 

δυνατοτήτων του και µιας ορθολογικής και δίκαιης αξιολόγησης των 

κοινωνικών αναγκών. Από την άλλη, οι αρχαιολόγοι, όπως ήταν άλλωστε 

φυσικό, ζητούσαν αυξηµένα κονδύλια που ναι µεν ήταν αναγκαία για την 

οµαλή διεξαγωγή του έργου τους πλην, όµως, ήταν ασύµβατα µε κάθε 

προσπάθεια άσκησης µιας συνολικής κοινωνικής πολιτικής εκ µέρους ενός 

οικονοµικά ανίσχυρου κράτους. Έτσι, τα παράπονα των αρχαιολόγων θα 

µπορούσαν να ερµηνευτούν στα πλαίσια της καθηµερινής «γλώσσας» µιας 

επαγγελµατικής τάξης µε συγκεκριµένες ανάγκες, που όµως δεν κατάφερε να 

αναλύσει τις ιδιαίτερες µεσοπολεµικές συνθήκες και να διεκδικήσει 

µακροπρόθεσµες αλλαγές στη βάση ενός ρεαλιστικού οράµατος, 

µεταφρασµένου σε χρονοθετηµένους στόχους. 

Πράγµατι, όσο και αν το ύψος των πιστώσεων αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στη χάραξη και εφαρµογή της αρχαιολογικής πολιτικής, τα αίτια 

των δυσλειτουργιών της Υπηρεσίας είναι πολύ πιο σύνθετα. Πολυδιάστατο το 

                                                 
18 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1938, Εγκύκλιος του Υπουργείου Θρησκευµάτων και Εθνικής 
Παιδείας προς τους Εφόρους και Προϊσταµένους των Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Περιφερειών, 9-5-1938, αρ. πρωτ. 39332/2424, αρ. πρωτ. Μ.Η. 309. 
19 Οι δαπάνες εγκατάστασης του προσφυγικού πληθυσµού σε συνδυασµό µε τους τόκους των 
δανείων, απορρόφησαν ως το 1931 το 40% των ετήσιων προϋπολογισµών (Λιάκος 1993β, 33). 
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αρχαιολογικό πρόβληµα υπερβαίνει τον οικονοµικό τοµέα και εµπλέκεται µε τις 

προτεραιότητες των πολιτικών δυνάµεων που διαχειρίζονται την κρατική 

εξουσία, τις ιδεολογικές αρχές της ελληνικής κοινωνίας, τις εγγενείς δυσκολίες 

του κυρίαρχου γραφειοκρατικού συστήµατος αλλά και µε τις συµπεριφορές και 

επιλογές των αρχαιολόγων ως επαγγελµατικής τάξης και επιστηµονικής 

οµάδας.  

 

Αρχαιολογική πολιτική: θεσµικά µέτρα και πολιτικές πρωτοβουλίες  

Φαίνεται πως οι µεσοπολεµικές κυβερνήσεις δεν αγνόησαν το σηµαντικό 

θέµα της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων, αντίθετα προς τη διάχυτη 

ισοπεδωτική αντίληψη που τις χρέωνε µε πλήρη αδιαφορία. Αν και οι 

παρεµβάσεις τους δεν έφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, οι λιγοστές 

αξιόλογες πρωτοβουλίες δείχνουν ένα, έστω σε ύπνωση, αρκετά ειλικρινές 

ενδιαφέρον. 

Η πιο σοβαρή προσπάθεια αποσαφήνισης του επιθυµητού τρόπου 

διαχείρισης της αρχαιολογικής κληρονοµιάς προέρχεται από την κυβέρνηση 

Βενιζέλου. Το κόµµα των Φιλελευθέρων, ως κατεξοχήν εκφραστής των 

µεσαίων στρωµάτων, δεν µπορούσε να αγνοήσει το ενδιαφέρον τους για την 

αρχαιολογία. Πολύ περισσότερο δεν µπορούσε, η παράταξη που 

ευαγγελίζονταν τον εξευρωπαϊσµό της Ελλάδας, να αφήσει αναπάντητες τις 

επικρίσεις ξένων σοφών, οι οποίοι διά πλείστων υποδείξεων ετόνιζον από 

καιρού τον κίνδυνον, τον οποίον διατρέχουν διά την εγκατάλειψιν αυτήν τα 

µοναδικά εις τον κόσµον αρχαία µνηµεία.20 Θεωρούνταν αυτονόητη η 

υποχρέωσή της να µεριµνά για την επιβεβαίωση των στερεοτύπων µέσω των 

οποίων αναπαριστάνονταν η Ελλάδα στη ∆ύση. Ήταν µια ανάγκη συνδεδεµένη 

µε τον τρόπο που είχε συνηθίσει η Ελλάδα να αυτοπροσδιορίζεται, σε άµεση, 

δηλαδή, εξάρτηση από την ιδιαίτερη θέση της στη δυτικοευρωπαϊκή εµπειρία, 

θέση καθορισµένη από τα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισµού που 

µεταφυτεύτηκαν στη ∆ύση και την εκεί ιστορική τους εξέλιξη.21  

                                                 
20 Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού (επιµ.), Το Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την 
Τετραετίαν 1928-1932. Τι υπεσχέθη προεκλογικώς και τι επραγµατοποίησε, Αθήνα, Αύγουστος 
1932, 195. 
21 Ο τρόπος µε τον οποίο Ευρωπαίοι και Αµερικανοί προσεγγίζουν την Ελλάδα παραπέµπει 
στον τρόπο µε τον οποίο συγκροτήθηκε σε σύστηµα γνώσεων το ενδιαφέρον για την Ανατολή. 
Βλ. Said 1996.  
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Έτσι, σε µια περίοδο γενικών ανακατατάξεων, στα πλαίσια του 

εκσυγχρονιστικού µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρείται και 

η εκλογίκευση της αρχαιολογικής πολιτικής, στη βάση µιας πραγµατιστικής 

αντίληψης για το ρόλο του παρελθόντος στην κοινωνική και οικονοµική 

πρόοδο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει αναδιάρθρωση της µουσειακής πολιτικής 

µε ιδιαίτερη προσοχή στην κτιριακή υποδοµή, οργάνωση του νοµοθετικού 

πλαισίου, σύνδεση της αρχαιολογικής πολιτικής µε την τουριστική ανάπτυξη 

και διευθέτηση του µείζονος θέµατος των ανασκαφών της αθηναϊκής Αγοράς.  

Η προσπάθεια εκσυγχρονισµού των µουσείων θα ξεκινήσει επί Υπουργίας 

του Κ. Γόντικα µε την ίδρυση, το 1928, του Μουσείου ∆ίου22 και θα κορυφωθεί 

επί Γ. Παπανδρέου. Τον Ιούλιο του 1930, σε µία περίοδο που η επιδίωξη της 

σύγχρονης αστικής φυσιογνωµίας µεταφράζεται, εκτός των άλλων, σε πολιτική 

παροχών σε υποδοµές και εξοπλισµούς23 ψηφίζεται ο νόµος 4823, µε τον οποίο 

διατέθηκαν 16.000.000 δραχµές προς ανέγερσιν και συµπλήρωσιν 

αρχαιολογικών Μουσείων.24 Ήταν ένα πρώτο βήµα για τον κατευνασµό της 

δυσφορίας ελλήνων και ξένων επιστηµόνων: Η δαπάνη αύτη � επρόλαβε την 

δηµιουργίαν κολοσσιαίων ζηµιών υλικών και ηθικών εκ της καταστροφής των 

αρχαιολογικών µας θησαυρών, η οποία θα µας εξέθετεν εις τα όµµατα των ξένων 

ως κράτος απολίτιστον.25  

Από τα χρήµατα αυτά, το µεγαλύτερο ποσοστό διοχετεύτηκε στην 

ολοκλήρωση των εργασιών µεταστέγασης του Βυζαντινού Μουσείου από τα 

υπόγεια του κτιρίου της Ακαδηµίας στο Μέγαρο της ∆ούκισσας της 

Πλακεντίας. Η σύµπτωση της ανάληψης του έργου µε τη διεξαγωγή του Γ΄ 

Βυζαντινολογικού Συνεδρίου στην Αθήνα δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης 

των κινήτρων µιας τέτοιας επένδυσης: Μετά πολλής Εθνικής ικανοποιήσεως 

ηκούσθησαν εντός του Συνεδρίου και εδηµοσιεύθησαν εις τον ∆ιεθνή τύπον οι 

έπαινοι διακεκριµένων ξένων σοφών διά την στοργήν της Ελλάδος προς τα 

κειµήλια του παρελθόντος της και τον σύγχρονον πολιτισµόν µας. Αι προσπάθειαί 

µας προς ευπρεπεστέραν συντήρησιν των Βυζαντινών µνηµείων προελάµβανον 

                                                 
22 Σηµειώνεται ότι το Μουσείο ∆ίου λειτούργησε τελικά µόλις το 1964. 
23 Χαστάογλου 1992, 94-112 κυρίως 100-103. 
24 Ν. 4823/1930 (ΦΕΚ 245, 18-7-1930 τ. Α΄). Περί ανεγέρσεως, επισκευής και συντηρήσεως 
αρχαιολογικών Μουσείων. Πρβ. Η Επισκευή και η Συντήρησις των Αρχαιολογικών Μουσείων, 
Ελεύθερον Βήµα, 3-6-1930, 6. 
25 Ό.π υποσ. 20.                                              
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πάσαν ξένην υπόδειξιν.26 Από τα υπόλοιπα χρήµατα, 1.500.000 απορροφήθηκε 

στην επέκταση του αρχαιολογικού Μουσείου της ∆ήλου, 400.000 στην 

ανέγερση του Μουσείου της Θάσου που, όµως, ολοκληρώθηκε το 1934, 

750.000 στη µετατροπή σε µουσεία των Ανακτόρων της Κέρκυρας27 και της 

αποθήκης του ενετικού στόλου στην πλατεία του Ναυπλίου, και µικρότερα 

ποσά στην επισκευή των µουσείων Χαλκίδας, Πειραιά και Ελευσίνας. 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε η επέκταση του Εθνικού Μουσείου µε την προσθήκη 

νέας πτέρυγας, που όµως ολοκληρώθηκε µόνο το 1938.28  

Λίγο αργότερα, το 1931, επιχειρείται κάτι παραπάνω από την απλή 

ανάληψη κτιριολογικών προγραµµάτων. Επιχειρείται η αναπροσαρµογή των 

οργανωτικών αρχών της µουσειακής πολιτικής. Η πολιτεία εκδηλώνει την 

πρόθεση σύνδεσης του τρόπου διαχείρισης της αρχαιολογικής κληρονοµιάς µε 

την ρύθµιση των προβληµάτων της περιφέρειας. Με την ψήφιση του 

ριζοσπαστικού για την εποχή Π∆ 5081/1931 «Περί Ιδρύσεως Μουσείων 

Πόλεως» ο τότε Υπουργός Παιδείας, Γ. Παπανδρέου, προτείνει ένα νέο 

µοντέλο µουσείου που διέφερε από τα παραδοσιακά ως προς τη νοµική 

υπόσταση, τον τρόπο χρηµατοδότησης αλλά και τη νοοτροπία: ...δύνανται να 

συστηθούν εις τας έδρας νοµών, δήµων ή και κοινοτήτων ιδρύµατα πνευµατικής 

και καλλιτεχνικής κινήσεως επονοµαζόµενα «Μουσεία πόλεων». Σκοπός των 

ιδρυµάτων τούτων είνε η διά της ανεγέρσεως µουσείων, οργανώσεως 

επιστηµονικών και καλλιτεχνικών διαλέξεων, συναυλιών, αναγνωστηρίων κλπ 

τόνωσις της πνευµατικής και καλλιτεχνικής ζωής των επαρχιακών πόλεων. Κατά 

βάση αρχαιολογικά, τα νέα µουσεία θα συµπληρώνονταν µε συλλογές 

εθνολογικές και λαογραφικές ή µε νεότερα έργα τέχνης. Το «Μουσείον πόλεως» 

αποτελεί ίδιον νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου, έχον ιδίαν περιουσίαν � 

διοικείται δε υπό επιτροπής καλουµένης Εφορείας του Μουσείου πόλεως», στην 

οποία συµµετέχει ο νοµάρχης ως πρόεδρος, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της 

κοινότητας ως πρώτος αντιπρόεδρος, ο έφορος αρχαιοτήτων της περιφέρειας ως 

δεύτερος αντιπρόεδρος, ο γενικός επιθεωρητής των σχολείων, ο πρόεδρος του 

                                                 
26 Ό.π υποσ. 20.                                              
27 Το Μουσείο της Κέρκυρας συνέχισε να στεγάζεται στα Ανάκτορα ως την παλινόρθωση. Η 
µεταφορά είχε γίνει µε εισήγηση του Γ. Μηλιάδη. Ένας Φίλος της Κέρκυρας. Γ. Μηλιάδης, 
Κερκυραϊκά Νέα, 20-10-1975. 
28 Για το συγκεκριµένο έργο δαπανήθηκαν συνολικά 80.000 χρυσές λίρες (Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ 
ΕΠΚΑ, Υπόµνηµα περί µουσειακής ανασυγκροτήσεως της χώρας υπό Γιάννη Μηλιάδη, τέως 
∆ιευθυντού της Ακροπόλεως και Αρχαιολογικού Συµβουλίου, χωρίς ηµεροµηνία, 6). 
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ιατρικού συλλόγου, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, ο διευθυντής του 

υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας και τρία µέλη από τους πολίτες που 

ασχολούνται µε καλλιτεχνικά και επιστηµονικά ζητήµατα. Ο εσωτερικός 

κανονισµός του «µουσείου πόλεως» συντάσσεται υπό της εφορείας αυτού, 

εγκρίνεται δε διά πράξεως του Υπουργού της Παιδείας �Εις την δικαιοδοσία της 

εφορείας του «µουσείου πόλεως» δύνανται να περιέλθουν και νυν κρατικά 

µουσεία, της τοιαύτης υπαγωγής µνηµονευοµένης εν τω ιδρυτικώ του «µουσείου 

πόλεως» προεδρικώ διατάγµατι.29 

Οργανισµοί ευέλικτοι και λιγότερο γραφειοκρατικοί, τα µουσεία πόλεων 

συλλαµβάνονται ως µοχλός για την τόνωση της πνευµατικής και έµµεσα της 

οικονοµικής ζωής της επαρχίας και ταυτόχρονα ως µέτρο εκσυγχρονισµού της 

αρχαιολογικής πολιτικής µε τη σταδιακή αποδέσµευσή της από την 

κυβερνητική ηγεµονία.30 

Είναι εµφανές ότι ο νοµοθέτης προβλέποντας συµµετοχή των τοπικών 

παραγόντων και εκπροσώπων της κοινωνικής ελίτ στη διοικητική επιτροπή των 

µουσείων, ευνοεί τον εκδηµοκρατισµό της πολιτιστικής πολιτικής, σηµαντικό 

στοιχείο τοµής µε την προϋπάρχουσα κατάσταση. Ταυτόχρονα, δηµιουργεί 

εχέγγυα για το σεβασµό και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της 

περιφέρειας, εφόσον ο τοπικός πληθυσµός γνωρίζει καλύτερα από την 

αποµακρυσµένη κεντρική διοίκηση τις κοινωνικές, οικονοµικές και ιδεολογικές 

ιδιαιτερότητες της περιοχής του και άρα προωθεί τις δραστηριότητες που τις 

αναδεικνύουν. ∆υνητικά µεγιστοποιείται και η ενεργός συµµετοχή του κοινού 

στα αρχαιολογικά και πολιτιστικά δρώµενα καθώς επιλέγει, έµµεσα, τις 

                                                 
29 Το καταρτισθέν υπό του Υπουργείου της Παιδείας νοµοσχέδιον περί Μουσείων Πόλεων. Η 
λειτουργία των, ο οργανισµός των, Ελεύθερον Βήµα, 4-1-1931, 7. 
30 Βλ. τις δηλώσεις Παπανδρέου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ελεύθερο Βήµα: Η 
µέριµνα διά την ίδρυσιν µουσείων εις τας κυριωτέρας πόλεις της Ελλάδας είναι µια προσπάθεια 
του Υπουργείου Παιδείας να συντελέση εις την καλλιτέραν διαπαιδαγώγησιν του λαού αλλά 
ταυτοχρόνως είναι και ένα µέσον αυξήσεως του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι ελληνικές 
πόλεις (Περί το πρόγραµµα της κυβερνήσεως. Το κράτος διά το θέατρον και την τέχνην. Από 
µίαν συνοµιλίαν µε τον κ. Παπανδρέου, Ελεύθερον Βήµα, 17-7-1930, 3). Στο ίδιο πνεύµα 
αναπτύσσεται η επιχειρηµατολογία Παπανδρέου και κατά τη συζήτηση στη Βουλή του 
νοµοσχεδίου «Περί ιδρύσεως Μουσείων Πόλεως»: το κράτος δεν έχει µόνο αρχαιότητας εις την 
πρωτεύουσαν, έχει και εις τας επαρχίας. Και το κράτος έχει το στοιχειώδες καθήκον, αν δεν 
πρόκειται να προδώσει τις αρχές του και να ανευρίσκει τας αρχαιότητας και να τας στεγάζει. 
Είναι δε αξίωσις των επαρχιών να στεγάζουν τις αρχαιότητες εις τον τόπον των (Η χθεσινή 
συνεδρίασις της Βουλής. Η ίδρυσις µουσείων εις τας επαρχίας. Τα ψηφισθέντα νοµοσχέδια, 
Ελεύθερον Βήµα, 19-5-1931, 5). 
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εκδηλώσεις εκείνες που ανταποκρίνονται στην ιδιοσυγκρασία και τις αναµονές 

του.31  

Εκτός από την ενίσχυση της περιφερειακής αναπτυξιακής και 

αποκεντρωτικής διαδικασίας, τα µουσεία πόλεων προετοιµάζουν θεσµικά τη 

µετατροπή του ρόλου του Υπουργείου Παιδείας από ρυθµιστικό σε επιτελικό-

συντονιστικό.32 Ενεργοποιώντας το δυναµικό της περιφέρειας και παρέχοντάς 

του εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας, θα επιτάχυναν τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και εκτέλεσης των προγραµµατισµένων έργων ενώ ταυτόχρονα θα 

έπλητταν το δυσκίνητο γραφειοκρατικό κρατικό µηχανισµό. Η δε 

µακροπρόθεσµη µετεξέλιξή τους σε αυτοχρηµατοδοτούµενους οργανισµούς, θα 

απάλλασσε το κράτος από τη δυσβάσταχτη υποχρέωση συντήρησης πλήθους 

µουσείων. 

Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στη Βουλή ο Πρόεδρος της 

αντιπολίτευσης, Π. Τσαλδάρης, αν και θα παραδεχτεί τον εκπολιτιστικό 

χαρακτήρα του νοµοσχεδίου θα αρνηθεί να το ψηφίσει, αµφισβητώντας τη 

βιωσιµότητα ανάλογων µουσείων. Ως κύριο αντεπιχείρηµα προβλήθηκε η δεινή 

οικονοµική κατάσταση της χώρας, που δεν θα επέτρεπε την εφαρµογή ενός 

τόσο φιλόδοξου σχεδίου.33 Πράγµατι, οι προειδοποιήσεις του Τσαλδάρη 

επαληθεύτηκαν. Το διάταγµα του Υπουργείου Παιδείας που δηµοσιεύτηκε λίγο 

µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου και εξήγγειλε την ίδρυση Μουσείων πόλεων 

στη Πάτρα, στα Χανιά, στη Μυτιλήνη, στη Ζάκυνθο, στο Μεσολόγγι, στο 

Άργος, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στη Σπάρτη, στη Λάρισα και στη 

Λήµνο,34 δεν υλοποιήθηκε ποτέ. ∆εν είναι σαφές εξαιτίας της έλλειψης 

σχετικών στοιχείων, αν η αποτυχία της σχεδιαζόµενης µεταρρύθµισης 

οφείλονταν στη συνακόλουθη αποµάκρυνση του Παπανδρέου από το 

Υπουργείο Παιδείας, στην έλλειψη πιστώσεων, σε πολιτικούς συµβιβασµούς 

και κοµµατικά συµφέροντα ή στην αδυναµία του επιστηµονικού και 

                                                 
31 Για την σύγχρονη περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και τη σηµασία της βλ. Κόνσολα 1990, 
κυρίως 89 κ.ε 
32 Τέσσερα �πέντε εκ των µουσείων θα χαρακτηριστούν εθνικά και θα ανήκουν στο κράτος, π.χ. 
της Ολυµπίας, της Κνωσού, των ∆ελφών, της Επιδαύρου. Τα υπόλοιπα θα είναι δηµοτικά ώστε να 
συνδεθούν µε το ενδιαφέρον και τη φιλοτιµία των πόλεων (Περί το πρόγραµµα της κυβερνήσεως. 
Το κράτος διά το θέατρον και την τέχνην. Από µίαν συνοµιλίαν µε τον κ. Παπανδρέου, 
Ελεύθερον Βήµα, 17-7-1930, 3). 
33 Η χθεσινή συνεδρίασις της Βουλής. Η ίδρυσις µουσείων εις τας επαρχίας. Τα ψηφισθέντα 
νοµοσχέδια, Ελεύθερον Βήµα, 19-5-1931, 5. 
34 Ίδρυσις Μουσείων Πόλεως, Ελεύθερον Βήµα, 25-7-1931, 5. 
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διοικητικού µηχανισµού να καλύψει ανάλογες πρωτοβουλίες. Γεγονός 

παραµένει ότι η πρώτη ρηξικέλευθη προσπάθεια προσέγγισης του 

αρχαιολογικού προβλήµατος από µία διαφορετική οπτική έµεινε στα χαρτιά και 

κανείς δεν εκµεταλλεύτηκε το θεσµοθετηµένο νοµικό πλαίσιο για να προωθήσει 

την αναδιάρθρωση της µουσειακής πολιτικής. Οι προσπάθειες στο εξής 

ακολούθησαν τις συµβατικές οδούς της επισκευής, σε περιορισµένη πάντα 

κλίµακα, των ήδη υπαρχόντων µουσείων και της ανέγερσης νέων: το µουσείο 

της Πάτρας, που επιχορηγήθηκε από το δήµο, υπάχθηκε άµεσα στη δικαιοδοσία 

του Υπουργείου Παιδείας, όπως όλα τα προηγούµενα και όλα τα επόµενα. 

Συνεπή έκφραση της βενιζελικής πρόθεσης ορθολογικού σχεδιασµού της 

αρχαιολογικής πολιτικής αποτελεί και η επανίδρυση, το 1929, Ειδικού Ταµείου 

Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων.35 Το Ταµείο, απόρροια της ανάγκης 

άµεσης ρύθµισης των οικονοµικών και γραφειοκρατικών θεµάτων που θα 

προέκυπταν από τις απαλλοτριώσεις για τις ανασκαφές της αθηναϊκής Αγοράς 

ανταποκρινόταν, θεωρητικά, στις απαιτήσεις της εποχής για ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη διοίκηση. Οργανώθηκε για να συµβάλλει στον περιορισµό 

της µακρόχρονης δέσµευσης των ιδιοκτησιών και στη γρήγορη καταβολή των 

προβλεπόµενων αποζηµιώσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για την 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

Στην πράξη, η πενιχρή επιχορήγησή του από το κράτος µείωνε τις δυνατότητές 

του, καθηλώνοντάς το σε αδράνεια. Η πολυτάραχη πραγµατικότητα της 

περιόδου συντελούσε αναπόφευκτα στην καταστρατήγηση των αρχικών 

συλλήψεων για τη διαχείριση των αρχαιολογικών θεµάτων.  

Η αντίληψη ότι το οικονοµικό κόστος της εύρυθµης λειτουργίας της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ήταν απαγορευτικό για µια κυβέρνηση που είχε 

επιφορτιστεί µε την αντιµετώπιση πολύ πιο καίριων, για την εποχή, 

προβληµάτων οδήγησε στην αναζήτηση νέων πηγών εσόδων, στο περιθώριο 

του κρατικού προϋπολογισµού. Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η έκδοση, 

επιµελεία του Υπουργού της Παιδείας ειδικού γραµµατοσήµου υπέρ των 

                                                 
35 Π.∆. 2 Οκτωβρίου 1929 (ΦΕΚ 365, 4-10-1929 τ. Α΄) Περί Λειτουργίας του Ταµείου 
Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων. Σηµειώνεται ότι το Ειδικό Αρχαιολογικό Ταµείο, που είχε 
ιδρυθεί το 1910 από την κυβέρνηση ∆ραγούµη (Ν. ΓΨΚΘ΄ (3729) 31 Μαρτίου 1910 (ΦΕΚ 178, 
24 Μαΐου 1910 τ. Α΄) Περί Ιδρύσεως Ειδικού Αρχαιολογικού Ταµείου) καταργήθηκε το 1920 
από την Κυβέρνηση Βενιζέλου (Ν. 2447, 27 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 169, 29 Ιουλίου 1920 τ. Α΄) 
Περί Τροποποιήσεως και Συµπληρώσεως των Νόµων ΓΨΛ΄ και 479 «Περί Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας». 
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αρχαιοτήτων, για την αλληλογραφία που θα ταχυδροµούνταν από τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία.36 Αν και ανεπαρκείς ανάλογες 

διορθωτικές κινήσεις, υπαγορευµένες από τη λογική των «κοινωνικών 

πόρων»37 πρόδιδαν, ωστόσο, επίγνωση των υφιστάµενων περιορισµών αλλά και 

µία διάθεση υπέρβασής τους.  

Με τις επόµενες, χρονικά, νοµοθετικές ρυθµίσεις καθίσταται εµφανές ότι 

η βενιζελική αρχαιολογική πολιτική είχε εξαντλήσει την προωθητική της 

δύναµη. Συντηρητικό και άτολµο θα είναι το πνεύµα του Νόµου 535138 που 

ψηφίζεται στην περίοδο της κάµψης του βενιζελισµού όπως και του Π.∆. 

5351,39 που εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να αποτελεί τον ιστό της 

νοµοθεσίας για τις ελληνικές αρχαιότητες.40  

Το Π.∆. 5351 δεν συνιστά ποιοτικό άλµα αλλά µία µετριοπαθή 

προσπάθεια συναρµολόγησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο των 

υφιστάµενων διατάξεων. Ψηφίζεται τον Αύγουστο του 1932, πέντε µόλις µήνες 

µετά την αναγκαστική αποδοχή της υποτίµησης της δραχµής, που σφράγιζε την 

αποτυχία της οικονοµικής πολιτικής του Βενιζέλου. Στα πλαίσια µιας 

φθίνουσας οικονοµίας, υπό την απειλή της εξάντλησης των συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων, οποιοιδήποτε δισταγµοί υποχωρούν. Τα αρχαιολογικά 

προβλήµατα συλλαµβάνονται και ρυθµίζονται µε γνώµονα την εξοικονόµηση 

χρηµάτων και ενέργειας.  

Στην εισηγητική έκθεση του νόµου, η αδυναµία του κράτους να 

εφαρµόσει µια µακροπρόθεσµη και συνεπή µουσειακή πολιτική αποδίδεται στο 

πλήθος των αρχαίων,� πολλά των οποίων ή δεν έχουν εξαιρετικήν τινά αξίαν ή 

είναι όµοια προς άλληλα.41 Ως λύση στα µείζονα προβλήµατα της φύλαξης και 

ανάδειξης των κινητών ευρηµάτων από τη µία και του περιορισµού της 

αρχαιοκαπηλίας από την άλλη, προβάλλονται αντίστοιχα η ελευθέρα κατοχή και 

διάθεσις αρχαίων εν τω εσωτερικώ, ο καταρτισµός αρχαιολογικών συλλογών υπό 
                                                 
36 Άρθρο 1, Π.∆. 31 Οκτωβρίου 1931 (ΦΕΚ 379. 6-9-1931 τ. Α΄) Περί Εκδόσεως Αρχαιολογικού 
Γραµµατοσήµου.  
37 Λιάκος 1993β, 383, 398-400. 
38 Ν. 5351 23 Μαρτίου 1932 (ΦΕΚ 93, 28-3-1932 τ. Α΄) Περί Τροποποιήσεως και Προσθηκών 
εις τον Νόµον ΒΧΜς� «Περί Αρχαιοτήτων». 
39 Π.∆. 5351 9 Αυγούστου 1932 (ΦΕΚ 275, 24-8-1932 τ. Α΄) Περί κωδικοποιήσεως των 
διατάξεων του Νόµου 5351/32, ως και των εν ισχύι σχετικών διατάξεων των ΝόµωνΒΧΜς΄/1899, 
491/1914, 2447/1920, 4823/1930 και του Ν.∆. της 12/16 Ιουνίου 1926 εις εν ενιαίον κείµενον 
φέρον τον αριθµόν 5351 και τον τίτλον «περί αρχαιοτήτων». 
40 ∆ωρής 1985, 37-38. 
41 ∆ωρής 1985, 35. 
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ιδιωτών και η ελευθέρα υπό του κράτους ρυθµιζοµένη και επιβλεποµένη εµπορία 

αρχαίων και η νοµίµως γινοµένη εξαγωγή εις το εξωτερικόν των αρχαίων�42 Με 

τον ίδιο πρόχειρο και αναχρονιστικό τρόπο, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 

αντιρρήσεις των αρχαιολόγων,43 ρυθµίζονται και οι αντιθέσεις µεταξύ ατοµικού 

και δηµοσίου συµφέροντος: το άρθρο 43 του Π.∆. 5351, εκχωρεί κατά την 

κρίσιν του αρχαιολογικού συµβουλίου ή εκπροσώπων αυτού, �το ήµισυ των 

ευρισκοµένων εν ανασκαφή�κινητών αρχαιοτήτων στον ιδιοκτήτη του 

οικόπεδου, αν αυτό δεν είχε απαλλοτριωθεί πριν την έναρξη της έρευνας.  

Το Π.∆. 5351/32 όπως και µια σειρά άλλων κινήσεων της φιλελεύθερης 

παράταξης γίνονται κατανοητοί σαν προσπάθειες συµβιβασµού του σεβασµού 

και της παραδοχής της συµβολικής αξίας των αρχαιοτήτων µε τις νέες 

οικονοµικές ανάγκες. Όµως, η εξισορρόπηση των αντιθέσεων δεν ήταν πάντα 

εφικτή, γεγονός που εξηγεί τις ποικίλες αντιφάσεις και αµφιταλαντεύσεις. Τα 

παραδείγµατα είναι πολλά. Οι προτάσεις εγκατάστασης του Πρωτοδικείου στο 

«Ιλίου Μέλαθρον»44 όπως και η επιθυµία µετατροπής των ανακτόρων της 

Κέρκυρας σε ταχυδροµεία ή δικαστήρια καθιστούν σαφές ότι στη συνείδηση 

της κυβέρνησης βάραινε περισσότερο η ανάγκη περιορισµού των κρατικών 

λειτουργικών εξόδων µε την αξιοποίηση ακόµα και ιστορικών κτιρίων, 

αναγνωρισµένης αρχιτεκτονικής αξίας παρά οι κίνδυνοι φθοράς, που θα 

προέκυπταν από την εκεί στέγαση πολυσύχναστων δηµόσιων υπηρεσιών. 

Ανάλογη αδιαφορία πρόδιδε και η πρόθεση ανέγερσης δικαστικού µεγάρου στη 

Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Ριζαρείου, µε παράλληλη µεταφορά του 

µεγάρου της ∆ούκισσας της Πλακεντίας.45 Η αναθεώρηση των αρχικών 

αποφάσεων και η µεν µεταστέγαση του Βυζαντινού Μουσείου στο µέγαρο της 

                                                 
42 ∆ωρής 1985, 36. 
43 Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή Σπ. Μαρινάτου προς Γ. Μηλιάδη, 25-4-1932. Αν και ο 
Μαρινάτος επικρίνει έντονα το σχετικό άρθρο δεν γνωρίζουµε κατά πόσο εξέφρασε τις 
αντιρρήσεις του δηµόσια.  
44 «Το Ιλίου Μέλαθρον», Νέα Εστία ∆΄ (1928), 996. Τελικά αποφασίστηκε η µετατροπή του 
κτιρίου σε µουσείο (Το Ιλίου Μέλαθρον θα χρησιµοποιηθεί ως Μουσείο, Ελεύθερον Βήµα, 28-
2-1929, 5), απόφαση που τελικά υλοποιήθηκε µόνο το 1998 µε τη µεταστέγαση του 
Νοµισµατικού Μουσείου. 
45 Η πρόταση τέθηκε µε τη συναίνεση του αρχιτέκτονα, Α. Νικολούδη όταν είχε ήδη ψηφισθεί ο 
Ν. 4041/1929 Περί εγκαταστάσεως του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου εις το µέγαρον 
της ∆ουκίσσης της Πλακεντίας (ΦΕΚ 6, 21-1-1928, τ. Α΄). Βλ. τη σχετική επιστολή του Γ. Α. 
Σωτηρίου προς το ∆ιευθυντή του Ελεύθερου Βήµατος, Ελεύθερον Βήµα, 12-6-1929, 3. Πρβ. Η 
ανέγερσις δικαστικού µεγάρου, Ελεύθερον Βήµα, 3-7-1929, 5. Λίγους µήνες αργότερα, το 
µέγαρο καταλήφθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικών (Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 6-9-
1929, 3) για να ελευθερωθεί σχεδόν άµεσα, µετά τη δηµόσια κατακραυγή (Σηµειώµατα, 
Ελεύθερον Βήµα, 24-9-1929, 3). 
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∆ούκισσας της Πλακεντίας, η δε τελική χρήση των κερκυραϊκών ανακτόρων ως 

µουσείο,46 χάρη στην επιµονή των αρχαιολόγων47 αποτελούν παλινδροµήσεις 

που αναδεικνύουν την ισχύ των παραδοσιακών αξιών. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν 

ασκήθηκε ποτέ το θεσµοθετηµένο δικαίωµα της πώλησης αρχαίων (άρθρο 53 

του Π.∆. 5351/32). Η χωρίς προσχήµατα εµπορευµατοποίησή τους 

καταδικάστηκε, ως έκδηλη έκφραση έλλειψης σεβασµού, όχι µόνο από τη 

διανόηση αλλά και από την ευαισθητοποιηµένη κοινή γνώµη,48 που είχε 

συνηθίσει να στρέφεται στο παρελθόν για την άντληση στοιχείων επιβεβαίωσης 

και αυτοεκτίµησης.49 Η εξαργύρωση των αρχαιοτήτων σε οικονοµική αξία 

όφειλε να είναι επιµελώς συγκαλυµµένη, ώστε να µην απειλεί το κύρος τους και 

βέβαια να µη µειώνει τους διαχειριστές τους στη διεθνή συνείδηση.50 

Πέρα, όµως, από τις σαφείς ελλείψεις και αδυναµίες του Π.∆. 5351 

κάποιες παρεµβάσεις, όπως ο αριθµητικός περιορισµός των ξένων ανασκαφών 

σε τρεις51 αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δυναµικές και εύστοχες. Η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, υπό την επίδραση των σύγχρονων αντιλήψεων µελέτης, προστασίας 

και ανάδειξης των κινητών και ακίνητων ευρηµάτων από τη µία και της 

αδυναµίας της να χειριστεί τον όγκο του υλικού που είχε σωρευτεί στις 

αποθήκες των µουσείων από την άλλη, αποφάσισε, έχοντας πλέον ωριµάσει, να 

εναντιωθεί στη βούληση των ξένων σχολών και να θέσει φραγµούς στη δράση 

τους.  

Συνοψίζοντας, η αρχαιολογική νοµοθεσία της περιόδου 1928-1932 χωρίς 

να αποφεύγει λάθη, αοριστίες και ασυνέπειες, επιχείρησε αρκετά δειλά να 
                                                 
46 Το 1930, µάλιστα, εγκρίθηκε πίστωση 500.000δρχ. για την επισκευή των ανακτόρων και τη 
µετατροπή τους σε µουσείο. Το µουσείον Κερκύρας, Ελεύθερον Βήµα, 23-8-1930, 5. 
47 Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη προς τον Γ. Μηλιάδη, 7-2-1932.  
48 Βλ. για παράδειγµα τα ιδιαίτερα καυστικά σχόλια της σατυρικής εφηµερίδας Λοβιτούρα (Να 
πουλήσουµε τας αρχαιότητας και τα αγάλµατα διά να λύσουµε ριζικώς το οικονοµικό µας 
ζήτηµα. Ο κ. Βενιζέλος συµφωνεί απολύτως µε την «Λοβιτούραν», Λοβιτούρα, 2-3-1930, 1. 
Λοβιτουρίδες, Λοβιτούρα, 16-3-1930, 1). Κατά της πώλησης αρχαιοτήτων τάχθηκε αρχικά και 
το Ελεύθερον Βήµα (Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 7-12-1932, 3). Βέβαια, δύο χρόνια 
αργότερα, το 1934, ένας από τους σταθερούς συνεργάτες της ίδιας εφηµερίδας, ο Ν. Γιοκαρίνης 
αναγορεύεται σε ένθερµο υποστηρικτή της πώλησης αρχαίων από το κράτος. (Ν. Γιοκαρίνης, 
Αρχαία έργα προς πώλησιν, Ελεύθερον Βήµα, 5-2-1934, 1, Απατώµεν και τους ...Σοφούς, 
Ελεύθερον Βήµα, 16-2-1934, 1). 
49 Hamilakis-Yalouri 1996, 119-120. Βλ. επίσης, Hamilakis-Yalouri 1999, 116-117. Πρβ. τα 
σχόλια ανώνυµου αναγνώστη του Βήµατος µε αφορµή την επαναφορά του θέµατος της 
πώλησης αρχαίων το 1948: ...νοµίζω ότι τα Αρχαία δεν έπαυσαν ούτε θα παύσουν να θεωρούνται 
ιερά και απαραβίαστα από καθένα αληθινό Έλληνα ακόµη και όταν δεν είναι Αρχαιολόγος και ότι 
κάθε ελληνική ψυχή αγανακτεί όταν βλέπη να γίνεται και απλή έστω συζήτησις περί «εκποιήσεως 
πλεοναζόντων αρχαιολογικών ευρηµάτων» ( Τα πλεονάζοντα αρχαία, Το Βήµα, 26-9-1948). 
50 Bourdieu 1990, 117-119. 
51 Άρθρο 37 του Π.∆. 5351/1932.  
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δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν την αναδιάρθρωση της 

αρχαιολογικής πολιτικής και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 

διοίκησης, µε βάση τα πρότυπα που αρµόζουν στο καθεστώς της αστικής 

δηµοκρατίας. ∆ιέπονταν από το ίδιο πραγµατιστικό και τεχνοκρατικό πνεύµα 

που χαρακτήριζε τη συνολική πολιτική των Φιλελεύθερων, από την εκπαίδευση 

ως την πολεοδοµία και το οποίο µεταφράστηκε σε θεσµοθέτηση µιας σειράς 

καίριων διαρθρωτικών αλλαγών για την οικονοµική και κοινωνική µετεξέλιξη 

της χώρας. Ανάµεσα τους διακρίνονταν η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε άξονα 

την αµφισβήτηση της αξίας των κλασικών γραµµάτων και την παράλληλη 

µετατόπιση του κέντρου βάρους στην τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση,52 τα 

µέτρα για την ανασυγκρότηση των σπουδών και την επαγγελµατική οργάνωση 

µηχανικών και αρχιτεκτόνων, η µέριµνα για την αναδιάρθρωση των ∆ηµόσιων 

Τεχνικών Υπηρεσιών µε την ίδρυση του Υπουργείου Συγκοινωνιών το 1914,53 

όπως και οι πολεοδοµικές επεµβάσεις που, επηρεασµένες από τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, στόχευαν στη δηµιουργία νέων συµβόλων. Η επιθυµία ανέγερσης του 

δικαστικού µεγάρου σε άµεση γειτνίαση µε το βράχο της Ακρόπολης,54 έργο 

που τελικά αποτράπηκε εξαιτίας της διεθνούς κατακραυγής, αποτύπωνε µε 

εµφαντικό τρόπο τις νέες κυβερνητικές προτεραιότητες.  

Η ίδια ορθολογιστική σκέψη, ανιχνεύσιµη και στους αρχαιολόγους,55  

αποτυπώθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αξιοποίησης των αρχαιοτήτων 

για την προσέλκυση τουριστών. Στη βάση µιας αποσαφηνισµένης αντίληψης 

για το ρόλο του µαζικού τουρισµού στη συνολική αναπτυξιακή πολιτική της 

χώρας θεσµοθετήθηκε, το 1929, µε το νόµο 4377 µια εξειδικευµένη υπηρεσία, ο 

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) για να συντονίζει, µεταξύ άλλων, το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής στους κυριότερους 

αρχαιολογικούς χώρους56 και τη δηµιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευµένων 

                                                 
52 ∆ηµαράς 1992, 21-32. 
53 Χαστάογλου 1992, 96-97. 
54 Φιλιππίδης 1992, 142-144. 
55 Για παράδειγµα στον ετήσιο απολογισµό της Αρχαιολογικής Εταιρείας ο Γενικός 
Γραµµατέας, Γ. Οικονόµος, επέστησε την προσοχήν της κυβερνήσεως εν γένει επί των 
αρχαιολογικών πραγµάτων, των οποίων η παραµέλησις δεν θα έχη µόνον ηθικόν αντίκτυπον εις 
το όλον ζήτηµα της µορφώσεως του έθνους αλλά και υλικόν αντίκτυπον επί της εθνικής 
οικονοµίας της χώρας (Τα πεπραγµένα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Ελεύθερον Βήµα, 5-3-
1934, 3). 
56 Μιχαλακέας 1964, τ. Ε΄, 573-579. Βλ. επίσης, Τα ζητήµατα του τουρισµού, Ελεύθερον Βήµα, 
28-5-1930, 5. 
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ξεναγών.57 Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει την 

άσκηση του επαγγέλµατος σε όσους δεν είχαν ειδική άδεια ξεναγού 

επιβεβαίωνε την πρόθεση αναβάθµισης της τουριστικής πολιτικής µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.58  

Με τη διάθεση 20.000.000 δρχ. για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής 

σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων οι εξαγγελίες µετασχηµατίζονται σε 

πράξεις. Πρόκειται για µία κίνηση που χαιρετίζεται από τον τύπο µε 

ενθουσιασµό καθώς θεωρείται ότι θα προαγάγει�την πολιτική της βιοµηχανίας 

των ξένων.59  Επισκευές του οδικού δικτύου από την Ανδρίτσαινα στο ναό του 

Επικούρειου Απόλλωνα,60 ευπρεπισµός της οδού προς την Ακρόπολη,61 

συµπλήρωση του δρόµου προς τους ∆ελφούς,62 σύνδεση του σιδηροδροµικού 

σταθµού της Ολυµπίας µε τον αρχαιολογικό χώρο,63 περίφραξη του Θησείου64 

αποτελούν µερικές µόνο εκδηλώσεις της προσπάθειας ανάδειξης των 

αρχαιολογικών χώρων σε παράγοντες τουριστικής ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο του βενιζελικού αρχαιολογικού σχεδιασµού 

αποτέλεσε η δροµολόγηση των ανασκαφών της αθηναϊκής Αγοράς, ενός έργου 

που παρέµενε σε εκκρεµότητα από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους. 

Η γρήγορη διαδοχή κυβερνήσεων στα επόµενα χρόνια ως την κατάλυση 

της δηµοκρατίας, το 1936, ανέκοψε τις αποσπασµατικές, έστω, απόπειρες 

ανασυγκρότησης της αρχαιολογικής πολιτικής. ∆εν είναι, ίσως, τυχαίο ότι την 

περίοδο αυτή και ως το 1938 προϊστάµενος της Υπηρεσίας ήταν ο Γ. 

Οικονόµος. Ο µαρασµός της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ενός ιδρύµατος σαφώς 

πιο ευέλικτου από την Υπηρεσία, στην περίοδο της Γραµµατείας του65 δεν 

φαίνεται να αποτελεί απλή σύµπτωση. 

Με την κατάργηση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, η αίγλη του 

παρελθόντος χρησιµοποιήθηκε για την απόσπαση της προσοχής του λαού από 

την καταπάτηση των πολιτικών του δικαιωµάτων και τα εσωτερικά 

                                                 
57 Μαθήµατα Λέσχης Ξεναγών, Ελεύθερον Βήµα, 18-2-1930, 2. 
58 Ξεναγοί και Εξηγηταί Μνηµείων, Ελεύθερον Βήµα, 13-5-1931, 5. 
59 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 7-2-1930, 3. 
60 Το Ταµείον Ξένων και Εκθέσεων διά τον Τουρισµόν, Ελεύθερον Βήµα, 27-3-1930, 6. 
61 Η οδός περί την Ακρόπολιν, Ελεύθερον Βήµα, 25-4-1930, 6. 
62 Η διαδροµή προς τους ∆ελφούς συντοµεύεται κατά 80 χιλιόµετρα. Επερατώθη η 
συµπλήρωσις της οδού µέσω Λεβαδειάς- ∆ιστόµου- Αραχώβης, Ελεύθερον Βήµα, 2-5-1930, 8.  
63 Το Μουσείον Ολυµπίας, Ελεύθερον Βήµα, 8-8-1931, 2.  
64 Μαλλούχου-Τufano 1998, 240. 
65 Πετράκος 1987β, 174. 
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προβλήµατα της χώρας. Η προηγηθείσα µακρόχρονη πολιτική αστάθεια και η 

αντιµετώπιση του κοµµουνιστικού κινδύνου, κύριες προφάσεις της 

συνταγµατικής εκτροπής δεν αρκούσαν για την κινητοποίηση των µαζών και τη 

συστράτευσή τους µε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ως απώτερος στόχος 

της δικτατορίας προβάλλεται η δηµιουργία του «Τρίτου Ελληνικού 

Πολιτισµού» κατ� αναλογία προς το «Τρίτο Ράϊχ» της ναζιστικής Γερµανίας και 

τη µουσολινική «Τρίτη Ρώµη». Οι Έλληνες καλούνται να οικοδοµήσουν, υπό 

την καθοδήγηση του Μεταξά, έναν νέο πολιτισµό βασισµένο σ� ένα 

συγκερασµό στοιχείων από την αρχαία Σπάρτη, τη Μακεδονία και το 

Βυζάντιο.66 Ταυτόχρονα, επανερµηνεύεται η ελληνική ιστορία µε σκοπό την 

απαξίωση της δηµοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύεται η διδασκαλία στα 

σχολεία του «Επιτάφιου» του Θουκυδίδη και της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή.67 

Αν, όµως η αρχαιότητα και η αναδηµιουργία του ελληνικού πολιτισµού 

αποτελούν στερεότυπα µοτίβα στους λόγους του Μεταξά, αν πληθαίνουν οι 

εκδηλώσεις προγονοπληξίας για την τόνωση του εθνικού φρονήµατος, οι 

βασικοί άξονες της αρχαιολογικής πολιτικής του δεν διαφέρουν ριζικά από 

εκείνους των περισσοτέρων προκατόχων του. Θεωρητικά η µέριµνα για τις 

αρχαιότητες παραµένει συνδεδεµένη µε τον τουρισµό και έµµεσα µε την 

προσπάθεια ενίσχυσης και αποκατάστασης της κυβερνητικής εικόνας στο 

εξωτερικό. Πρακτικά, οι αλλαγές που εξαγγέλλονται, όταν πραγµατώνονται, 

επιφανειακές και βραχυπρόθεσµες, δεν θίγουν τις υφιστάµενες δοµές αλλά 

συγκαλύπτουν τα κενά. 

Η απουσία διάθεσης για δραστικούς µετασχηµατισµούς πιστοποιείται και 

από την απόφαση να µην καθαιρεθεί η αρχαιολογική ηγεσία.68 Έτσι, παρόλο 

που στους περισσότερους τοµείς εφαρµόστηκε, σε µια προσπάθεια 

ποδηγέτησης του κρατικού µηχανισµού, η αρχή της αντικατάστασης του 

ανώτατου διοικητικού προσωπικού από έµπιστους του καθεστώτος, διευθυντής 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα παραµείνει ο Γ. Οικονόµος ως το 1938, οπότε 

και διορίζεται Γενικός ∆ιευθυντής Αρχαιοτήτων, Γραµµάτων και Καλών 

Τεχνών για να αναλάβει τη θέση του ο Σπ. Μαρινάτος. 

                                                 
66 Kofas 1983, 61-62. Sarandis 1993, 150, 161, 163-164. 
67 The Age of Metaxas, Manchester Guardian, 16-6-1937. Λιναρδάτος 1966, 86-91. 
68 Συνέχειες µε τις προδικτατορικές παραδόσεις επισηµάνθηκαν αναφορικά και µε την εργατική 
πολιτική της δικτατορίας. Βλ. Λιάκος 1993β, 536-537. 
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Οι αντιλήψεις της δικτατορίας για το µείζον θέµα της προστασίας και 

διαχείρισης των αρχαιοτήτων αποτυπώθηκαν σε ένα πλήθος διατάξεων, 

αναγκαστικών νόµων και εγκυκλίων. Ιδιαίτερα διαφωτιστικός προς αυτή την 

κατεύθυνση ήταν ο Α.Ν. 1947/1939,69 που αποτέλεσε την κυριότερη 

νοµοθετική παρέµβαση της περιόδου 1936-1940. Παρά τις εγγενείς ατέλειες ο 

νόµος, απόρροια του αυταρχικού αλλά και πρακτικού πνεύµατος του 

Μαρινάτου και των πολιτικών συγκυριών µιας συγκεκριµένης εποχής, 

προώθησε ορισµένες καίριες διαρθρωτικές αλλαγές, η αξία των οποίων δεν 

µπορεί να εκµηδενιστεί από τη συχνά ατελέσφορη εφαρµογή τους. Άλλωστε, η 

συνακόλουθη έκρηξη του πολέµου δεν έδωσε τα απαιτούµενα χρονικά 

περιθώρια για την υλοποίηση των εξαγγελιών. 

Με τον Α.Ν 1947 η Αρχαιολογική Υπηρεσία µετονοµάζεται σε Υπηρεσία 

Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων του Κράτους. Τα όρια των 

αρχαιολογικών περιφερειών τροποποιούνται µε τη µείωση του αριθµού τους 

από δώδεκα σε δέκα,70 ενώ δηµιουργούνται δύο περιφέρειες Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων και Χριστιανικών Μνηµείων. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ίδρυση 

περιφέρειας Μεσαιωνικών και Ενετοτουρκικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την 

Αθήνα, ρύθµιση που εκφράζει θεσµικά τη διεθνή τάση για την προστασία των 

νεότερων µνηµείων.  

Σηµαντικότερη παρέµβαση κρίνεται η σύσταση της Υπηρεσίας 

Αναστηλώσεως µε αυτοτελές και ενιαίο, για πρώτη φορά, αντικείµενο, 

ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τεχνικά έργα του Υπουργείου Παιδείας.71 Η νέα 

υπηρεσία, υπεύθυνη για την αναστήλωση και συντήρηση των Αρχαίων, 

Βυζαντινών, Μεσαιωνικών και Ιστορικών Μνηµείων ως και των Μνηµείων της 

                                                 
69 Α.Ν. 1947/1939, ( ΦΕΚ 366, 6-9-1939 τ. Α΄), Περί οργανώσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και 
Ιστορικών Μνηµείων του Κράτους. 
70 Οι περιφέρειες Κνωσού και Κρήτης συγχωνεύονται σε µία περιφέρεια µε έδρα το Ηράκλειο, 
οι πρώην περιφέρειες των Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου εντάσσονται στην περιφέρεια 
Πειραιώς µε έδρα τον Πειραιά, ενώ η πρώην έκτη (Λακωνία, Μεσσηνία, Κύθηρα) και έβδοµη 
(Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία) περιφέρεια συναποτελούν την ένατη µε έδρα το Ναύπλιο. 
Παράλληλα, ιδρύεται η περιφέρεια Καβάλας µε έδρα την οµώνυµη πόλη. Πρβ. Β.∆. 20 
Φεβρουαρίου 1915 (ΦΕΚ 80, 24 Φεβρουαρίου 1915 τ. Α΄) Περί διαιρέσεως της Επικρατείας εις 
αρχαιολογικάς περιφερείας. 
71 Ως τότε οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης συντονίζονταν από δύο τεχνικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το Αρχιτεκτονικό Τµήµα υπό τη διεύθυνση του Ν. 
Μπαλάνου (1911-1939), στο οποίο ανατέθηκε από το 1922 η αρµοδιότητα συντήρησης των 
µνηµείων της Ακρόπολης και το «Γραφείο Αναστηλώσεως και Συντηρήσεως Αρχαίων 
Μνηµείων» υπό τον Α. Ορλάνδο (1922-1939) (Μαλλούχου-Tufano 1998, 286). 
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Ακροπόλεως (άρθρο 7, §1) θα αναπτύξει µεταπολεµικά αξιόλογη 

δραστηριότητα υπό τη διεύθυνση του Α. Ορλάνδου.72  

Η ίδρυση Υπηρεσίας Οργανώσεως και ∆ιαχειρίσεως Αρχαιολογικών 

Πόρων µε στόχο την αξιοποίηση νέων πηγών εσόδων, µέσω της δηµιουργίας 

τµήµατος πωλήσεως εκµαγείων, γαλβανοπλαστικών ή άλλων πανοµοιοτύπων, 

δελταρίων, φωτογραφιών και λευκωµάτων, επιστηµονικών καταλόγων και 

οδηγών,73 συνιστά, ίσως, το πιο φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης των µεθόδων 

διαχείρισης των αρχαιοτήτων. Για πρώτη φορά, επιχειρείται η οργάνωση ενός 

ολοκληρωµένου, ευέλικτου θεσµικού πλαισίου για τη συστηµατοποίηση των 

οικονοµικών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την αντιµετώπιση της 

επείγουσας ανάγκης συµπλήρωσης των πιστώσεων από τον τακτικό κρατικό 

προϋπολογισµό. Όµως, η µόνη εγγύηση για το κύρος της Υ.∆.Α.Π, δηλαδή η 

ισότιµη συµµετοχή στη διοίκησή της αρχαιολόγων και οικονοµολόγων, δεν 

τηρήθηκε µε συνέπειες δυσµενείς για την εύρυθµη λειτουργία της.74  

Οι παρεµβάσεις σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν το ανθρώπινο 

δυναµικό της Υπηρεσίας, αν και παραµένουν στο σύνολο τους συντηρητικές 

και κάποτε αναχρονιστικές, επιφέρουν ωστόσο κάποιες βελτιώσεις.  

Με το νέο νόµο εξαγγέλλεται µικρή αύξηση του αριθµού του 

επιστηµονικού, τεχνικού και φυλακτικού προσωπικού,75 συναρτάται η ανέλιξη 

στις ανώτερες βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας από την επιστηµονική 

επάρκεια µε την αναγνώριση του διδακτορικού διπλώµατος ως 

προαπαιτούµενου για την προαγωγή των επιµελητών σε εφόρους και τέλος 
                                                 
72 Η ίδρυση της Υπηρεσίας συµπίπτει µε την οριστική αποχώρηση του Ν. Μπαλάνου από το 
Υπουργείο Παιδείας (Μαλλούχου- Tufano 1998, 164). 
73 Οι αρµοδιότητες και τα έσοδα της νεοσύστατης υπηρεσίας ρυθµίζονται λεπτοµερέστερα µε το 
Ν.∆. της 17ης Ιανουαρίου 1940, Περί τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας ∆ιαχειρίσεως 
Αρχαιολογικών Πόρων (ΦΕΚ 33, 26-1-1940, τ. Α΄).  
74 Σειρά άρθρων στον ηµερήσιο τύπο του 1948 αναφέρονται επικριτικά στην Υ∆ΑΠ, 
καταγγέλλοντας τη διοίκηση της και το έργο της µε αφορµή, εκτός των άλλων, την ανάθεση σ� 
αυτήν της διαχείρισης του πολύτιµου φωτογραφικού αρχείου του Γερµανικού Ινστιτούτου, 
παρά την αντίθετη γνώµη του Αρχαιολογικού Συµβουλίου. Πρβ. Και αναµένοµεν να απαντήση 
τώρα ο αρµόδιος υπουργός, Το Βήµα, 3-7-1948. Κωνσταντίνος Τσάτσος, Πρέπει ν� 
αναδιοργανωθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, Η Καθηµερινή, 4-7-1948, 1. Χρήστος Καρούζος, 
Θρησκευτικήν Συνείδησιν εις της ∆ιαχείρισιν των Αρχαίων, Το Βήµα, 4-9-1948. Στο άρθρο του 
Καρούζου απαντά ο τότε ∆ιευθυντής της Υ.∆.Α.Π, Σ. Πανάς µε άρθρο στην ίδια εφηµερίδα: 
Και πάλιν το Ζήτηµα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Το Βήµα, 28-9-1948.  
75 Οι οργανικές θέσεις των εφόρων µειώνονται από 17 σε 15 ενώ ο αριθµός των επιµελητών 
αυξάνεται από 18 σε 30. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Αναστηλώσεων προστίθεται ένας 
εργοδηγός και τρεις αρχιτεχνίτες και στο τεχνικό προσωπικό των µουσείων ένας χηµικός, ένας 
µουσειακός καλλιτέχνης, δύο βοηθοί µουσειακών καλλιτεχνών, ένα αρχιτεχνίτης εκµαγέων, ένας 
τεχνίτης και έξι εργάτες. Αυξάνεται ο αριθµός των αρχιφυλάκων από 3 σε 9 και των φυλάκων 
από 230 σε 245.  
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προβλέπεται αύξηση των αποδοχών. Οι µισθολογικές ρυθµίσεις έρχονται να 

ικανοποιήσουν ένα µακρόχρονο αίτηµα των αρχαιολόγων, που είχε τεθεί µε 

οξύτητα ήδη από το 1932. Τότε οι έφοροι µετά µακράν και εξαντλητικήν 

αναµονήν ζητούσαν µε υπόµνηµα προς τον Βενιζέλο την εξασφάλισιν της 

στοιχειώδους ανθρωπίνης αξιοπρεπείας,76 θεωρώντας ότι η αποκορύφωσις της 

παραγκωνίσεως των εφόρων �διά του πανυπαλληλικού του 1923, καθ΄ ό ο 

έφορος β΄ µένει τµηµατάρχης β΄ τάξεως και ο έφορος α΄ µένει τµηµατάρχης α΄ 

έπρεπε να αναιρεθεί.77 Με τον Α.Ν 1947/39 οι έφοροι αποκτούν βαθµό και 

µισθό Υπουργικού ∆ιευθυντού α΄ ή β΄ τάξης ενώ οι επιµελητές Γραµµατέα α΄, ή 

τµηµατάρχη α΄ ή β΄ τάξης. Η ρύθµιση κινείται στα πλαίσια µιας γενικότερης 

προσπάθειας ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου µέσω αυξήσεων στους 

µισθούς,78 ζήτηµα που απασχόλησε όλες τις µεσοπολεµικές κυβερνήσεις. 

Οι θετικές εισηγήσεις όµως δεν αντισταθµίζουν την στροφή προς τον 

αυταρχισµό, όπως εκδηλώνεται µε τη θέσπιση αυστηρών πειθαρχικών ποινών 

(άρθρα 11 και 12) ή µε την απαγόρευση της εισόδου γυναικών στην υπηρεσία, 

ρήτρα που ακυρώνει την αρχή της ισότητας των πολιτών. Για το ήδη υπηρετούν 

θήλυ προσωπικόν ο νόµος προέβλεπε ότι �δεν δύναται εν ουδεµιά περιπτώσει ν� 

αναλάβη την διεύθυνσιν µουσείων ή εφορειών. Η συγκεκριµένη ρύθµιση που 

έθιγε τη Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου και την Ειρήνη Βαρούχα θεωρήθηκε 

αποτέλεσµα της προσωπικής εµπάθειας του Μαρινάτου.79 Οι σχέσεις του µε την 

Καρούζου και η οξύτατη αντίδρασή του στο θέµα του Ν. 5329/1932 (βλ. π.ρ.κ.) 

καθιστούν την εκδοχή αυτή εύλογη. Όποια, όµως και αν είναι τα αίτια ή ο 

εµπνευστής, γεγονός παραµένει ότι το άρθρο βρίσκονταν σε απόλυτη αρµονία 

όχι µόνο µε τις θεωρητικές αρχές της δικτατορίας Μεταξά αλλά και µε το 

γενικότερο µεσοπολεµικό κλίµα και άρα ενεργοποιούσε προϋπάρχουσες τάσεις. 

Πράγµατι, σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου, οι διαδοχικές κυβερνήσεις 

συνέκλιναν στον περιορισµό της πρόσληψης γυναικών στο ∆ηµόσιο ενώ η 

είσοδός τους απαγορεύτηκε σε διάφορες υπηρεσίες όπως στο ∆ιπλωµατικό 

Σώµα και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.80 Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, 

                                                 
76 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Υπόµνηµα των Εφόρων Αρχαιοτήτων προς τον Πρόεδρο της 
Κυβερνήσεως, χωρίς ηµεροµηνία. 
77 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Οι έφοροι αρχαιοτήτων από της ιδρύσεως της θέσεώς των µέχρι 
σήµερον, χωρίς ηµεροµηνία. 
78 Close 1990, 4-5. 
79 Πετράκος 1995β, 50. 
80 Αβδελά 1987, 241. 
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όπως ήταν αναµενόµενο, επικροτώντας την κρατούσα ιδεολογία, σύµφωνα µε 

την οποία οι γυναίκες προσδιορίζονταν κοινωνικά από τη θέση τους στην 

οικογένεια, ενεθάρρυνε ακόµα περισσότερο τον περιορισµό της συµµετοχής 

τους στην παραγωγή.81 

Το σύνδροµο κρατικής αλαζονείας ήταν εντονότερο στις διατάξεις που 

ρύθµιζαν τη σύσταση και τις αρµοδιότητες του Αρχαιολογικού Συµβουλίου. Η 

αριθµητική µείωση των µελών του από 11 σε 982 σε συνδυασµό µε την 

ακύρωση της διάταξης του άρθρου 4 του Ν. ΓΨΛ΄, σύµφωνα µε την οποία εις 

ουδεµίαν ενέργειαν�δύναται να προβή ο Υπουργός άνευ συµφώνου 

γνωµοδοτήσεως του Αρχαιολογικού Συµβουλίου83 αποδυνάµωναν ένα θεσµικό 

όργανο, επιφορτισµένο µε τον έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τον 

περιορισµό των κρατικών αυθαιρεσιών.  

Ακόµα µεγαλύτερη στροφή προς το συγκεντρωτισµό και την 

ισχυροποίηση της κρατικής εξουσίας σηµειώθηκε µε την υπ� αριθµ. 2339/1940 

τροποποίηση του Α.Ν 1947/1939: µε το νέο νόµο η κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου ανακτούσε µια σηµαντική αρµοδιότητα, που ο προγενέστερος Α.Ν 

1947 είχε εκχωρήσει στο Αρχαιολογικό Συµβούλιο,84 την εκλογή του 

∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων και του ∆ιευθυντή 

Αναστήλωσης.85 

Εκτός από τον Α.Ν. 1947/39 και τις τροποποιήσεις του, µια σειρά 

εγκυκλίων και διατάξεων εγγράφονται σε µια γενικότερη διάθεση 

επαναπροσδιορισµού της αρχαιολογικής πολιτικής. Έτσι, στα πλαίσια των 

προσπαθειών εξορθολογισµού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε παράλληλη 

µείωση του κόστους λειτουργίας της αποφασίστηκε, το 1938, η κατάρτιση 

αρχαιολογικού κτηµατολογίου για τη διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας και 

την αποφυγή περιπτώσεων αγοράς ήδη απαλλοτριωµένων ιδιοκτησιών.86 Σε 

                                                 
81Το πνεύµα αυτό είναι εµφανές σε ρυθµίσεις που προέβλεπαν ότι καµία γυναίκα δεν θα 
προσλαµβάνονταν παρά µόνο ως δακτυλογράφος ή καθαρίστρια (Close 1990, 9). 
82 Περιορίζεται ο αριθµός των καθηγητών πανεπιστηµίου από τέσσερις σε τρεις ενώ δεν 
συµµετέχει ο Έφορος Αττικής. 
83 Ν. ΓΨΛ΄ (3730) 31 Μαρτίου 1910 (ΦΕΚ 178, 24 Μαΐου 1910 τ. Α΄) Περί της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας του Κράτους. 
84 Α.Ν. 1947, άρθρο 10, §7. 
85 Α.Ν. 2339/1940 (ΦΕΚ 151, 18-5-1940 τ. Α΄) Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του 
υπ� αριθ. 1947/39 Α.Ν. «περί οργανώσεως Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων 
του Κράτους», Άρθρο 5, § 2. 
86 Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1938, Έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Γ. Οικονόµου προς την Αρχαιολογική Εταιρεία, 28-11-1938, αρ. 
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παραπλήσιο θέµα επανήλθε το Υπουργείο το 1939, καλώντας τους Εφόρους να 

καταρτίσουν αναλυτικούς πίνακες των αρχαιολογικών χώρων που ανήκαν στο 

∆ηµόσιο αλλά είχαν καταπατηθεί από ιδιώτες.87 Ένα χρόνο αργότερα, ο τότε 

Υφυπουργός Παιδείας, Ν. Σπέντζας ζητούσε την καταγραφή της κατάστασης 

και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων, που χρησιµοποιούνταν για τη 

στέγαση µουσείων, αρχαιολογικών συλλογών, αποθηκών και φυλακίων.88  

Η ίδια λογική εξοικονόµησης πόρων και ανθρωπίνου δυναµικού 

ανιχνεύεται στον Αναγκ. Νόµου 719/37, µε τον οποίο το κράτος, εν τη επιθυµία 

όπως αναπτύξη την αγάπην του κοινού προς τα αρχαία µνηµεία89 κατέφυγε στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία για τη συντήρηση και την αισθητική αναβάθµιση 

αρχαιολογικών χώρων, αποµακρυσµένων από τα αστικά κέντρα: Αρχαιολογικοί 

χώροι κείµενοι εις αγροτικάς ή δασώδεις περιοχάς αποµεµακρυσµένας πόλεων 

δύνανται µετά γνώµην του Αρχαιολογικού Συµβουλίου να παραχωρώνται προς 

φύλαξιν, εξωραϊσµόν και συντήρησιν εις Σωµατεία ή Συλλόγους τουριστικών ή 

εξωραϊστικών ή φιλάθλων και καλλιτεχνικών σκοπών, εδρευόντας πλησίον των 

χώρων και προσφεροµένους προς τούτο. � Η περί τοιαύτης παραχωρήσεως 

απόφασις �αποτελεί σύµβασιν µισθώσεως, των εκτελεστέων νόµων 

λαµβανοµένων αντί µισθώµατος�Εις τους ούτω µισθωτάς δύναται να 

παραχωρήται δικαίωµα υποµισθώσεως καλλιεργησίµου µέρους του χώρου�90  

Καθοριστική για την προστασία της νεότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς 

αποδείχθηκε η κήρυξη πλήθους µνηµείων, κυρίως ενετικών και τούρκικων ως 

διατηρητέων91 και η εκτέλεση εκτεταµένων εργασιών απλής στερέωσης και 

                                                                                                                                   
πρωτ. 104330/6057, αρ. πρωτ. Α.Ε. 287. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάρτιση «Ηλεκτρονικού 
Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου», αναγγέλθηκε από την τ. Υπουργό Πολιτισµού, κ. Ε. Παπαζώη 
και τον πρόεδρο του ΤΑΠΑ, κ. Γ. Σαβαλάνο στις 21-3-2000, λίγο πριν τις εκλογές της 9ης 
Απριλίου 2000. Το πρόγραµµα µε την επονοµασία «Στράβων» εντάχθηκε στο Γ΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (Εθνικό Κτηµατολόγιο και για τους Αρχαιολογικούς Χώρους, Το Βήµα, 21-3-
2000, Α 30). 
87 Αρχείο Α΄ Ε.Π.Κ.Α., Επείγουσα εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας, Ν. Σπέντζα προς τους 
Εφόρους Αρχαιοτήτων, 13-4-1939, αρ. πρωτ. 22544/1070. 
88 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1940, Λίαν επείγουσα εγκύκλιος υπ� αριθ 1/1940 του 
Υφυπουργού Παιδείας, Ν. Σπέντζα προς τους Εφόρους Αρχαιοτήτων, 10-1-1940, αρ. πρωτ. 
5097/156, αρ. πρωτ. Μ.Η. 798. 
89 ΑΣΚΙ, 4η Αυγούστου. Ο απολογισµός µιας διετίας, 95-96. 
90 Α.Ν. 719/1937 (ΦΕΚ 221, 10-6-1937 Τ. Α΄) Περί συµπληρώσεως του από 12/16 Ιουνίου 1926 
Ν.∆. «περί προσθηκών εις τους περί αρχαιοτήτων και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Νόµους». 
91Αρχείο Α΄ ΕΠΚΑ, Επείγουσα εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας Κ. Γεωργακόπουλου προς 
τους Εφόρους αρχαιοτήτων, 22-6-1937, αρ. πρωτ. 44344/2768. Βλ. επίσης, Σηµειώµατα, 
Ελεύθερον Βήµα, 22-10-1937, 16-12-1937, 28-1-1938, 3. Τζαµιά ιστορικά µνηµεία, Ελεύθερον 
Βήµα, 26-1-1938, 2. 
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συντήρησης βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων,92 γεγονός που 

συνδέονταν, εκτός των άλλων, µε τις επιστηµονικές προτιµήσεις του 

Ορλάνδου.93 

Με αρκετή υπευθυνότητα και σε εναρµόνιση µε το διεθνές πνεύµα94 

αντιµετωπίστηκε και το µείζον θέµα της προστασίας των αρχαίων σε περίπτωση 

πολεµικής σύρραξης. Το ζήτηµα απασχόλησε την Επιθεώρηση 

Αντιαεροπορικής Άµυνας της χώρας, συζητήθηκε σε σχετική σύσκεψη των 

διευθυντών των µουσείων της Αθήνας για να καταλήξει στην αποστολή 

εµπιστευτικού εγγράφου προς στους διευθυντές όλων των αρχαιολογικών 

µουσείων, τον Ιανουάριο του 1937. Οι σχετικές οδηγίες πρότειναν την 

ταξινόµηση των εκθεµάτων σε τρεις τάξεις αξίας και σπουδαιότητος, ίνα � 

κανονισθή � η συσκευή και προτίµησις σωτηρίας διά µεταφοράς εις ασφαλές 

µέρος εκ των προτέρων καθωρισµένον και τεχνικώς παρεσκευασµένον...95 

Πρόκειται για µία από τις λιγοστές περιπτώσεις που οι προθέσεις µετατράπηκαν 

εν µέρει, τουλάχιστον, σε πράξεις όπως αποδεικνύεται από την αλλαγή των 

σχεδίων του Μουσείου Ηρακλείου ώστε να δηµιουργηθεί αντιαεροπορικό 

καταφύγιο. Το καταφύγιο ήταν σχεδόν έτοιµο το Μάρτιο του 1940.96 Οι 

προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν στις παραµονές του πολέµου. Με την εγκύκλιο 

της 11ης Νοεµβρίου 1940 το Υπουργείο Παιδείας έδωσε σαφείς οδηγίες στους 

Εφόρους για την απόκρυψη και ασφάλιση των εκθεµάτων των κρατικών 

µουσείων ενώ µε υπουργικές αποφάσεις σχηµατίστηκαν αρµόδιες επιτροπές, ο 

συντονισµός των οποίων ανατέθηκε στον Γ. Οικονόµο.97  

Αν κάποιες προσπάθειες προστασίας των αρχαίων απέδωσαν, οι 

περισσότερες παρέµειναν στο επίπεδο της νοµικής µορφής ή των υπουργικών 

εγκυκλίων. Όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα τα µέτρα που εξαγγέλλονται αν 

                                                 
92 ΑΣΚΙ, 4η Αυγούστου. Ο απολογισµός µιας διετίας, 96-97. ΑΣΚΙ, 4η Αυγούστου. Τρία έτη 
διακυβερνήσεως του κ. Ιωάννου Μεταξά 1936-1939, 218-219. Ε. Τζαµουράνης, Απολογισµός 
Αρχαιολογικών Ερευνών. Οι Θησαυροί που ήσαν χρόνια κρυµµένοι. Ανασκαφαί και 
Αναστηλώσεις, Ελεύθερον Βήµα, 29-1-1940, 1-2. 
93 Μαλλούχου-Tufano 1998, 163. 
94 Βλ. την ανακοίνωση του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Πνευµατικής Συνεργασίας (International 
Institute of Intellectual Cooperation), Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Πόλεµος, χωρίς 
ηµεροµηνία. 
95 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1937, Εµπιστευτικό-Επείγον έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Κ. 
Γεωργακόπουλου προς τους ∆ιευθυντές των αρχαιολογικών Μουσείων του Κράτους, 13-1-
1937, αρ. πρωτ. 49/83, αρ. πρωτ. Μ.Η. 13.  
96 Αρχείο Μ.Η. Εξερχόµενα 1940, Έκθεση πεπραγµένων του Εφόρου των Αρχαιοτήτων, Ν. 
Πλάτωνα προς τη Νοµαρχία Ηρακλείου, 26-3-1940, αρ. πρωτ. 947. 
97 Πετράκος 1994, 81-102. Βλ. επίσης, Παπασπυρίδη-Καρούζου 1946, 1158-1163. 
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και κινούνται, ορισµένα τουλάχιστον, προς τη σωστή κατεύθυνση 

παραπέµπονται στις καλένδες. Είναι, ίσως, ενδεικτική η αναφορά του εφόρου 

Κρήτης, Ν. Πλάτωνα προς τη Νοµαρχία σύµφωνα µε την οποία ο υπ� αριθ. 

1947.1939 δηµοσιευθείς αρχαιολογικός Νόµος � από του παρελθόντος 

Σεπτεµβρίου τεθείς εν ισχύι έως τα νυν κατ� ουδέν µετέβαλε την σύνθεσιν του 

προσωπικού του Μουσείου, των εκ του Νόµου τούτου προβλεποµένων µεταβολών 

µη λαβουσών χώραν, ως φαίνεται, λόγω της καθόλου ανωµάλου καταστάσεως.98  

Έτσι, η κυβέρνηση Μεταξά, εγκλωβισµένη στην ανούσια ρητορική του 

λαϊκισµού, επαίρονταν για την επιτυχή δίωξη της αρχαιοκαπηλίας, την ευόδωση 

των προσπαθειών της για την ευπρεπή εµφάνιση και τον εξωραϊσµό εκείνων 

των αρχαιολογικών χώρων που αποτελούσαν πόλο έλξης των τουριστών και για 

τον προγραµµατισµό έργων παγκόσµιας εµβέλειας όπως η αναβίωση της 

Ακαδηµίας του Πλάτωνα.  

Η πάταξη της αρχαιοκαπηλίας συνδέθηκε άµεσα µε την αναµόρφωση του 

αστυνοµικού µηχανισµού καθώς τεκµηρίωνε την ικανότητά του να επιβάλλει 

την τάξη: Αι συλλήψεις των αρχαιοκαπήλων πληθύνονται τελευταίως. �Αι 

αρµόδιαι υπηρεσίαι έχουν εντείνει τον έλεγχόν των και παρακολουθούν αγρύπνως 

τους κλέπτας αρχαιοτήτων και τας κινήσεις αυτών.99 Η απουσία έργων δοµής 

αντισταθµίζονταν µε την επάνοδο κλαπέντων αριστουργηµάτων, που στόχευε 

εκτός των άλλων στην τόνωση της εθνικής περηφάνιας των Ελλήνων. Στα 

πλαίσια αυτά, ο επαναπατρισµός του Κούρου της Αναβύσσου και η σύλληψη 

των δραστών, πέντε χρόνια µετά την λαθρανασκαφή και τη φυγάδευση του 

γλυπτού στο εξωτερικό αναγορεύτηκε σε εθνικό γεγονός µείζονος σηµασίας. Οι 

δηλώσεις του Οικονόµου ήταν ιδιαίτερα εύγλωττες: η επάνοδος του αττικού 

κούρου � οφείλει να χαιρετισθή υπό πάντων, µάλιστα δε υπό των αρχαιολόγων, 

ως σπουδαιότατον αρχαιολογικόν και εθνικόν γεγονός. � Εις τους οπωσδήποτε 

συντελέσαντας εις την παλινόστησιν του µνηµείου οφείλεται εθνική 

ευγνωµοσύνη.100 ∆εν είναι, εποµένως, τυχαίο ότι κατά την µεταφορά του 

                                                 
98 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1940, Έκθεση πεπραγµένων του Εφόρου των Αρχαιοτήτων, Ν. 
Πλάτωνα προς τη Νοµαρχία Ηρακλείου, 26-3-1940, αρ. πρωτ. 947. 
99 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 19-7-1937, 3. Βλ. επίσης, ΑΣΚΙ, 4η Αυγούστου. Τρία έτη 
διακυβερνήσεως του κ. Ιωάννου Μεταξά 1936-1939, 218. 
100 Η Περιπέτεια ενός Αριστουργήµατος. Ο Κούρος της Αναβύσσου. Πως εκλάπη και πως 
ευρέθη, Ελεύθερον Βήµα, 17-8-1937, 3. 
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αγάλµατος στην ελληνική πρεσβεία του Παρισιού παρίστατο η Α.Β.Υ. ο πρίγκηψ 

Νικόλαος, ο πρεσβευτής κ. Πολίτης και όλοι οι υπάλληλοι της Πρεσβείας.101  

Η εµφάνιση των αρχαιολογικών χώρων απασχόλησε το Υφυπουργείο 

Τύπου και Τουρισµού, που σε πρώτη φάση και ως την υλοποίηση 

ουσιαστικότερων λειτουργικών και αισθητικών επεµβάσεων επικεντρώθηκε 

στην περίφραξη διαφόρων µνηµείων της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής102 

και στην τήρηση αψόγου καθαριότητος είς � τους χώρους (οι οποίοι 

συχνάζονται περισσότερον και από τους ηµέτερους και από τους ξένους), όπου 

κρίνεται ο πολιτισµός της σηµερινής Ελλάδος εν συγκρίσει µε τα έργα και τον 

πολιτισµόν της αρχαίας.103 Οι προσπάθειες καθοδηγούνταν από τον ίδιο τον 

υφυπουργό Τύπου, Νικολούδη, που επιθεωρούσε αυτοπροσώπως τους 

αρχαιολογικούς χώρους, τουλάχιστον της Αθήνας.104 Τα αποτελέσµατα 

εξαίρονται στον απολογισµό του κυβερνητικού έργου: οι αρχαιολογικοί χώροι, 

οίτινες συγκεντρώνουσι το ενδιαφέρον των επισκεπτών, τόσον εν Αθήναις, όσον 

και εν ∆ελφοίς, Ολυµπία και Μιστρά και Ναυπλίω διατηρούνται καθαρότατοι υπό 

την άγρυπνον επίβλεψιν της τουριστικής αστυνοµίας.105 Στο περιθώριο, 

προγραµµατίστηκαν και εκτελέστηκαν περιορισµένα σε αριθµό έργα 

αισθητικής ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων όπως η διαπλάτυνση και 

κατασκευή πεζοδροµίων στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου,106 η αναδάσωση 

γύρω από τη Μονή ∆αφνίου, η διαµόρφωση δεντροστοιχίας στο δρόµο προς 

την Ακρόπολη των Μυκηνών,107 ή η φύτευση πεύκων και κυπαρισσιών στην 

περιοχή των ∆ελφών.108 Αν και οι αναδασώσεις επικρίθηκαν από την επόµενη 

γενιά αρχαιολόγων,109 φαίνεται πως στη διάρκεια του µεσοπολέµου, υπό την 

επιρροή του ροµαντισµού, τα αποτελέσµατά τους κρίνονταν ικανοποιητικά. Επί 

                                                 
101 Ό.π. υποσ. 100.          
102 Οι προσπάθειες εξυγίανσης και εξωραϊσµού των αρχαιολογικών χώρων, άµεσα 
συνδεδεµένες µε το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης, απασχόλησαν λιγότερο ή περισσότερο 
έντονα όλες τις µεσοπολεµικές κυβερνήσεις (Μαλλούχου-Tufano 1998, 239-240). 
103 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 6-12-1938, 3. Η ανάγκη ανταπόκρισης στην εικόνα των 
∆υτικών για την Ελλάδα επικρατεί στην εκφορά του µεσοπολεµικού δηµόσιου λόγου (βλ. 
παραπάνω σελ. 16). 
104 Οι Αρχαιολογικοί χώροι, Ελεύθερον Βήµα, 17-12-1939, 6. 
105 Α.Σ.Κ.Ι, 4η Αυγούστου. Ο Απολογισµός µιας διετίας, 228.  
106 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 1-10-1937, 3. 
107 Τα συγκεκριµένα έργα ξεκίνησαν στο τέλος του 1938 (Εξωραϊσµός των Αρχαιολογικών 
χώρων, Ελεύθερον Βήµα, 13-12-1938, 6) και ολοκληρώθηκαν το 1940 (Ο Αρχαιολογικός χώρος 
του ∆αφνίου, Ελεύθερον Βήµα, 3-2-1940, 4). 
108 Επιστολή του ∆ιευθυντή ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας προς το Ελεύθερο Βήµα, 
Ελεύθερον Βήµα, 28-1-1938, 1. 
109 ∆ελφοί, 227. 



 37

Μεταξά, εντάχτηκαν σ� ένα φιλόδοξο δεκαετές πρόγραµµα δηµοσίων έργων, 

που θεσµοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1937, µε στόχο εκτός των άλλων την 

τόνωση της οικονοµίας και την καταπολέµηση της ανεργίας.110  

Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας επένδυσης στην εικόνα της 

αρχαιότητας για την άντληση κύρους και δόξας, πριµοδοτήθηκε η υλοποίηση 

των µεγαλεπήβολων οραµάτων του ανασκαφέα της Ακαδηµίας Πλάτωνα, Π. 

Αριστόφρωνος111 για αναβίωση του αρχαίου θεσµού. Ο Αριστόφρων ονειρεύθη 

να κάµη εκεί όπου εδίδαξεν ο Πλάτων, ένα παγκόσµιον ίδρυµα, ή µίαν πόλιν της 

παγκοσµίου σοφίας, µε χωριστόν ίδρυµα διά κάθε έθνος και από εκεί να εκπηδά η 

σοφία των σηµερινών ανθρώπων.112 Η κυβέρνηση Μεταξά ενστερνίστηκε την 

πρόταση και µάλιστα την προώθησε µε τη δηµοσίευση του Αναγκ. Νόµου 

809/1937 «Περί αρχαιολογικών ανασκαφών προς ολοσχερή αποκάλυψιν της 

αρχαίας Ακαδηµίας και περί διαθέσεως του χώρου προς ίδρυσιν του ∆ιεθνούς 

κοινού των Ακαδηµιών».113 Με τον Α.Ν. 809 οριοθετήθηκε ο αρχαιολογικός 

χώρος, ορίστηκε δεκαετές χρονοδιάγραµµα απαλλοτριώσεων των ιδιοκτησιών 

και συστάθηκε Επιτροπή απαλλοτριώσεων. Το άρθρο 4 προέβλεπε την 

αναγραφή στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας ετήσιας συνδροµής 

2.500.000 δραχµών, επί δώδεκα συνεχή έτη, για την πληρωµή των 

αποζηµιώσεων. Αι Αθήναι θα εγίνοντο κατ� αυτό τον τρόπο η πρωτεύουσα του 

πνεύµατος.114 Η υποδοχή της ιδέας ήταν θερµή όχι µόνο από τον ελληνικό τύπο, 

γεγονός αναµενόµενο σε µια εποχή λογοκρισίας, αλλά και από τον διεθνή. Σε 

άρθρο της Le Temps που αναδηµοσιεύτηκε στο Ελεύθερον Βήµα 

επισηµαίνονταν ότι η απόφαση της ίδρυσης επιστηµονικής κοινότητας των 

ακαδηµιών και των πανεπιστηµίων όλων των χωρών προκάλεσε τη βαθιά 

                                                 
110 Close 1990, 8-9. 
111 Ο Αριστόφρων ανασκάπτει µε προσωπικά του έξοδα την Ακαδηµία από το 1931 
(Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, Πρώτη ανακοίνωσις περί της ανασκαφής προς ανεύρεσιν της 
αρχαίας Ακαδηµίας, Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 5 (1930), 420-421). Βλ. επίσης, Π. 
Αριστόφρων, Αι ανασκαφαί κατά την Ακαδηµείαν του Πλάτωνος, Πρακτικά της Ακαδηµίας 
Αθηνών 8 (1933), 243-244. 
Η ανασκαφή θα ελκύσει το ενδιαφέρον του ελληνικού και διεθνούς τύπου. Πρβ. Η Ακαδηµία 
του Πλάτωνος. Ποιος ενήργησε τας ανασκαφάς. Μια επιστολή του κ. Στεφ. Στεφάνου, 
Ελεύθερον Βήµα, 26-6-1931, 3. Η Ακαδηµία του Πλάτωνος, Ελεύθερον Βήµα, 15-6-1933, 2. 
Παύλος Νιρβάνας, «Αθηνών Ολοκλήρωµα», Νέα Εστία 14 (1934), 1012-1013. The Academy of 
Plato. Reward of Three Years� Work, The Times, 22-6-1933, 13α. 
112 Ν. Γιοκαρίνης, Αι Αθήναι, πρωτεύουσα του πνεύµατος. Μια άλλη άποψις, Ελεύθερον Βήµα, 
21-7-1937, 2. 
113 ΦΕΚ 325, 17-8-1937 τ. Α΄. 
114 Ό.π υποσ. 112. 



 38

ικανοποίησιν όλων των φίλων της ελληνικής παιδείας που εύχονται όπως 

παραµείνη αύτη ζωντανόν στοιχείον δραστηριότητος του σύγχρονου κόσµου.115  

Η κίνηση για αναβίωση των αρχαίων θεσµών, που είχε εκδηλωθεί ήδη το 

19ο αι., επανέρχεται στο προσκήνιο σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου. 

Εκφάνσεις του ίδιου πνεύµατος αποτέλεσαν οι παραστάσεις του Λυκείου 

Ελληνίδων,116 η αναβίωση των Ελευσινίων και οι παρουσιάσεις κλασικών 

χορών από τους Βάσο και Τανάγρα Κανέλλου,117 ορισµένες από τις εκδηλώσεις 

για τον εορτασµό της εκατονταετηρίδας της ελληνικής ανεξαρτησίας,118 η 

πρόταση του Άγγ. Σικελιανού για την ίδρυση ∆ελφικού Οργανισµού119 ή η 

διάχυτη επιθυµία για επανένταξη των αρχαίων θεάτρων στον κοινωνικό ιστό µε 

την οργάνωση παραστάσεων και συναυλιών.120 Πρόκειται για προσπάθειες που 

αποσκοπούσαν άλλοτε στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και την 

αναβάθµιση της περιφέρειας121 άλλοτε στον εµπλουτισµό του νεοελληνικού 

θεάτρου µε τη δηµιουργική αφοµοίωση του αρχαίου ή πάλι σχετίζονταν µε τις 

πνευµατικές αναζητήσεις της ελληνικής διανόησης, που είχε επικεντρωθεί στον 

                                                 
115 Αι ανασκαφαί διά την Ακαδηµίαν Πλάτωνος, Ελεύθερον Βήµα, 19-11-1937, 4.   
116 Η εορτή, Ελεύθερον Βήµα, 20-5-1929, 2. Η εορτή του Σταδίου, Ελεύθερον Βήµα, 19-10-
1930, 2. Η εορτή του Σταδίου προς τιµήν των ξένων. Αι ποµπαί, οι χοροί, ο «τρύγος», 
Ελεύθερον Βήµα, 20-10-1930, 1. Η χθεσινή εορτή του Λυκείου Ελληνίδων. Ο κλήδωνας και οι 
φωτιές του Αϊ �Γιάννη, Ελεύθερον Βήµα, 26-6-1933, 3. Εις το ιερόν του Ασκληπιού, Ελεύθερον 
Βήµα, 2-9-1937, 2. 
117 Η εορτή των Ελευσινίων, Ελεύθερον Βήµα, 29-3-1929, 2. Η εορτή εις την Ελευσίνα, 
Ελεύθερον Βήµα, 6-4-1930, 2. Η παναρκαδική εορτή, Ελεύθερον Βήµα, 24-7-1930, 2. Αι εορταί 
εκατονταετηρίδος του Άργους, Ελεύθερον Βήµα, 24-10-1930, 2. Στο Άργος, Ελεύθερον Βήµα, 
29-10-1930, 2.  
118 Το πρόγραµµα της αυριανής εορτής της Ακροπόλεως, Ελεύθερον Βήµα, 26-4-1930, 5.   
119 Η έκθεσις της Ακαδηµίας διά το δελφικόν έργον του κ. Σικελιανού, Ελεύθερον Βήµα, 20-5-
1929, 2. Η συνέχιση της δελφικής προσπάθειας. Οι κ. κ. Σοφούλης και Σιδέρης θα εισηγηθούν 
καταρτισµό νοµοσχεδίου περί δελφικού κέντρου, Ελεύθερον Βήµα, 14-5-1930, 6. Ο δελφικός 
πυρήν φορεύς της παγκοσµίου πνευµατικής θελήσεως. Ποια η σύνθεσις της ∆ελφικής εστίας, 
Ελεύθερον Βήµα, 21-6-1931, 5. Η σύστασις του ∆ελφικού Οργανισµού. Το κατατεθέν 
νοµοσχέδιον και η εισήγησις του Υπουργού της Παιδείας κ. Μακρόπουλου, Ελεύθερον Βήµα, 
20-6-1934, 3. Μακρά συζήτησις εις την Γερουσίαν επί της δελφικής ιδέας και των εορτών. Τα 
ψηφισθέντα διάφορα νοµοσχέδια, Ελεύθερον Βήµα, 5-9-1934, 3.  
120 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 27-9-1936, 3. Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 15-10-1936, 3. 
Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 14-9-1937, 3. Μιχ. Κυριακίδης, Αι συναυλίαι στα αρχαία 
θέατρα. Όσα δεν έχουν ακόµη λεχθή. Έλλειµµα 120.000 δραχµών, Ελεύθερον Βήµα, 16-9-1937. 
Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 24-8-1937, 3. Αι συναυλίαι εις τα αρχαία θέατρα, Ελεύθερον 
Βήµα, 9-9-1937, 2. Μιχ. Ροδάς, Η Ηλέκτραν εις την Επίδαυρον, Ελεύθερον Βήµα, 13-9-1938, 2. 
Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 13-9-1938, 3. Ε. Τζαµουράνης, Η αναβίωσις του θεάτρου της 
Αρχαίας Επιδαύρου, 14-9-1938, 2. Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 28-9-1939, 3. 
121 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 13-1-1938, 3. 
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προσδιορισµό της έννοιας της ελληνικότητας και στο θέµα της εθνικής 

αυτογνωσίας.122  

Πέρα από τη διάσταση λόγων και πράξεων και από την ιδεολογική 

κατάχρηση του παρελθόντος, επί Μεταξά ενισχύθηκαν οι αυταρχικές δοµές 

εξουσίας. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου στηρίχθηκε στην τροµοκρατία όχι 

µόνο για την πρωτογενή συσσώρευση οπαδών αλλά και για την εκµηδένιση των 

αντιδράσεων στις αποφάσεις και την πολιτική του, πάγια γνωρίσµατα όλων των 

δικτατοριών. Όµως, η απουσία ελέγχου ή οποιασδήποτε µορφής κριτικής και η 

ανεξέλεγκτη δράση της κρατικής διοίκησης οδηγούν αναπόφευκτα σε 

σφάλµατα. Το 1939, για παράδειγµα, το Αρχαιολογικό Συµβούλιο στην 119η 

και 123η συνεδρία του ενέκρινε την αποστολή πέντε αρχαίων έργων123 στη Νέα 

Υόρκη µε σκοπό την έκθεσή τους στο ελληνικό περίπτερο της Παγκόσµιας 

Έκθεσης και ακολούθως στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Η απόφαση λήφθηκε αν 

και αντέβαινε πάγιες αρχές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που 

διαµαρτύρονταν εντονότατα σε κάθε απόπειρα εξαγωγής σηµαντικών 

αρχαιοτήτων στο εξωτερικό.124 Οι δηλώσεις του Μηλιάδη στο Νεολόγο 

Πατρών, λίγα χρόνια πριν, το 1936 µε αφορµή τις διαδόσεις για τη 

σχεδιαζόµενη αποστολή του Ερµή του Πραξιτέλη στη διεθνή έκθεση του 

Παρισιού, συµπύκνωναν τις απόψεις της πλειοψηφίας: Γνωρίζω τους 

σκοτεινούς ανθρώπους που σκαλίζουν την υπόθεσι αυτή� ο αριβισµός τους είνε 

τόσο άµετρος και οι εξαρτήσεις τους από τους ξένους κύκλους από τους οποίους 

απολαµβάνουν τίτλους και προσωπικές απολαβές, τόσο στενές ώστε δεν 

αµφιβάλλω καθόλου ότι θα κινήσουν κάθε λίθο- πάντοτε παρασκηνιακά- ώστε να 

επιτύχουν τους σκοπούς τους. � Ωστόσο πιστεύω σταθερά ότι αυτή τη φορά δεν 

                                                 
122 Μαλλούχου-Tufano 1998, 241-243. Πρβ. τις απόψεις του Γ. Μηλιάδη όπως παρατίθενται σε 
άρθρο του στον Νεολόγο Πατρών (Το τουριστικόν και πνευµατικόν µέλλον των Πατρών. Το 
αρχαίον ωδείον θ� αναµαρµαρωθεί όπως εις την αρχαιότητα. Ο δήµαρχος εξεύρε το 
απαιτούµενον χρηµατικόν ποσόν. Συνέντευξις µε τον Έφορον Αρχαιοτήτων κ. Μηλιάδη, 
Νεολόγος Πατρών, 1-8-1937). Βλ. επίσης, Αλέξ. Φιλαδελφεύς, Αρχαίοι χοροί εις το θέατρον 
∆ιονύσου εν Αθήναις, Παρθενών 3 (Μάϊος 1928), 80-81. 
123 Η αξία των πέντε αρχαίων που στάλθηκαν στην έκθεση ορίστηκε µε βάση τας ανωτάτας 
τελευταίως παρατηρηθείσας διεθνείς τιµάς παροµοίων αρχαίων ως εξής: 30.000.000 δρχ. για την 
υπ΄ αριθµ. 675 κόρη του Μουσείου Ακροπόλεως, 3.000.000 δρχ. για την χάλκινη κεφαλή 
δωρεάς Σταµούλη, 10.000.000. δρχ. για την µαρµάρινη κεφαλή Ανύτου του ∆ηµοφώντος εκ 
Λυκοσούρας, 4.000.000 δρχ για την «Αριάδνη» του Ασκληπιείου και τέλος 3.000.000 δρχ. για 
το επιτύµβιο ανάγλυφο της Αµφαρέτης από το Μουσείο του Κεραµεικού (Αρχείο Α΄ Ε.Π.Κ.Α., 
Εµπιστευτικό έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας, Ν. Σπέντζα προς το Υφυπουργείο Τύπου και 
Τουρισµού, 2-3-1939, αρ. πρωτ. 548/11). 
124 Για το θέµα της αποστολής αρχαίων στο εξωτερικό βλ. Πετράκος 1982, 79-92. Επίσης, 
Πετράκος 1995β, υποσ. 128, 208. Πρβ ∆ωρής 1985, 186-187. 
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θα πετύχουν. Γιατί θα προσκρούσουν στην αντίσταση όλων των εφόρων και 

διευθυντών µουσείων, αλλά προ πάντων στην εξέγερσι της κοινής γνώµης.125 

Τότε το Ελεύθερο Βήµα έγραφε: �αι «περιοδίαι» των αριστουργηµάτων της 

αρχαίας τέχνης� δεν εξυπηρετούν και το γόητρον της χώρας µε το να 

παραδίδωνται ως επαιτεία διαφηµίσεως εις το εξωτερικόν.126 Για τον ελληνικό 

λαό127 και βέβαια για τους αρχαιολόγους τα αρχαία ως ορατά, απτά λείψανα της 

ελληνικής κληρονοµιάς αποτελούσαν ένα ισχυρό συµβολικό κεφάλαιο, που 

εκµηδενίζοντας την απόσταση µε το παρελθόν επιβεβαίωνε το εγχώριο σχήµα 

της συνέχειας και την ανωτερότητα του ελληνικού πνεύµατος και άρα 

καθιστούσε την Ελλάδα παράγοντα διακριτό στην Ευρώπη. Πρόκειται για 

παγιωµένες αντιλήψεις που µεταφράζονταν σε οξύτατες αντιδράσεις σε 

οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούνταν ότι υπονόµευε το κύρος των αρχαίων, όπως 

η αποµάκρυνσή τους από την κοιτίδα τους.128 

Στην περίπτωση της έκθεσης της Νέας Υόρκης οι αντιδράσεις των 

αρχαιολόγων δε φαίνεται να δηµοσιοποιήθηκαν, γεγονός κατανοητό σε εποχές 

αυστηρής λογοκρισίας. Αντιθέτως, µετά την έκθεση καταβλήθηκε προσπάθεια 

να αποτιµηθούν µόνο τα οφέλη ενώ αποσιωπήθηκαν οι δυσκολίες 

επαναπατρισµού των αρχαίων,129 που έπρεπε να είχαν προβλεφθεί, εφόσον η 

έκθεση διεξάγονταν ενώ ήδη διαφαίνονταν στον ορίζοντα η επικείµενη 

πολεµική σύρραξη. Οι αρθρογράφοι περιορίστηκαν σε θριαµβολογίες 

υπογραµµίζοντας ότι η έκθεση έδωσε το έναυσµα για µια σειρά διαλέξεων και 

άρθρων που αναθέρµαναν το ενδιαφέρον των Αµερικανών για την Ελλάδα: 

                                                 
125 Το Ζήτηµα της Αποστολής του Ερµού και Άλλων Αριστουργηµάτων µας εις την Έκθεσιν 
Παρισίων του 1937. Μία Συνέντευξις µε τον Έφορον Αρχαιοτήτων κ. Μηλιάδην, Νεολόγος 
Πατρών, 9-5-1936.  
126 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 8-5-1936, 3. Για την αντίθετη άποψη βλ. τα επιχειρήµατα του 
Π. Σ. Λάµπρου, διευθυντή της εφηµερίδας Ελληνικός Αστήρ (τόπος έκδοσης: Σικάγο) όπως 
αναλύονται σε σχετικό άρθρο του Ελεύθερου Βήµατος: Ο Ερµής του Πραξιτέλους εις 
...Αµερικήν, Ελεύθερον Βήµα, 23-2-1930, 6.  
127 Για τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού στις επαναλαµβανόµενες απόπειρες εξαγωγής των 
αρχαίων βλ. Hamilakis-Yalouri 1996, 126-127. 
128 Βλ. την αρνητική γνωµάτευση του Αρχαιολογικού Συµβουλίου στο αίτηµα του Υπουργείου 
Εξωτερικών για αποστολή του Ερµή του Πραξιτέλη στη ∆ιεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης, το 
1963, όπως παρατίθεται στο Πετράκος 1982, 81-84. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: ...το 
Αρχαιολογικόν Συµβούλιον πιστεύει, ότι κύριον αποτέλεσµα της εκ της θέσεώς των 
αποµακρύνσεως και µεταφοράς ή περιφοράς των περίφηµων έργων της τέχνης αποτελεί 
συχνότατα ο διασυρµός και εξευτελισµός αυτών εις την συνείδησιν του κοινού. Πρβ. Sutton 1999, 
142. 
129 ∆ωρής 1985, 187. 
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Ολόκληρος ο αµερικάνικος τύπος, ηµερήσιος και περιοδικός ασχολείται τώρα µε 

τα αριστουργήµατα αυτά της ελληνικής γλυπτικής�130  

Οι απεγνωσµένες προσπάθειες διατήρησης της δικτατορίας µε κάθε µέσο 

απέβησαν εις βάρος της οµαλής λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 

για τον πρόσθετο λόγο ότι την επιβάρυναν µε υποχρεώσεις, που ξέφευγαν από 

τα όρια των αρµοδιοτήτων της. Για παράδειγµα, ο εξαναγκασµός των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας και της Αρχαιολογικής Εταιρείας να υποβάλλουν 

αιτήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε συνεταιρισµούς, σωµατεία ή άλλες 

οµαδικές οργανώσεις και ο συνακόλουθος έλεγχός τους σταδιακά από τους 

προϊστάµενούς τους, τη διεύθυνση της Υπηρεσίας και τους Υπουργούς 

Παιδείας και ∆ηµόσιας Ασφαλείας131 ενέπλεκε µία ήδη επιφορτισµένη µε 

πληθώρα καθηκόντων διοίκηση σε ένα γραφειοκρατικό κυκεώνα µε µόνο στόχο 

την ασφάλεια του καθεστώτος.  

Φαίνεται τελικά ότι οι ίδιες οι προτεραιότητες της µεταξικής δικτατορίας, 

στο περιθώριο µιας σειράς άλλων περιορισµών, την οδήγησαν σε αποτελέσµατα 

αντίθετα από τα προσδοκώµενα. Όπως και οι υπόλοιπες µεσοπολεµικές 

κυβερνήσεις δεν κατάφερε να αποφύγει αντιφάσεις, παλινδροµήσεις και λάθη 

στην άσκηση της αρχαιολογικής πολιτικής ούτε να συνειδητοποιήσει ότι η 

επίλυση των αρχαιολογικών προβληµάτων δεν εξαρτάται µόνο από τη βελτίωση 

του νοµικού τους πλαισίου αλλά και από την ταυτόχρονη µέριµνα για την 

αποτελεσµατική τήρηση των διατάξεων. 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην εφαρµογή της αρχαιολογικής 

πολιτικής 

Παρά τη δεδηλωµένη θέληση του κράτους για ορθολογική 

διαπραγµάτευση των αρχαιολογικών προβληµάτων, οικονοµικές και 

διοικητικές-γραφειοκρατικές δυσκολίες εµποδίζουν την υλοποίηση των 

εξαγγελιών και την εφαρµογή των νοµοθετικών ρυθµίσεων. Η 

κοµµατικοποίηση, ο σύµφυτος συντηρητισµός της κρατικής µηχανής και η 

                                                 
130 Ο Αµερικάνικος Τύπος διά την Ελληνικήν Γλυπτικήν, Ελεύθερον Βήµα, 12-2-1940, 4. Βλ. 
επίσης, Η Ελλάς εις την έκθεσιν Αµερικής, Ελεύθερον Βήµα, 17-12-1939, 6, 2. Άρθρα του 
αµερικανικού τύπου διά την Ελλάδα. Αι ανασκαφαί, ο τουρισµός, το ελληνικόν τοπίον, 
Ελεύθερον Βήµα, 13-2-1940, 3. 
131 Αρχείο Α.Ε, Φακ. Πρωτοκολληµένα 1938 (1-359), Έγγραφο του Υπουργείου 
Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας προς την Αρχαιολογική Εταιρεία, 11-5-1938, αρ. πρωτ. 
190. 
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δυσκολία άµεσης προσαρµογής της στις διαρκώς µεταβαλλόµενες 

µεσοπολεµικές συνθήκες, η απουσία µιας αντικειµενικής διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης της δηµόσιας διοίκησης θα αποτελέσουν πρόσθετους 

παράγοντες δυσλειτουργίας.  

Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη γραφειοκρατία και την 

ανικανότητα των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών να συνεννοηθούν έγκαιρα και 

αποτελεσµατικά για θέµατα ιδιαίτερα απλά αποδεικνύονται σηµαντικότερα από 

την απουσία χρηµάτων. Όταν για υποθέσεις ρουτίνας, όπως για τον 

εκτελωνισµό ενός κιβωτίου βιβλίων από το µουσείο του Leyden µε προορισµό 

το µουσείο Ηρακλείου απαιτείται η διεξαγωγή ολόκληρης αλληλογραφίας 

ανάµεσα στο ∆ιευθυντή του ελληνικού µουσείου, το Τελωνείο Ηρακλείου,132 το 

Υπουργείο Παιδείας,133 και το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας134 και διάστηµα 

µεγαλύτερο του ενός χρόνου, τότε γίνονται εύκολα αντιληπτές οι χρόνιες 

καθυστερήσεις στην αντιµετώπιση πιο περίπλοκων θεµάτων και βέβαια η 

εξασθένηση των παραγωγικών κινήτρων ατόµων και οµάδων.  

Στη γραφειοκρατία έρχεται να προστεθεί η ελαστικότητα των ελληνικών 

Υπουργείων και των δηµόσιων υπηρεσιών στην τήρηση των συµφωνιών και 

την εφαρµογή των νόµων. Η ασυνέπεια λόγων και πράξεων δηµιουργεί ένα 

κενό εποπτείας και συντονισµού, εκµεταλλεύσιµο από Έλληνες και ξένους 

αρχαιολόγους µε συνέπειες δυσµενείς για την αποτελεσµατική διαχείριση των 

αρχαιοτήτων.135  

Άµεσα συνυφασµένη µε την πληµµελή άσκηση τόσο των δευτερευόντων 

όσο και των επιτελικών λειτουργιών της διοίκησης ήταν η ίδια η διάρθρωση της 

                                                 
132 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφα του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς τον Τελώνη Ηρακλείου, 27-9-1935, αρ. πρωτ. 1278 και 10-9-1936, αρ. πρωτ. 
1554. 
133 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1936, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Τµήµα Αρχαιολογίας, 3-2-1936, αρ. πρωτ. 1384. 
134 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1936, Έγγραφα του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας, Τµήµα Εµπορίου, 24-6-1936, αρ. πρωτ. 1518 και προς τη ∆ιεύθυνση 4 του 
Υπουργείου Οικονοµικών, 6 -8-1936, αρ. πρωτ. 1522. Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1936, 
Έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας προς το Τελωνείο Ηρακλείου, 20-8-1936, αρ. 
πρωτ. 94203, αρ. πρωτ. Μ.Η. 1128. 
135Τα σχόλια του Carpenter µετά την κοινοποίηση των προθέσεων της ελληνικής κυβέρνησης 
να περιχαρακώσει σε αυστηρότερα νοµικά πλαίσια τη δράση των ξένων σχολών αποκαλύπτουν 
όχι µόνο την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα υπέρβασης των νοµοθετικών ρυθµίσεων: Taken 
in all, the new law imposes responsibilities on the Schools and decreases their 
prerogatives�Many of the provisions will undoubtedly prove to be stillborn, but several of them 
might be vexatious if the Service chose to make them so (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, 
Επιστολή R. Carpenter προς E. Capps, 1-3-1928).  
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ελληνικής κοινωνίας, όπου τα προσωποπαγή δίκτυα προστασίας αποτελούσαν 

κύρια µορφή οργάνωσης. Όταν όµως τα περισσότερα θέµατα, λιγότερο ή 

περισσότερο σηµαντικά, από την επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού µιας 

υπηρεσίας136 ως την ανέγερση ενός µουσείου137 αναγορεύονταν σε αντικείµενο 

πολιτικής εκµετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού συµφέροντος, τότε οι 

όποιες µεταρρυθµιστικές ιδέες ήταν εκ των προτέρων καταδικασµένες να µην 

αποδώσουν πλήρως κατά την εφαρµογή τους. 

Το χρονικό της ανέγερσης των Μουσείων Μυτιλήνης και Ηρακλείου 

αρκεί για να σκιαγραφήσει τα αίτια της ελληνικής κακοδαιµονίας και να 

επιβεβαιώσει την απουσία µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, την προχειρότητα στη 

σύλληψη και εκτέλεση έργων δοµής και την ατελή λειτουργία των κρατικών 

µηχανισµών ελέγχου και εποπτείας.  

 

i/ Το Μουσείο Μυτιλήνης 

Το θέµα της ίδρυσης µουσείου στη Μυτιλήνη τέθηκε για πρώτη φορά το 

1930 από τον τότε διευθυντή της Αµερικανικής Σχολής, R. Carpenter.138 To 

σχέδιο, που εξασφάλισε την οικονοµική υποστήριξη του ιδρύµατος Rockefeller, 

προέβλεπε την αξιοποίηση ενός τούρκικου τζαµιού.139 Όµως, οι προδιαγραφές 

άλλαξαν µετά την κατεδάφιση του τζαµιού, εξέλιξη που συνεπάγονταν 

πολλαπλασιασµό του προβλεπόµενου κόστους. Η ανέγερση του µουσείου 

συλλαµβάνεται πλέον ως ελληνο-αµερικάνικο εγχείρηµα. Η αρχική συµφωνία 

όριζε ότι το ελληνικό κράτος και ο δήµος Μυτιλήνης, εκτός από την 

παραχώρηση του οικοπέδου, θα κατέβαλλαν 1.000.000 δραχµές έκαστος ενώ το 

                                                 
136 Βλ. τα σχόλια του ∆ιευθυντή της Αµερικανικής Σχολής σχετικά µε το διορισµό φύλακα στον 
αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Κορίνθου: The Minister of education has clearly signified to 
Courouniotis that he wants the son of the local village president appointed as one of the guards 
at old Corinth�. As you may infer, I was in a predicament, but it was impossible for me to say 
anything actually against the proposed candidate, short of his lacking an eye, all I could do was 
to yield gracefully (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Κόρινθος, Επιστολή του R. Stillwell 
προς τον E. Capps, 29-6-1932). 
137 Σχετικά µε την ανέγερση του µουσείου στη Μυτιλήνη ο Capps επισηµαίνει πιθανές εµπλοκές 
που θα προέκυπταν από την ανάµιξη ισχυρών πολιτικών παραγόντων: the Minister and the 
Demarch will both want to make patronage of the job and to allow their friends to make profits 
beyond what should be allowed (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Stillwell, 4-10-1932). 
138 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αλληλογραφία Capps-Carpenter 1930, Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 1-10-1930. 
139 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αλληλογραφία Capps-Carpenter 1931-June 1932, 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 18-4-1931. 
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Ίδρυµα Rockfeller θα συµµετείχε µε το ποσό των 14.000 δολαρίων.140 Ωστόσο, 

µετά το τέλος των διαπραγµατεύσεων, η ελληνική πλευρά αναδιπλώθηκε. Ο µεν 

δήµος Μυτιλήνης θεώρησε ότι µε την παροχή του οικοπέδου εκπλήρωνε τις 

υποχρεώσεις του, το δε ελληνικό δηµόσιο µείωσε το ποσό συµµετοχής του στο 

ήµισυ. Παρά τις υπαναχωρήσεις η Αµερικανική Σχολή, επέµεινε στην αρχική 

της απόφαση για την υλοποίηση του έργου.141 Νέα προβλήµατα ανέκυψαν µετά 

την έναρξη των εργασιών, το 1933, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν κατέβαλε 

έγκαιρα το ποσό που είχε υποσχεθεί, επικαλούµενο γραφειοκρατικές δυσκολίες. 

Όπως προκύπτει από σχετική αναφορά του Α. Κυριακίδη, δικηγόρου της 

Σχολής, ο Νοµάρχης υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο ∆ηµόσιο Ταµείο την 

πίστωση των 500.000 δρχ. που είχε εγκριθεί το 1930, επειδή οι εργασίες δεν 

είχαν ξεκινήσει άµεσα. Εφόσον, όµως, το ποσό εισήλθε ως δηµόσιο έσοδο δεν 

ήταν δυνατή η εκ νέου ανάληψή του, το 1933. Οι δηµοσιονοµικές δυσχέρειες 

και η απουσία πιστώσεων για τα µουσεία στον κρατικό προϋπολογισµό του 

1933 καθιστούσαν ακόµα πιο δύσκολη τη διάθεσή του.142 Η ελληνική 

αφερεγγυότητα εξόργισε δικαιολογηµένα τους Αµερικάνους. O ∆ιευθυντής της 

Σχολής και ο Πρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής της, αν και εξοικειωµένοι 

µε την ελληνική πραγµατικότητα,143 ήταν υπόλογοι τόσο απέναντι στο ίδρυµα 

Rockefeller όσο και στις αρχές της Σχολής. Η επιστολή του Κυριακίδη προς το 

Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε το θέµα της καταβολής των οφειλοµένων δεν 

άφηνε περιθώρια παρεξηγήσεων: είνε τόση η ψυχολογική επίδρασις επί των 

ευγενών Αµερικανών δωρητών, εκ της µοιραίας ενίοτε παρελκύσεως λόγω 

γραφειοκρατικών διατυπώσεων, και η, εκ των ανακυπτουσών έστω και τυπικών 

δυσχερειών, απήχησις τόσον δυσάρεστος παρά τη εν Αµερική ∆ιοικητική 

Επιτροπή....ώστε θα ήτο βαρεία προσωπική παράλειψις εκ µέρους µου εάν δεν 

ελάµβανα το θάρρος να εφελκύσω την προσοχήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως και 

                                                 
140 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του E. Capps προς 
τον R. Stillwell, 4-10-1932. Βλ. επίσης, Lord 1947, 223-224. 
141 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολές του R. Stillwell 
προς τον E. Capps, 24-11-1932 και του E. Capps προς τον R. Carpenter, 19-12-1932. 
142 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του Α. Κυριακίδη 
προς τον R. Stillwell, 8-12-1933. 
143 Βλ. τα σχόλια του R. Stillwell στην από 3-3-1934 επιστολή του προς τον E. Capps (Αρχείο 
Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης): But, as you know, the individual Greek 
even at his friendliest, and even to his best interests, is subject to the inefficiency that collective 
work seems to impose. 
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επί της καθαρώς ψυχολογικής πλευράς του ζητήµατος.144 Η προοπτική όξυνσης 

των σχέσεων µε τους Αµερικανούς ανάγκασε την κυβέρνηση να καταβάλλει 

σταδιακά 250.000 δραχµές. Η αποπληρωµή, όµως, εκκρεµούσε ακόµα και µετά 

το πέρας των εργασιών, γεγονός που ώθησε τη Σχολή να αναβάλλει την τελετή 

των εγκαινίων, ως µόνο µέσο πίεσης.145 

Στην περίπτωση του µουσείου Μυτιλήνης η εµπλοκή της Αµερικανικής 

Σχολής υπήρξε καθοριστικός παράγοντας όχι µόνο για την ανάληψη αλλά και 

για την υλοποίηση του έργου. Λειτούργησε ως καταλύτης εκβιάζοντας τη 

δραστηριοποίηση του ελληνικού κράτους για τον περιορισµό των 

καθυστερήσεων και την υπέρβαση εξωτερικών εµποδίων, όπως της ένστασης 

µερίδας του τοπικού πληθυσµού κατά της θέσης ανέγερσης του κτιρίου.146  

Το χρονοδιάγραµµα της ανέγερσης του Μουσείου Ηρακλείου ήταν σαφώς 

µεγαλύτερο. Το πλήθος και η αξία των εκθεµάτων αλλά και η σηµασία του 

µουσείου ως πόλου έλξης τουριστών δεν αποδείχθηκαν παράγοντες ικανοί να 

πιέσουν τις εξελίξεις. 

 

ii/ Το Μουσείο Ηρακλείου 

Το µουσείο Ηρακλείου κτίστηκε το 1905, χωρίς να τηρηθούν οι 

στοιχειώδεις αντισεισµικές προδιαγραφές παρότι η Κρήτη συγκαταλέγονταν 

στις σεισµογενείς περιοχές. Πολύ αργότερα, το 1925 ο τότε διευθυντής του, Στ. 

Ξανθουδίδης µε άρθρο του στον ηµερήσιο κρητικό τύπο υπογράµµιζε τους 

κινδύνους. Ο µεγάλος σεισµός του 1926 επαλήθευσε τις ανησυχίες του 

Ξανθουδίδη. Όµως, οι καταστροφές τόσο στο κτίριο όσο και στα εκθέµατα, αν 

και σηµαντικές, δεν προκάλεσαν την παρέµβαση της πολιτείας. Η ανάγκη 

λήψης έκτακτων µέτρων επισηµάνθηκε εκ νέου, σε πολύ εντονότερο ύφος, το 

1929 από τον τότε διευθυντή του µουσείου, Σπ. Μαρινάτο147 για να καταλήξει 

                                                 
144 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του Α. Κυριακίδη 
προς το Υπουργείο Παιδείας, ∆/νση Αρχαιολογικού, 11-12-1933. 
145 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του R. Stillwell(;) 
προς τον Πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών, 18-5-1934. 
146 Σηµειώνεται ότι η ανέγερση του µουσείου ξεκίνησε το 1933 και ολοκληρώθηκε το 1934 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του R. Stillwell προς 
την ∆ιοικητική Επιτροπή της Σχολής, 21-4-1934). Κατέρρευσε, όµως, λίγα µόλις χρόνια µετά 
την κατασκευή του.           
147 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1929, Υπόµνηµα περί των µουσείων Κρήτης του ∆ιευθυντή του 
Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. Μαρινάτου προς τη Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης, 1-2-1929. 
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στη χορήγηση πίστωσης 2.700.000 δραχµών από την κυβέρνηση Βενιζέλου.148 

Το ποσό δεν αξιοποιήθηκε έγκαιρα, αν και µεσολάβησε νέα σεισµική δόνηση 

το 1930,149 µε αποτέλεσµα την ανάκλησή του στα πλαίσια της οικονοµικής 

κρίσης.150 Το 1934, ο Μαρινάτος ανακίνησε το ίδιο θέµα για να πετύχει την 

έγκριση 8.700.000 δραχµών από τον Υπουργό Οικονοµικών.151 Και πάλι, η 

εξασφάλιση της οικονοµικής υποδοµής δεν επιτάχυνε τις εξελίξεις. Ο 

µειοδοτικός διαγωνισµός που προκηρύχθηκε για τις 17 Αυγούστου αναβλήθηκε 

δύο φορές.152 Οκτώ µήνες αργότερα, µετά το σεισµό της 24ης Φεβρουάριου 

1935, ο Μαρινάτος µε αναλυτικά υποµνήµατα ζητούσε την κατεδάφιση του 

παλαιού µουσείου και την οικοδόµηση νέου, βάσει αυστηρότερων 

προδιαγραφών.153 Παράλληλα, πρότεινε σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο 

αρχιτέκτονα, Π. Καραντινό µετατροπή της παρακείµενης έπαλξης του ενετικού 

τείχους, από κινηµατογράφο σε χώρο έκθεσης της ενετοτουρκικής συλλογής, 

που ως τότε φυλάσσονταν πρόχειρα στο προαύλιο του µουσείου.154  

Το ∆εκέµβριο του 1935 και ενώ η κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου είχε 

σχεδόν ολοκληρωθεί, ο Μαρινάτος εισηγήθηκε στο Υπουργείο την εκκίνηση 

των διαδικασιών προκήρυξης µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του 

έργου σε εργολάβο και πλειοδοτικού για την εκποίηση των υλικών ώστε να 

αποφευχθούν καθυστερήσεις που, εκτός των άλλων, θα επέσυραν τη µήνι 

µερίδας των κατοίκων και θα έδιναν αφορµή σε κατηγορίες για κατάχρηση 

εξουσίας και παράνοµο πλουτισµό.155 Όµως, η βούληση της αρχαιολογικής 

ηγεσίας για επίσπευση των διαδικασιών προσέκρουε στους δυσκίνητους 
                                                 
148 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1930, Έγγραφο του Εφόρου αρχαιοτήτων Κρήτης, Σπ. Μαρινάτου 
προς το Υπουργείο Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 4-3-1930, αρ. πρωτ. 982. 
149 Κατά το σεισµό του 1930 κατακερµατίστηκαν 50 περίπου αγγεία (Ιωσήφ Χατζιδάκης, 
Ιστορία του κρητικού µουσείου και των αρχαιολογικών ερευνών εν Κρήτη, Αθήνα 1931). Βλ. 
επίσης, Σπ. Μαρινάτος, Ας σώσωµεν τα αρχαία που αποτελούν το καύχηµά µας. Αι νέαι 
καταστροφαί του Μουσείου Ηρακλείου, Ελεύθερον Βήµα, 4-3-1930, 3. 
150 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 25-2-1935, αρ. πρωτ. 
1118. 
151 Ό.π υποσ. 150. 
152 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έκθεσις του Σπ. Μαρινάτου περί των ζηµιών του Μουσείου 
Ηρακλείου κατά τον σεισµόν της 24ης Φεβρουαρίου και περί των ληπτέων γενικών µέτρων, 1-3-
1935. 
153 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφο του Εφόρου αρχαιοτήτων Κρήτης, Σπ. Μαρινάτου 
προς το Υπουργείο Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 26-4-1935, αρ. πρωτ. 1937. Βλ. επίσης το 
Υπόµνηµα Περί της κατασκευής του Νέου Μουσείου Ηρακλείου, χωρίς ηµεροµηνία. 
154 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας, 
21-6-1935, αρ. πρωτ. ∆.Υ. 
155 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας, Τµήµατα Αρχαιολογίας και Αρχιτεκτονικό, 10-12-1935, αρ. πρωτ. 1345. 
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γραφειοκρατικούς µηχανισµούς του ελληνικού δηµοσίου. Η ανέγερση του 

µουσείου θα λίµναζε για µεγάλο διάστηµα. 

Πράγµατι, πέρασαν τρία χρόνια, στο διάστηµα των οποίων ο Μαρινάτος, 

µε επανειληµµένα έγγραφα προς τις αρµόδιες αρχές, παραπονούνταν έντονα 

τόσο για την κωλυσιεργία του εργολάβου όσο και για την αδράνεια των 

δηµόσιων υπηρεσιών και των τοπικών αρχών να επιδιώξουν την έξωση του 

ιδιοκτήτη του κινηµατογράφου Αλκαζάρ, Κ. Λιναρδάκη,156 παρά τις αντίθετες 

υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας.157 Ωστόσο, η διασπάθιση του δηµοσίου 

χρήµατος δε φαίνονταν να απασχολεί το Υπουργείο. Οι µοµφές των 

αρχαιολόγων για αδικαιολόγητη ελαστικότητα έναντι του εργολάβου, συµφέρον 

του οποίου ήταν να µη τελείωση ποτέ το Μουσείον, διά να εξακολουθεί επί όσον 

το δυνατόν µακρότερον χρόνον να λαµβάνει το ηµεροµίσθιό του,158 έµεναν 

αναπάντητες. Συγχρόνως, εκκρεµούσε και η αποδέσµευση του προµαχώνα. Με 

την ανοχή της αστυνοµίας, του δικηγόρου του ∆ηµοσίου και της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης οι νόµοι καταστρατηγούνταν εις βάρος των αρχαίων: ∆ιά να δείξω 

µέχρι ποίον σηµείον ο άνθρωπος ούτος (ενν. ο Λιναρδάκης) κατέχει την ολέθριαν 

δύναµιν να παραλύη τας αρχάς και τους νόµους αναφέρω... ότι µόλις προ ολίγου 

έκτισε κρυφίως ολόκληρον νέον δωµάτιον εντός του προµαχώνος και ότι η 

αστυνοµία, προς ην τον κατήγγειλα, µου απήντησεν ότι δεν αντελήφθη τίποτε 

νεόκτιστον. Συγχρόνως, ...είµαι εις θέσην να γνωρίζω ότι (ενν. η περί εξώσεως 

αγωγή) επανειληµµένως ανεβλήθη τη ανοχή του δικηγόρου του ∆ηµοσίου...Προ 

ολίγων ηµερών επληροφορήθην ότι η έξωσις ανεστάλη... η διαταγή αναστολής 

προέρχεται εκ της Γενικής ∆ιοικήσεως.159 Αλλά και όταν επιτεύχθηκε η έξωση 

του Λιναρδάκη, το Μάρτιο του 1938, ο χώρος καταπατήθηκε από τις 

στρατιωτικές αρχές κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών. Ο 
                                                 
156 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1936 και 1937, Έγγραφα του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο 
Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 4-2-1936, αρ. πρωτ. 1385, 14-4-1936, αρ. πρωτ. 1426, 9-6-
1936, αρ. πρωτ. 1487, 3-8-1936, αρ. πρωτ. 1521, 11-1-1937, αρ. πρωτ. ∆.Υ., 28-6-1937, αρ. 
πρωτ. 120. Επιστολές του Σπ. Μαρινάτου προς το ∆ιοικητή της Χωροφυλακής, 19-2-1936 και 
20-2-1936. Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς τη Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης, 3-9-1936, αρ. πρωτ. 
1549. 
157 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1935, Έγγραφο του Υπουργείου Θρησκευµάτων και Παιδείας 
προς τη ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, 5-7-1935, αρ. πρωτ. 41011/2509, αρ. πρωτ. Μ.Η., 888. 
Βλ. επίσης, Εισερχόµενα 1936, Έγγραφο του Υπουργείου Θρησκευµάτων και Παιδείας προς τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 15-7-1936, αρ. πρωτ. 42352/2796, αρ. πρωτ. Μ.Η., 1103. 
158 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του Επιµελητή του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. 
Πέτρου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα Αρχαιολογίας, 9-2-1938, αρ. 
πρωτ. 269. 
159 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1936, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς τη Γενική ∆ιοίκηση 
Κρήτης, 3-9-1936, αρ. πρωτ. 1549. 
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Οικονοµικός Έφορος δεν ενηµέρωσε σχετικά τον Επιµελητή του Μουσείου, 

Χρ. Πέτρου θεωρώντας ότι αρµόδιος διά το όλον ζήτηµα ήτο ο δικηγόρος του 

∆ηµοσίου κ. Παλλίδης, ο οποίος µε τη σειρά του αποποιήθηκε τις ευθύνες, 

επιρρίπτων την αρµοδιότητα και παράλειψιν εις τον Οικονοµ. Έφορον. Σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις του Πέτρου, ο Οικονοµ. Έφορος και ο ∆ικηγόρος του 

∆ηµοσίου, άγνωστον εκ ποίων λόγων κινούµενοι, ενήργησαν εις το προκείµενο 

ζήτηµα µονοµερώς.160 Ανεξάρτητα από την εξέλιξη των διαβηµάτων 

διαµαρτυρίας του ∆/ντή Αρχαιοτήτων, Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο 

Στρατιωτικών161 η όλη υπόθεση συµπυκνώνει τις αδυναµίες συνεννόησης 

ανάµεσα στις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Η ανέγερση του µουσείου Ηρακλείου, παρά τον εξαιρετικά επείγοντα 

χαρακτήρα του έργου και τον κοινωνικό του αντίκτυπο, παρέµεινε στάσιµη για 

µεγάλο διάστηµα εξαιτίας της χαλαρότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο 

κίνδυνος καταστροφής των αρχαίων αλλά και οι διαµαρτυρίες των ιδιοκτητών 

τουριστικών γραφείων που ανησυχούσαν για τη µείωση του κέρδους τους δεν 

επιτάχυναν τις εξελίξεις.162 Ακόµα και οι παραινέσεις του Υπουργείου 

Τουρισµού στο Υπουργείο Παιδείας για τη δραστική αντιµετώπιση µίας 

κατάστασης λίαν µειωτικής για τον τουρισµό αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.163  

Η έλλειψη σαφούς προγραµµατισµού, η αδιαφορία για την τήρηση των 

χρονοδιαγραµµάτων, η αδυναµία διαχείρισης των προβληµάτων, η απουσία 

συντονισµού ανάµεσα στις δηµόσιες υπηρεσίες, οι µικροπολιτικές 

σκοπιµότητες θέτουν εγγενείς περιορισµούς στον εκσυγχρονισµό της 

αρχαιολογικής πολιτικής, συχνά εγκλωβίζοντας και καθηλώνοντας σε αδράνεια 

τους αρχαιολόγους. Όµως, όπως σηµείωνε ο ∆ηµαράς, µε αφορµή την 

υποδειγµατική λειτουργία του Μουσείου Μπενάκη και τη δηµοσίευση 

καταλόγου των βυζαντινών και µεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής του, το 
                                                 
160 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Επιµελητή του Μουσείου 
Ηρακλείου, Χρ. Πέτρου προς το Υπουργείο Παιδείας, 2-3-1938, αρ. πρωτ. 293. 
161 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων, Σπ. Μαρινάτου 
προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, 29-9-1938, αρ. πρωτ. 443. 
162 ...οι αντιπρόσωποι των τουριστικών γραφείων κατεφέρθησαν δριµύτατα καθ� ηµών 
απειλήσαντες επισηµότερα διαβήµατα...Εν τω µεταξύ διαιωνίζεται η περί το Μουσείον αταξία... 
Ζώα σταυλίζονται εντός του περιβόλου, διάφοροι κοιµώνται εντός αυτού, πλήθος ατόµων 
πηγαίνουν και έρχονται διαρκώς (Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1936, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου 
προς το Υπουργείο Παιδείας, Τµήµατα Αρχαιολογίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, 3-8-1936, αρ. 
πρωτ. 1521).  
163 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1936, Έγγραφο του Υφυπουργού Τουρισµού Θ. Νικολούδη προς 
το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, 18-9-1936, αρ. πρωτ. 504/Η, αρ. πρωτ. Μ.Η., 
1156. 
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1937, µόλις τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυσή του, όπου υπάρχει η συνείδησις και 

η θέλησις του αγαθού, πάντοτε γεννάται στο τέλος το αγαθό. Αλλά δυστυχώς η 

συνείδησις αυτή σπανίζει στον τόπο µας για ότι αφορά στα πνευµατικά.164 Αν και 

οι αρχαιολόγοι ως άτοµα δύσκολα θα κατόρθωναν να προκαλέσουν ρωγµές 

στην κρατούσα κατάσταση, ως επαγγελµατικός φορέας θα µπορούσαν ίσως να 

ενεργοποιήσουν τις όποιες θετικές πολιτικές προθέσεις και θεσµικές ρυθµίσεις 

µε στόχο την αναβάθµιση της ελληνικής αρχαιολογίας. Και ήταν η στάση τους 

που σε µεγάλο βαθµό καθόρισε τις µεσοπολεµικές εξελίξεις, θετικές ή 

αρνητικές. 

 

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Κράτος και αρχαιολόγοι 

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι επιφορτισµένη, ως διοικητικό όργανο, µε 

την τήρηση του αρχαιολογικού νόµου στις σχέσεις µεταξύ ∆ηµοσίου και 

ιδιωτών και την αποκάλυψη, προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των 

αρχαιοτήτων και, ως επιστηµονικός κλάδος, µε την προαγωγή της έρευνας. 

Πρόκειται για καθήκοντα ισότιµα και αλληλένδετα µεταξύ τους σε τέτοιο 

βαθµό που η παραµέληση ενός εκ των τριών διαταράσσει τις ισορροπίες 

ανάµεσα στην υπαλληλική και επιστηµονική ιδιότητα του αρχαιολόγου και τη 

συµβολική -παιδευτική διάσταση των µνηµείων.165  

Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η δράση και η αποτελεσµατικότητα 

µιας Υπηρεσίας εξαρτάται από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού της, 

θεωρούµε ότι οι ευθύνες για την επιτυχή διεξαγωγή του αρχαιολογικού έργου 

και γενικότερα για τη χάραξη και εφαρµογή της αρχαιολογικής πολιτικής, 

βάραιναν και βαρύνουν, εκτός από το κράτος και τους αρχαιολόγους είτε 

ατοµικά, ως επαγγελµατίες είτε συλλογικά, ως µέλη σηµαντικών θεσµικών 

οργάνων, όπως το Αρχαιολογικό Συµβούλιο ή συνδικαλιστικών φορέων, όπως 

ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.  

Η κοινωνική καταξίωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως διαχειριστών 

ενός ισχυρού συµβολικού κεφαλαίου, η χαµηλόµισθη εργασία σε αντιπαράθεση 

προς το εύρος των καθηκόντων, η προαπαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση 

για την ανέλιξη στην ιεραρχία, η συνείδηση του καθήκοντος, η αγάπη για τις 

                                                 
164 Κ. Θ. ∆ηµαράς, Το Μουσείον Μπενάκη, Ελεύθερον Βήµα, 17-5-1937, 1. 
165 Βλ. σχετικό άρθρο του Πάλλα, ∆. Ι. Πάλλας, Η αρχαιολογική Υπηρεσία και ο κλάδος των 
αρχαιολόγων, Το Βήµα, 7-4-1975. 
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αρχαιότητες, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η συνειδητή ή 

ασυνείδητη υιοθέτηση µιας ελιτίστικης αντίληψης στη διαµόρφωση της 

επαγγελµατικής τους ταυτότητας, η άµετρη, συχνά, φιλοδοξία, η διάσπαση σε 

αντίπαλες συµµαχίες και η απουσία ισχυρής συνδικαλιστικής συνείδησης 

αποτελούν σταθερές της εικόνας των ελλήνων αρχαιολόγων στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου.  

∆εν είναι, ίσως, τυχαίο ότι η ανάγκη επαγγελµατικής συσπείρωσης 

δηµιουργήθηκε αρκετά αργά. Αλλά και όταν ακόµα ιδρύθηκε ο «Σύνδεσµος 

Ελλήνων Αρχαιολόγων», µόλις το 1909, δεν επεδίωξε το µετασχηµατισµό του 

σε όργανο εκπροσώπησης των συλλογικών συµφερόντων του κλάδου αλλά 

έθεσε ως στόχο του την αποκατάσταση και ανύψωση του γοήτρου της ελληνικής 

αρχαιολογικής υπηρεσίας, την έντονο και πιστή υπεράσπιση των αρχαιολογικών 

συµφερόντων του Κράτους και την επαναφορά των ταραχθέντων αρχαιολογικών 

πραγµάτων επί της αρχαίας ευθείας οδού της εν συναδελφική ειρήνη και αγάπη 

συνεργασίας.166 Ο αναιµικός ρόλος του Συνδέσµου στις τρεις πρώτες δεκαετίες 

της λειτουργίας του δεν ήταν άσχετος από την θεώρηση της αρχαιολογίας ως 

αποστολής και των αρχαιοτήτων ως αδιαπραγµάτευτης συµβολικής αξίας. Οι 

απόψεις του Οικονόµου δεν αφήνουν περιθώρια αµφιβολιών: �η ελληνική 

αρχαιολογία, Κύριοι, δεν είναι επάγγελµα, αλλά ιερά αποστολή!167 Το επάγγελµα 

του αρχαιολόγου χρωµατίστηκε ευθύς εξαρχής µε έντονο συναισθηµατισµό 

καθώς ο ίδιος αποκτούσε συνείδηση του ευρύτερου εθνικού του ρόλου στη 

σφυρηλάτηση της εθνικής ιδεολογίας και την ενδυνάµωση της κοινωνικής 

συνοχής. Έτσι, παρά τα έντονα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι αρχαιολόγοι 

σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου ο Σύλλογος δεν κατάφερε να ωριµάσει, 

παραµένοντας ο µεγάλος απών. Ο λόγος του για τον ρόλο και τις ευθύνες 

αρχαιολόγων και κράτους έπασχε από σταθερές παραµορφώσεις: οι όποιες 

αδυναµίες στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων αποδίδονταν άκριτα 

στην κρατική ασυνέπεια και συναρτώνταν σχεδόν αποκλειστικά από την 

χαµηλή επιχορήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Χρεώνοντας όλες τις 

κυβερνήσεις µε αδιαφορία δεν κατάφερε να διαγνώσει και να εκµεταλλευτεί το 

αυξοµειούµενο ενδιαφέρον της πολιτείας για να προωθήσει, ανάλογα µε τις 

συγκυρίες, τις απαιτούµενες αλλαγές. Ταυτόχρονα, η απουσία κάθε 
                                                 
166 Πετράκος 1982, 59. 
167 Πετράκος 1987β, 168. 
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προσπάθειας αυτοκριτικής και κατανόησης των εγγενών αδυναµιών του κλάδου 

δεν επέτρεψε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της διοίκησης.   

Πιθανότατα η πορεία της ελληνικής αρχαιολογίας να ήταν αρκετά 

διαφορετική αν οι αρχαιολόγοι είχαν ενδιαφερθεί ενεργότερα για τα οξύτατα 

διαρθρωτικά της προβλήµατα, προτείνοντας εφικτές λύσεις και αναζητώντας 

πρακτικά εργαλεία ανανέωσης της αρχαιολογικής πολιτικής. Από τις 

κυριότερες αιτίες δυσλειτουργίας, η αισθητή έλλειψη επιστηµονικού 

προσωπικού ουδέποτε αντιµετωπίστηκε σοβαρά και υπεύθυνα, µε συνέπειες 

δυσµενείς για την προστασία των αρχαίων, την αποτελεσµατικότητα της 

διοίκησης αλλά και την παραγωγή επιστηµονικού έργου.168 Πράγµατι, από τη 

στιγµή που ο κάθε έφορος ήταν υποχρεωµένος να έχη δις [sic] και τρεις 

περιφερείας δηλαδή 8-10 νοµούς του Κράτους υπό την εποπτείαν του,169 ήταν 

ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκρίνεται µε συνέπεια στα καθήκοντά του. Όπως 

επεσήµαινε ο Μαρινάτος υπήρχαν περιφέρειαι απόκεντροι, όπου ουδέποτε 

εθεάθη αρχαιολογικός υπάλληλος, οι δε χωρικοί νοµίζουσι κατόπιν τούτου, ότι τα 

αρχαία τυγχάνουν περιουσίαι αδέσποτοι.170 Στις συνέπειες της κακής διοικητικής 

οργάνωσης θα µπορούσε να αποδοθεί και η απουσία πληθώρας επιστηµονικών 

δηµοσιεύσεων υψηλής στάθµης, σε αντιπαράθεση µε τη σαφή ποσοτική 

υπεροχή των εκθέσεων και εγγράφων υπηρεσιακού χαρακτήρα, απόρροια της 

απόλυτης εξάρτησης των εφόρων από την κεντρική υπηρεσία.171  

Οι Έφοροι γνώριζαν το µέγεθος του προβλήµατος αλλά είτε θεωρούσαν 

πως ήταν αδύνατο να αντιδράσουν στην κρατική αδιαφορία είτε είχαν 

συµβιβαστεί µε την υπάρχουσα κατάσταση. Οι θέσεις του Μηλιάδη σε 

επιστολή που δηµοσιεύει στον Ελεύθερο Λόγο αφήνουν να διαφανεί ένα έντονο 

συναίσθηµα αδυναµίας και απογοήτευσης: Και τώρα στη λογοδοσία µου. Γιατί 

                                                 
168 Το 1940 το επιστηµονικό προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αποτελούνταν από 
είκοσι δύο Εφόρους και Επιµελητές Αρχαιοτήτων και δύο καθηγητές Πανεπιστηµίου 
(Πετράκος 1994, 71-72). 
169 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Υπόµνηµα των Εφόρων Αρχαιοτήτων προς τον Πρόεδρο της 
Κυβερνήσεως (πιθανότατα τον Ελ. Βενιζέλο), χωρίς ηµεροµηνία. 
170 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1931, Έκθεση του Εφόρου Αρχαιοτήτων Κρήτης, Σπ. Μαρινάτου 
περί των αποτελεσµάτων της ανά την Ανατολικήν Κρήτην περιοδείας από 11-14 Ιουλίου 1931, 
16-7-1931. 
171 Στο πρόβληµα των αδηµοσίευτων ελληνικών ανασκαφών αναφέρεται ο Κ. Κουρουνιώτης 
στον πρόλογο των Ελευσινιακών: Αφ� ενός η έλλειψις των αναγκαίων χρηµάτων και αφ� ετέρου 
αι ποικίλαι επαγγελµατικαί ασχολίαι των διευθυνόντων τας ανασκαφάς ταύτας Ελλήνων 
αρχαιολόγων, αποσπώσαι τούτους συχνά από της αποκλειστικής αφοσιώσεως εις την µελέτην της 
ανασκαφής, προκαλούσι την µακράν αναβολήν και συνήθως την µαταίωσιν 
...της...δηµοσιεύσεως..των πορισµάτων της ανασκαφής.(Κουρουνιώτης 1932, ιβ΄) 
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δεν εφρόντισα να υπάρχη µόνιµος ειδικός επιµελητής στην Άρτα; Που να τον 

βρω; � Όχι µόνο οι αρχαιολογικές περιφέρειες είναι απέραντες (εγώ διοικώ 

πέντε νοµούς, χωρίς καν γεωγραφική συνοχή και συγκοινωνίες) αλλά όλη η 

υπηρεσία µας έφτασε σε τέτοια κατάντια που το 1/3 των θέσεων των εφόρων 

είναι κενές� Όχι επιµελητή, µα ένα φύλακα προσπαθώ τόσα χρόνια να διορίσω 

στην Άρτα και δεν βρίσκεται πίστωσι. �Αυτά �οι αρχαιολόγοι µας τα ξέρουν και 

συχνά έχουν διαµαρτυρηθεί και έχουν φτάσει µέχρι παραιτήσεως. Αλλά δεν είναι 

δυνατόν οι έφοροι αρχαιοτήτων να κανονίσουν τη γενική πολιτική του κράτους.172 

Η άλλη τάση, εκείνη του συµβιβασµού, διαφαίνεται στην έκθεση του Εφόρου 

Κρήτης προς τη Νοµαρχία σχετικά µε την κατάσταση του προσωπικού. 

Παραµένει δυσερµήνευτο το γεγονός ότι ο Έφορος ζητά την πρόσληψη 

φυλάκων αλλά όχι επιστηµονικού προσωπικού: ως έχουσι νυν τα πράγµατα η Θ΄ 

αρχαιολογική περιφέρεια (νοµοί Ηρακλείου και Λασηθίου) εξυπηρετείται υπό 

του επιστηµονικού προσωπικού, αποτελουµένου υπό του Εφόρου αρχαιοτήτων, ο 

οποίος είναι ταυτοχρόνως και ∆ιευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου και υπό του 

επιµελητού αρχαιοτήτων, και υπό κατωτέρου προσωπικού, όπερ αποτελείται εκ 

της τεχνικής υπηρεσίας και των φυλάκων του Μουσείου και των αρχαιολογικών 

χώρων. � διά τας δύο κενάς θέσεις των φυλάκων επροτάθησαν προ καιρού 

φύλακες, των οποίων ο διορισµός ως µανθάνοµεν υπεγράφη µεν, αλλά δεν 

δηµοσιεύθη. Μετά την πραγµατοποίησιν του διορισµού τούτων δύναται τις να 

είπη, ότι το προσωπικόν επαρκεί, µε µόνην την παρατήρησιν ότι θα ήτο 

απαραίτητος εις ακόµη φύλαξ διά την Κνωσόν�Εννοείται οίκοθεν, ότι µετά την 

αποπεράτωσιν του οικοδοµουµένου νέου τµήµατος του Μουσείου και το άνοιγµα 

νέων αιθουσών, ο αριθµός των φυλάκων δέον να αυξηθή�173 

Είναι γεγονός ότι σε µια περίοδο οικονοµικής ύφεσης, µε δεδοµένο το 

περιορισµένο κρατικό ενδιαφέρον για τα αρχαία, ο κάθε έφορος σε ατοµικό 

επίπεδο δεν θα µπορούσε να επιτύχει αύξηση του επιστηµονικού προσωπικού. 

Στα πλαίσια αυτά, αρκούνταν σε πρόχειρες λύσεις όπως η κάλυψη των αναγκών 

κάθε περιφερείας µε την ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων σε καθηγητές 

                                                 
172 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Επιστολή του Γ. Μηλιάδη, 10-3-1933, Ελεύθερος Λόγος, 3-
1933. 
173 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1940, Έκθεση πεπραγµένων του Εφόρου Αρχαιοτήτων Αν. 
Κρήτης και ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Ν. Πλάτωνα προς τη Νοµαρχία Ηρακλείου, 
2-9-1939, αρ. πρωτ. 783. 
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της µέσης εκπαίδευσης, έναντι επιµισθίου ή µε την πρόσληψη εποχιακών 

υπαλλήλων.174  

∆εν είναι, όµως, σαφές τι αποτελέσµατα θα είχε µια συντονισµένη, 

µαχητική συλλογική αντίδραση, τη στιγµή µάλιστα που οι αρχαιολόγοι είχαν 

την αµέριστη υποστήριξη των δηµοσιογράφων, της διανόησης και κατά 

συνέπεια της κοινής γνώµης.175 Από την αναδροµή στον ηµερήσιο τύπο της 

εποχής δεν φαίνεται να οργανώθηκαν δυναµικές κινητοποιήσεις µε διοικητικά 

και θεσµικά αιτήµατα. Όπως προκύπτει, οι αρχαιολόγοι ακολούθησαν µια 

µάλλον ευθύγραµµη πορεία από την ανοχή στην χαλαρή διαµαρτυρία, γεγονός 

που επισηµαίνει και ο Μαρινάτος: Αν το Σεβαστόν Αρχαιολογικόν Συµβούλιον 

διεµαρτύρετο σύσσωµον και σθεναρώς, αν και οι λοιποί έφοροι...ηναγκάζοντο 

και ούτοι να εξεγερθούν επί τέλους, θα ετίθετο πιθανώς τέρµα εις αυτήν την 

αφόρητον κατάστασιν. Ζητούµεν ψιχία, διά λογαριασµόν µιας υπηρεσίας, ήτις 

αποτελεί το καύχηµα της Ελλάδος...176 Οι αναιµικές αντιδράσεις του κλάδου στις 

αόριστες κρατικές υποσχέσεις περιορίζονταν στην υποβολή υποµνηµάτων και 

αναφορών προς τους εκάστοτε πολιτικούς αρχηγούς ή τους αρµόδιους 

υπουργούς και σε σποραδικές καταγγελίες στις εφηµερίδες.  

∆υναµικότερη κινητοποίηση φαίνεται πως ήταν εκείνη του 1932, που 

οργανώθηκε σε µια προσπάθεια ν� αποφευχθεί η οικονοµική αποτελµάτωση 

των αρχαιολόγων. Οι έφοροι µε υπόµνηµα στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, 

διατυπωµένο σε έντονο ύφος, διεκδικούσαν αναπροσαρµογή του µισθολογίου 

ενώ στο περιθώριο έθιγαν το µείζον θέµα της έλλειψης επιστηµονικού 

προσωπικού. Όµως, το πρόβληµα αποδίδονταν όχι στην κυβερνητική άρνηση 

για νέες προσλήψεις αλλά στην απουσία υποψηφίων αρχαιολόγων εφόσον οι 

πενιχροί µισθοί λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την ένταξη στον κλάδο. 

Ζητούσαν, λοιπόν, αύξηση των αποδοχών, εισηγούµενοι ταυτόχρονα τρόπους 

για την εξεύρεση πόρων χωρίς κατ� ανάγκη επιβάρυνση του τακτικού κρατικού 
                                                 
174 Πρβ. το άρθρο 37 του Π.∆. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» σύµφωνα µε το οποίο το κράτος 
εποπτεύει τις ανασκαφές των ξένων σχολών δι� ενός εφόρου ή επιµελητού αρχαιοτήτων, ή 
ελλείψει τοιούτων δι� άλλου υπό του Υπουργού της Παιδείας οριζοµένου αρχαιολόγου ή 
εκπαιδευτικού υπαλλήλου ή υπό εκτάσεως προς τούτο κατά την διάρκειαν της ανασκαφής 
προτάσει του Αρχαιολογικού Συµβουλίου προσλαµβανοµένου εκτάκτου υπαλλήλου.  
175 Ο τύπος, για παράδειγµα, υποστήριξε ένθερµα τις κινητοποιήσεις των αρχαιολόγων, το 1932, 
(βλ. πρκ) θεωρώντας δίκαιο το αίτηµα τους για µισθολογικές αυξήσεις (Αρχαιολόγοι ...Γιοκ, 
Ελεύθερον Βήµα, 19-1-1932, 2. Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 3-2-1932, 3. Σηµειώµατα, 
Ελεύθερον Βήµα, 15-2-1932, 3).  
176 Αρχείο Μαρινάτου, Ε.Λ.Ι.Α, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Τµήµα αρχαιολογίας, 21-11-1934, αρ. πρωτ. 1044. 
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προϋπολογισµού. Ως διαρκεστέραν και ασφαλεστέραν λύση προβλήθηκε η 

καθιέρωση φορολογίας µόνο για τους αλλοδαπούς επισκέπτες των µουσείων, 

πρόταση που άφηνε να διαφανεί ένα διάχυτο αίσθηµα ιδιοκτησίας των αρχαίων, 

θεµελιωµένο στο εθνικό αφήγηµα της συνέχειας του ελληνικού πολιτισµού. Η 

εναλλακτική πρόχειρος λύση στηρίχθηκε στο δεδοµένο ότι ενώ οι µισές θέσεις 

των εφόρων ήταν κενές ο προϋπολογισµός της αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

εξακολουθούσε να καταρτίζεται προβλέπων πλήρεις τας οργανωτικάς θέσεις. 

Πρότειναν, λοιπόν, τη διάθεση του πλεονάσµατος �διά την ανακούφισιν των 

αποµενόντων αρχαιολογικών υπαλλήλων. Από τη στιγµή, όµως, που 

αποδέχονταν την απόφαση να µη γίνουν νέοι διορισµοί, προσθέτοντας ότι 

ούτως ή άλλως είναι γεγονός ότι επί µίαν τουλάχιστον πενταετίαν ουδείς νέος 

υπάρχει δυνάµενος να καταλάβη θέσιν εφόρου177 αποδυνάµωναν οποιαδήποτε 

επιχειρηµατολογία για αύξηση του επιστηµονικού προσωπικού της Υπηρεσίας.  

Ο περιορισµός της αντιδράσεων σε ηθικές πιέσεις και η απουσία 

µαχητικότερων τακτικών, όπως οι απεργιακές κινητοποιήσεις αποκαλύπτουν 

µια έκδηλα συντηρητική τάση, που δεν τολµά να εκβιάσει την ανάληψη 

γενναίων κρατικών πρωτοβουλιών. Ως εκ τούτου οι µισθοί παραµένουν 

πενιχροί ενώ η απροθυµία για µια συνολική θεώρηση της αρχαιολογικής 

πραγµατικότητας οδηγεί σε κρατικές επεµβάσεις µικρής πνοής. 

Η αδυναµία άρθρωσης ενός δυναµικού λόγου και η 

αναποτελεσµατικότητα των σποραδικών κινητοποιήσεων φαίνεται να 

σχετίζεται εκτός των άλλων µε την ανικανότητα των αρχαιολόγων να 

συγκαλύψουν έστω και προσωρινά προσωπικές αντιθέσεις και αντιπαλότητες. 

∆εν είναι άνευ σηµασίας το γεγονός ότι το υπόµνηµα του 1932 υπογράφτηκε 

µόνο από τους Εφόρους και όχι από τους Επιµελητές αρχαιοτήτων. Η αίσθηση 

της απουσίας οµαδικού πνεύµατος, που προκύπτει από την αποχή των 

Επιµελητών στις διαπραγµατεύσεις µε το κράτος, ενισχύεται από τις 

διαµαρτυρίες τους για την επιλεκτική τήρηση αµφιλεγόµενων νοµοθετικών 

ρυθµίσεων, όπως το άρθρο 35 του Νόµου 5351/32. 

Το συγκεκριµένο άρθρο, που παρείχε το δικαίωµα διενέργειας 

ανασκαφών µόνο στους εφόρους αρχαιοτήτων µε τριετή προϋπηρεσία, 

αποκλείοντας τους επιµελητές, προκαλούσε την εύλογη δυσαρέσκεια όσων 
                                                 
177 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ. Υπόµνηµα των Εφόρων Αρχαιοτήτων προς τον Πρόεδρο της 
Κυβερνήσεως, χωρίς ηµεροµηνία. 
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θίγονταν από την τήρησή του. Έτσι, η κατηγορηµατική άρνηση του ∆ιευθυντή 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Σπ. Μαρινάτου178 να επιτρέψει στον επιµελητή 

του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. Πέτρου την διεξαγωγή περιορισµένων 

σωστικών ανασκαφών στα Μάταλα, όπου το αποκαλυφθέν εν µέρει υπό του 

ποταµού ωραίον ρωµαϊκόν κτίριον κινδύνευε να καταστραφή παρά των χωρικών 

και δοκιµαστικής τοµής στην Ιεράπετρα, όπου οι πλείστοι των ανακαλυφθέντων 

τάφων κατεστράφησαν εξ αγνοίας υπό του ιδιοκτήτου,179 δεν δικαιολογείται µόνο 

από την πιστή εφαρµογή των νόµων, αν ληφθεί υπόψη τόσο η ελαστική 

ερµηνεία τους από τον ίδιο σε άλλες περιπτώσεις όσο και ο χαρακτήρας του 

Μαρινάτου. Το επιχείρηµα του, ότι σύµφωνα µε το νόµο µόνο εις έκτακτους 

περιστάσεις επιτρέπονται ανασκαφικαί έρευναι προς διάσωσιν των αρχαίων από 

το χαµηλόβαθµο επιστηµονικό προσωπικό,180 αυτοαναιρείται από τον καθαρά 

σωστικό χαρακτήρα των προτεινόµενων ανασκαφών και εξοργίζει, δικαίως, τον 

Πέτρου. Οι έντονες διαµαρτυρίες για άνιση µεταχείριση τόσο έναντι άλλων 

συναδέλφων του, επιµελητών όσο και έναντι των ξένων αρχαιολόγων δίνουν το 

στίγµα της εποχής: Και οµολογώ ότι δεν εννοώ διατί εφαρµόζεται ο αυστηρός 

και άδικος αυτός περιορισµός, όστις άνευ υπερβολής, εµποδίζει την ανάπτυξιν 

των νέων Ελλήνων αρχαιολογικών Υπαλλήλων και θέτει αυτούς εις πολύ 

κατωτέραν µοίραν των ξένων αρχαιολόγων, των εργαζοµένων εν Ελλάδι. � δεν 

δύναται να µη εξανίσταται η ψυχή µου � όταν βλέπω να επιτρέπεται εις τον κ. 

Van Effentere της Γαλλικής Σχολής να ενεργή συστηµατικάς� ανασκαφάς... ενώ 

εις εµέ απαγορεύεται ν� ανασκάψω ένα τάφον και εν απλούν οίκηµα. Και όµως ο 

κ. Van Effentere και νεωτερός µου είναι κατά την ηλικίαν και δεν δύναµαι να 

παραδεχτώ ότι είναι ανώτερος εµού κατά τον καταρτισµόν. � ∆ιατί το ελληνικόν 

Κράτος δεικνύει µεγαλυτέραν εµπιστοσύνην εις τους ξένους επιστήµονας παρά εις 

τους ιδίους ειδικούς Υπαλλήλους, τους οποίους µάλιστα προσλαµβάνει κατόπιν 

αυστηράς επιλογής; � ούτω δεν δύναται ν� αναπτυχθή αυτοτελής αρχαιολογική 

Επιστήµη εις την Ελλάδα � Είµεθα διεσπαρµένοι εις τα πέρατα της επικρατείας 

οι Επιµεληταί και µένοµεν σχεδόν αβοήθητοι� Ούτε άδεια χορηγείται εις ηµάς 

                                                 
178 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1938, Έγγραφο του ∆ιευθυντή Αρχαιοτήτων, Σπ. Μαρινάτου 
προς τον Επιµελητή του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. Πέτρου, 30-6-1938, αρ. πρωτ. 56518/3403, 
αρ. πρωτ. Μ.Η. 346. 
179 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του Επιµελητή του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. 
Πέτρου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ∆ιεύθυνση Αρχαιολογίας, 20-6-1938, αρ. πρωτ. 
365. 
180 Ό.π. υποσ. 178.          
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διά την µελέτην και παρακολούθησιν της Επιστήµης µας εις τα µεγάλα 

αρχαιολογικά... κέντρα του Κράτους� είναι επόµενον ν� αποτελµατωθώµεν 

επιστηµονικώς και να καταντήσωµεν απλοί διεκπεραιωταί εγγράφων, όπως έχει 

διά τους πλείστους εξ ηµών συµβή�181 

Σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη επαγγελµατικής συνοχής σ� έναν 

ολιγοµελή κλάδο θα αποτελέσει και η προσφυγή σε κοµµατικά και 

κοινοβουλευτικά στελέχη για την εξυπηρέτηση προσωπικών υποθέσεων, όπως 

η µετάθεση σε καίριες θέσεις, στα µεγάλα αστικά κέντρα ή η αναρρίχηση στην 

κορυφή της αρχαιολογικής ιεραρχίας. Οι αρχαιολόγοι, δεν κατάφεραν να 

ξεφύγουν από τη δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που βάσιζε την επαγγελµατική 

ανέλιξη όχι µόνο σε αξιοκρατικά κριτήρια αλλά και σε ένα ισχυρό πελατειακό 

σύστηµα. Όµως, όταν αιτήµατα που ξεφεύγουν από τα όρια της νοµιµότητας 

ρυθµίζονται µε τη ψήφιση φωτογραφικών νόµων αµβλύνεται οποιαδήποτε 

προδιάθεση για συλλογική δράση και τα ρήγµατα παραµένουν αγεφύρωτα.  

Σαφές παράδειγµα εµπλοκής της πολιτικής στα αρχαιολογικά δρώµενα, 

µε συνέπειες δυσµενείς για την ενότητα του κλάδου182 αποτέλεσε η ψήφιση του 

Νόµου 5329/1932 «Περί τρόπου προσωρινής πληρώσεως κενών θέσεων εφόρων 

αρχαιοτήτων»183 που προέβλεπε ότι εις την κενήν θέσιν του εφόρου του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου µετατίθεται εις των εν αρχαιολογική περιφερεία 

υπηρετούντων εφόρων αρχαιοτήτων µετά γνώµην του Αρχαιολογικού 

Συµβουλίου. Εις την κενήν θέσιν του ∆ιευθυντού του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου διορίζεται ... παραιτούµενος της θέσεως ην κατέχει, επί µισθώ και 

αποδοχαίς τακτικού καθηγητού του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τακτικός καθηγητής 

της Αρχαιολογίας ή της Ιστορίας της Τέχνης εν τω Πανεπιστηµίω Αθηνών ή 

Θεσσαλονίκης ή ∆ιευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευµάτων εάν έχει πενταετή προϋπηρεσία εφόρου αρχαιοτήτων, προς δε 

αποδεδειγµένην αισθητικήν µόρφωσιν και διοικητικήν ικανότηταν. Ο νόµος 

πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους αρχαιολόγους, εφόσον όχι 

µόνο δεν έλυνε διαρθρωτικά προβλήµατα της Υπηρεσίας, αλλά δηµιουργούσε 

                                                 
181 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του Επιµελητή του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. 
Πέτρου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ∆ιεύθυνση Αρχαιολογίας, 16-7-1938, αρ. πρωτ. 
396. 
182 Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολές του Σπ. Μαρινάτου προς τον Γ. Μηλιάδη, 7-4-1932, 25-
4-1932, 27-5-1932, 21-7 -1932. 
183 Ν. 5329 (Φ.Ε.Κ. 68, 15-3-1932, τ. Α΄) Περί τρόπου προσωρινής πληρώσεως κενών θέσεων 
εφόρων αρχαιοτήτων. 



 57

νέα. Όπως παρατηρούσε ο Μηλιάδης σε προσχέδιο υπόµνηµατος προς το 

Αρχαιολογικό Συµβούλιο, καταργούσε δύο βασικές διοικητικές αρχές της 

Υπηρεσίας, την µισθολογική ισοτιµία των Εφόρων και την µετάθεση στην 

Αθήνα βάσει αρχαιότητας. Αυτοµάτως, η στελέχωση του Εθνικού Μουσείου 

µετατρέπονταν σε αντικείµενο πολιτικής συναλλαγής.184 Ανάλογη δριµεία 

κριτική άσκησε και ο Μαρινάτος µέσω του τύπου.185  

Την υπεράσπιση του νόµου ανέλαβαν οι Χρ. Καρούζος, Σέµνη 

Πασπασπυρίδη-Καρούζου και Στρ. Παρασκευαΐδης. Η επιχειρηµατολογία τους, 

όµως, ήταν τόσο σαθρή ώστε δεν αφήνει καµία αµφιβολία ως προς την ύπαρξη 

προσωπικού συµφέροντος. Ξεκινώντας από το δεδοµένο ότι ο Γ. Οικονόµος, 

που επί µία διετία ασκούσε τα καθήκοντα διευθυντή του Μουσείου, 

απησχοληµένος �και µε άλλας εκτός της καθηγεσίας ποικίλας ασχολίας δεν ήταν 

δυνατόν παρά µέρος µόνον του χρόνου του και του ενδιαφέροντός του ν� 

αφιερώνει εις το Εθν. Μουσείον ζητούσαν την κατάργηση του φεουδαλικού 

θεσµού της διεύθυνσης των µουσείων από καθηγητές Πανεπιστηµίου.186 Όµως, 

το δίκαιο αίτηµα της στελέχωσης του Εθνικού µουσείου µε αποκλειστικής και 

πλήρους απασχόλησης διευθυντή, χρησιµοποιήθηκε για να στηρίξει όχι την 

ανάγκη διεύρυνσης του κλάδου µε την προκήρυξη νέων θέσεων αλλά την 

αναζήτηση προσωπικού σε άλλους φορείς, εκτός της Υπηρεσίας. Συνεχίζοντας 

θεωρούσαν κέρδος ότι παρόλο που το σύνολον του κλάδου εξακολουθή να 

παραµένη δυστυχώς εις την ιδίαν αφόρητον οικονοµικήν στενοχωρίαν 

αναγνωρίστθη έστω και µία µόνη προς το παρόν θέσις αρχαιολογική ισόβαθµος 

µε καθηγητικήν του Πανεπιστηµίου�Η ρύθµιση ευνοούσε τον Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Ν. Μπέρτο στενό φίλο του ζεύγους 

Καρούζου, που είχε µεριµνήσει για την ψήφιση του νόµου.187 Άλλωστε µε τη 

                                                 
184 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Προσχέδιο υποµνήµατος προς τον Υπουργό Παιδείας και το 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο, χωρίς ηµεροµηνία. 
185 Ερωτώ απλώς διατί, εφ� όσον αγωνιζόµεθα απεγνωσµένως τόσα χρόνια τώρα οι έφοροι 
αρχαιοτήτων χωρίς να κατορθώσωµεν την παραµικράν βελτίωσιν της θέσεώς µας, διατί άραγε ο 
έφορος ο διορισθοµένος διευθυντής του εθνικού µουσείου να έχη µόνος αυτός απολαυάς 
καθηγητού πανεπιστηµίου;�Αν όµως πρόκειται ηµείς να εργαζώµεθα στας επαρχίας, πραγµατικοί 
σκλάβοι της επιστήµης και του καθήκοντος, άλλοι δε να κάµνουν την δουλίτσα των από µέσα από 
τα γραφεία των υπουργείων µε νόµους κατά παραγγελίαν, τότε αγνοώ αν µπορή να σταθή καµµία 
έννοια δικαίου (Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς το Ελεύθερον Βήµα, 25-3-1932, 3). 
186 Αρχείο Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Υπόµνηµα των Χρ. Καρούζου, Σέµνης Παπασπυρίδη-
Καρούζου και Στρ. Παρασκευαΐδη προς τον Υπουργό Παιδείας, χωρίς ηµεροµηνία. 
187 Ο ίδιος ο Καρούζος θα παραδεχτεί την εµπλοκή του Μπέρτου σε σχετική επιστολή προς τον 
Μηλιάδη, µε τον οποίο τότε διατηρούσε φιλικές σχέσεις: Έτσι διευθυντές Μουσείου µπορούν να 
γίνουν ο Οικονόµος, ο Αρβανιτόπουλος, ο Ρωµαίος, ο Κουρουνιώτης και ο Μπέρτος. Ο πρώτος 
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βοήθεια του Μπέρτου, µέλους του Αρχαιολογικού Συµβουλίου, µετατέθηκε η 

Σ. Καρούζου στο Εθνικό Μουσείο,188 µετάθεση για την επίτευξη της οποίας 

όπως επισήµανε ο Μηλιάδης εχρειάσθη ν� αλλάξη ο νόµος ο προστατεύων την 

αρχαιότητα.189 

Χαρακτηριστικότερη, όµως, περίπτωση υποταγής των µακροπρόθεσµων 

συµφερόντων της Υπηρεσίας σε ατοµικές φιλοδοξίες αποτελεί η κατάρτιση του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος της 30ης ∆εκεµβρίου 1927, που επέτρεπε την 

ανάληψη ανασκαφών από ξένους αρχαιολόγους σε συνεργασία µε έλληνες 

συναδέλφούς τους, χωρίς την ως τότε θεσµοθετηµένη µεσολάβηση των ξένων 

σχολών. Η τελική ψήφισή του προσέκρουσε στην πιεστική παρέµβαση της 

Αµερικανικής Σχολής, που επιθυµούσε να διατηρήσει το µονοπώλιο του 

ελέγχου των αµερικάνικων αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.190  

Η διοίκηση της Σχολής συνέδεε το νόµο µε παρασκηνιακές µεθοδεύσεις 

των C. Blegen και B. H. Hill, που υποστηρίζονταν από τον Κ. Κουρουνιώτη. Οι 

δύο αµερικανοί αρχαιολόγοι, έχοντας ψυχραθεί µε τη Σχολή µετά την ακούσια 

αποµάκρυνση του δεύτερου από τη διεύθυνσή της, φέρονται να επιδιώκουν τη 

χάραξη µιας ανεξάρτητης πορείας και την αποδέσµευσή τους από την ηγεµονία 

της. Σύµφωνα, µάλιστα, µε πληροφορίες του Γ. Οικονόµου προς τον E. Capps, 

την άνοιξη του 1927 κατέθεσαν επίσηµη πρόταση στην Αρχαιολογική Εταιρεία 

µε την οποία ζητούσαν τη διεξαγωγή ανασκαφών, στο όνοµα της Εταιρείας, 

αναλαµβάνοντας τη χρηµατοδότησή τους. Η συγκεκριµένη πρόταση 

απορρίφθηκε µε το σκεπτικό ότι αντέβαινε τα συµφέροντα της Αµερικανικής 
                                                                                                                                   
εκλήθη από τον Υπουργό και αρνήθηκε προτιµώντας το Πανεπιστήµιο, ο Αρβανιτόπουλος δεν 
λογαριάζεται, ο Ρωµαίος για την ώρα επίσης. Μένουν ο Κουρουνιώτης και ο Μπέρτος. Ο πρώτος 
διστάζει ανησυχώντας ακόµα για τις πιστώσεις και την Ελευσίνα, ο Μπέρτος όµως θέλει (αυτός 
άλλωστε και ενήργησε για το νόµο µε τη συγκατάθεσή µας, δηλαδή εµένα και της Σέµνης). Ακόµα, 
για να είµαι ... ειλικρινής µαζί σου, χρεωστώ να σε ειδοποιήσω ότι η Σέµνη θα υποβάλλει αίτηση 
ζητώντας να� ρθει στο Μουσείο (Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή του Χρ. Καρούζου προς τον 
Γ. Μηλιάδη, 27-3-1932). 
188 Ο Μαρινάτος σε επιστολή προς τον Μηλιάδη σχετικά µε τη θετική απόφαση του 
Αρχαιολογικού Συµβουλίου για την µετάθεση της Καρούζου σηµείωνε: τα πράγµατα τα έκανε ο 
Μπέρτος�Ο πρωτοστατήσας υπέρ αυτής (ενν. της Καρούζου) είναι ο Κουγέας, Κωνστανταράκης, 
Μπέρτος και�Παντζάρης (Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς τον Γ. 
Μηλιάδη, 16-7-1932). 
189 Επιστολή του Γ. Μηλιάδη προς το Ελεύθερον Βήµα µε αφορµή τη δηµοσίευση στην ίδια 
εφηµερίδα σχετικού ανακοινωθέντος του Υπουργείου Παιδείας (Η µετάθεσις της Εφόρου 
Αρχαιοτήτων Σέµνης Παπασπυρίδου, Ελεύθερον Βήµα, 12-10-1932, 3). Η µετάθεση της 
Καρούζου καταγγέλθηκε και από το Ελεύθερο Βήµα (Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 10-10-
1932, 3).  
190 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Αλληλογραφία Capps - Carpenter 1930, Μemo for 
Professor Perry 7/1928. Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Proposed Resolution on 
Private Excavations in Greece, 26-3-1928. 
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Σχολής. Ο Blegen, όµως, επέµεινε και στράφηκε στην Υπηρεσία, 

εξασφαλίζοντας αυτή τη φορά τη συναίνεση του Κουρουνιώτη.191 Η σύγχρονη 

σύναψη συµφωνίας για συµµετοχή του Hill στις ανασκαφές που διηύθυνε ο 

Κουρουνιώτης στην Ελευσίνα,192 η οικονοµική επιχορήγηση των εκεί εργασιών 

και η εγγραφή ποσού για την Πύλο,193 στήριζε τις υποψίες της Σχολής σχετικά 

µε τα κίνητρα προώθησης του νέου νόµου.  

Υπό την πίεση των Αµερικανών, το θέµα έληξε στις 21 Αυγούστου 1928, 

όταν ο Κουρουνιώτης πληροφορούσε τον Capps, προαναγγέλλοντας επίσηµη 

απάντηση του Υπουργού Παιδείας, ότι οι ελληνικές αρχές δεν σκόπευαν να 

δώσουν άδεια συνεργασίας Αµερικανών και Ελλήνων χωρίς τη σύµφωνη γνώµη 

της Σχολής.194 ∆ύο µέρες αργότερα, ανακοίνωνε στον Hill ότι η συµφωνία µας 

περί κοινής συνεργασίας εν τη ανασκαφή Ελευσίνος δεν ειµπορεί να εκτελεστεί. 

Το Συµβούλιον της Αµερικανικής ...Σχολής παραπονείται ότι τοιαύτη ενέργεια 

ηµών ...παραβλάπτει εις βαθµόν επικίνδυνον την πρόοδον των εργασιών της 

δυναµένη να στερήση αυτήν των πόρων, τους οποίους δι� εράνων προµηθεύεται 

χάριν των ανασκαφών της. Μολονότι ούτε εγώ, ελπίζω δε ότι ουδ� άλλος τις 

αποδέχεται εδώ την γνώµιν αυτήν της σχολής, η υπηρεσιακή µου κατάστασις 

όµως µε αναγκάζει δυστυχώς να αποφύγω να δώσω εγώ αφορµήν εις τοιούτο 

παράπονον.195 

Αν και τα αίτια που υπαγόρευσαν την κατάρτιση του συγκεκριµένου 

νοµοσχεδίου περιγράφονται αποκλειστικά από τους Αµερικάνους, καθώς δεν 

εντοπίστηκαν έγγραφα που να εκθέτουν τις απόψεις της ελληνικής πλευράς, δεν 

φαίνεται να απέχουν πολύ από την αλήθεια. Η ψήφισή του εξυπηρετούσε 

εµµέσως τον Κουρουνιώτη, που κατά τον Capps παρέσυρε το Αρχαιολογικό 

Συµβούλιο,196 ενώ αντέβαινε σαφώς το συµφέρον των ελληνικών αρχαιοτήτων, 

εφόσον θα πολλαπλασίαζε τις ανασκαφές εις βάρος της συντήρησης και της 

φύλαξης των χώρων και των κινητών ευρηµάτων, την ευθύνη των οποίων είχε 

                                                 
191 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τα µέλη της Ανώτατης 
∆ιοικητικής Επιτροπής (Executive Committee) της Αµερικανικής Σχολής, 24-3-1928.  
192 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Θ. Νικολούδη προς 
τον B. H. Hill, 25-4-1928, αρ. πρωτ. 17328/766. 
193 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον E. D. Perry, 18-7-1928.                                     
194 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη προς τον E. Capps, 21-8-
1928. 
195 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη προς τον B. H. Hill, 23-8-
1928. 
196 Ό.π υποσ. 191. 
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τελικά το ελληνικό κράτος. Σε µια περίοδο που η αδυναµία της Ελλάδας να 

προστατέψει αποτελεσµατικά τις αρχαιότητες αναγνωρίζεται τόσο από τους 

ίδιους τους Έλληνες όσο και από τους ξένους (the Greek central service of 

antiquities cannot cope with its problems of conservation or exploration 

through the Greater Hellas since the War)197 η σχετική ρύθµιση δεν µπορεί 

παρά να προκαλεί ερωτηµατικά. Η κριτική ανάλυση του νοµοσχεδίου από τον 

Ε. Capps και η σκιαγράφηση της κατάστασης που θα προέκυπτε από την 

εφαρµογή του αφήνει να διαφανεί η ελληνική προχειρότητα στη χάραξη της 

αρχαιολογικής πολιτικής: It seems to me that the new Decree is not to the 

advantage of Greece anymore than it is to the Foreign Schools. Private 

excavators cannot possibly be held responsible for carrying excavations to a 

conclusion ... And the Government would have no possible way of enforcing its 

wishes. A situation would arise not very different from that which now exists in 

Palestine where anybody can dig in about any way he pleases, the loot being an 

important consideration.198  

Εποµένως, ήταν η συµµετοχή των αρχαιολόγων σε εγχώρια και διεθνή 

δίκτυα γνωριµιών και πελατειακών σχέσεων, αποτέλεσµα µιας συνειδητής 

προσπάθειας προβολής του έργου τους και τόνωσης του κύρους τους, που 

καθόριζε τα όρια της συλλογικής πρακτικής του κλάδου.199 Η εύθραυστη 

συµµαχία εφόρων και επιµελητών, οι λανθάνουσες ή ανοιχτές ρήξεις ανάµεσα 

στους εφόρους, η διαίρεση σε οµάδες,200 δεν ερµηνεύονται ως απόρροια των 

πολιτικο-ιδεολογικών τους φρονηµάτων, παρά την έντονη πολιτικοποίηση 

µερίδας τουλάχιστον των αρχαιολόγων, όσο ως σύγκρουση προσωπικών 

συµφερόντων και φιλοδοξιών. Οι πολιτικές θέσεις και οι κοµµατικές 

προτιµήσεις φαίνεται να εντείνουν υπάρχουσες αντιθέσεις και όχι να τις 

δηµιουργούν. Τα παράπονα του Μαρινάτου σε επιστολή του προς τον Μηλιάδη 

αντανακλούν αυτό ακριβώς το κλίµα αλληλοϋπονόµευσης: Η πικρά µου πείρα 

µε εδίδαξεν, ότι οι πλείστοι από τους συναδέλφους µου εφέρθησαν πάντα 

                                                 
197 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter 1930, Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 1-10-1930.        
198 Ό.π υποσ. 191. 
199 Εύγλωττο παράδειγµα εγκαθίδρυσης δεσµών µε τους ξένους αρχαιολογικούς κύκλους και, 
µέσω αυτών, µε τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης αποτελεί η συνεργασία του Νικ. Μπαλάνου µε το 
Γάλλο ιστορικό της τέχνης, A. Charbonnier. Στη βάση µιας ιδιότυπης συµφωνίας ο Charbonnier 
όχι µόνο προβάλλει το έργο του Μπαλάνου αλλά και το υπερασπίζεται ένθερµα έναντι 
εκµετάλλευσης των συγγραφικών δικαιωµάτων (Μαλλούχου-Tufano 1998, 215-216).   
200 Πετράκος 1995β, 37-38, 55, 57, 65-68, 83-84, 147-149. 
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ανειλικρινώς, υπούλως θα έλεγα, που µου έσκαβαν από πίσω µου τον λάκκο µου 

καθ� ην στιγµήν µε εδέχοντο µε το µειδίαµα στο στόµα.201  

Ακόµα και η στοίχιση µε µία συγκεκριµένη πολιτική παράταξη 

συνδέονταν µε τις συνακόλουθες προοπτικές ανέλιξης στην κορυφή της 

ιεραρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση Μαρινάτου, ενός 

αρχαιολόγου που έχει ταυτιστεί µε τις δικτατορίες Μεταξά και Παπαδόπουλου. 

Από την αλληλογραφία του συνάγεται ότι οι επιλογές του, µάλλον συγκυριακές, 

προσδιορίστηκαν κυρίως από την ανάγκη ικανοποίησης των προσωπικών του 

φιλοδοξιών, που συχνά έφταναν στα όρια του αριβισµού. Έτσι, σε επιστολή του 

προς τον Μηλιάδη σχετικά µε το νόµο 5329/1932 εκφράζει τις ανησυχίες του 

γιατί έπεσε η κυβέρνηση Βενιζέλου, στην οποία φαίνεται ότι είχε ερείσµατα,202 

και ανέλαβε ο Παπαναστασίου, µε το κόµµα του οποίου είχε τους ολιγώτερους 

δεσµούς.203 Λίγους µήνες αργότερα, πάντα σε συνάρτηση µε το ίδιο θέµα 

αποκάλυπτε στον Μηλιάδη τους δεσµούς του µε τον Μεταξά: Υπουργεύει και ο 

συµπατριώτης µου Μεταξάς. Αν θα παρίστατο ανάγκη να επέµβη και εκείνος, τότε 

πήγαινε εις το Πολιτ. Νοσοκοµείον και ζήτησε τον επιµελητήν του Γερουλάνου κ. 

Λαµπίρην, ιατρόν, που είναι εξάδελφός µου. Αυτός θα κάµην ότι είναι ανάγκη, ο 

δε Μεταξάς είναι άνθρωπος που σπανίως δέχεται να ανακατευθή, αλλά πάντοτε 

φέρει αποτέλεσµα όταν επιχειρή να κάµη κάτι. Ο Λαµπίρης είναι πολύ φίλος του, 

και όταν το ζητήση θα γίνη.204  

Η σύµπλευση µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις διασφάλιζε τη συµµετοχή των 

αρχαιολόγων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την εκµετάλλευση των 

µηχανισµών εξουσίας και δύναµης, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων τους. Όµως, οι προαπαιτούµενοι συµβιβασµοί περιόριζαν την 

αυτονοµία τους όπως και την ελευθερία έκφρασης.205 ∆είγµα πολιτικού 

οπορτουνισµού αποτελεί και η έκθεση του Ν. Πλάτωνα «περί του 

αναδηµιουργικού έργου της µεταυγουστιανής ∆ιοικήσεως εν Κρήτη επί του 

αρχαιολογικού πεδίου». Σε µια περίοδο που οι πιστώσεις είχαν µειωθεί στο 

                                                 
201 Αρχείο Μηλιάδη, Ε.Λ.Ι.Α, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς τον Γ. Μηλιάδη, 27-5-1932. 
202Λίγα χρόνια αργότερα ο Μαρινάτος θα κατηγορηθεί ως βενιζελικός, χαρακτηρισµό τον οποίο 
θα προσπαθήσει να διαψεύσει (Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1936 (1-100), Επιστολή 
του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. Μαρινάτου προς τον Γραµµατέα της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8-4-1936, αρ. πρωτ. 35). 
203 Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς τον Γ. Μηλιάδη, 27-5-1932. 
204 Αρχείο Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς τον Γ. Μηλιάδη, 12-11-1932. 
205 Πρβ. τις απόψεις του Hodder στο άρθρο του, Hodder 1999, 84-85. 
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ελάχιστο (βλ. σελ. 5) είναι αµφίβολο αν οι επευφηµίες του κυβερνητικού έργου 

εξέφραζαν την ειλικρινή γνώµη του γράφοντος: Το έργον των ανασκαφών τόσον 

υπό των ξένων αρχαιολογικών σχολών, όσον και των Ελλήνων αρχαιολόγων, 

εζωογονήθη και τούτο εν µέρει οφείλεται εις την καθόλου διοργάνωσιν, η οποία 

ήρξατο συντελουµένη εις την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν, ιδία από της αναλήψεως 

της διευθύνσεως αυτής υπό του δραστηρίου και επιστήµονος διεθνούς φήµης 

Σπυρίδωνος Μαρινάτου. � το έργον των Ελλήνων αρχαιολόγων, ιδία του ...Σπ. 

Μαρινάτου, καίτοι τροφοδοτούµενον υπό πενιχρότερων οικονοµικών µέσων, δεν 

απέδωκε ολιγώτερα (ενν. από το έργο των ξένων σχολών) ...Η καθόλου 

τουριστική κίνησις κατά τα τελευταία έτη ουσιαστικώς επηυξήθη, επακόλουθον 

τούτο της ευρυθµοτέρας λειτουργίας της εθνικής οργανώσεως του Τουρισµού εν 

τη χώρα µας κατά την µεταυγουστιανήν περίοδον. � Το σπουδαιότερον και τη 

αληθεία µνηµειώδες έργον, πραγµατοποιηθέν εν τη περιόδω ταύτη τη λίαν 

στοργική µερίµνη του Κράτους, είναι το νέον κτίριον του Μουσείου Ηρακλείου 

του οποίου η ανοικοδόµησις συνεχίζεται µε γοργόν ρυθµόν και θέλη περατωθή 

ταχέως.206 

Εκτός από την πολυδιάσπαση εντός του κλάδου ανασταλτικό παράγοντα 

προόδου αποτέλεσε η αντιπαλότητα ανάµεσα σε µερίδα του και το 

Πανεπιστήµιο, στις εκφάνσεις της οποίας συγκαταλέγεται και η δικαστική 

διαµάχη των Απ. Αρβανιτόπουλου207-Κ. Κουρουνιώτη. Οι οξύτατες 

αλληλοκατηγορίες για υπεξαίρεση αρχαίων και παράβαση καθήκοντος,208 που 

κοινοποιήθηκαν στον ηµερήσιο ελληνικό209 και διεθνή210 τύπο υπερέβησαν τα 

όρια της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας σε τέτοιο βαθµό ώστε να προκαλέσουν 

την αγανάκτηση ακόµα και των δηµοσιογράφων: τι είδους γλωσσικός και ηθικός 

εκτραχηλισµός είναι ο σηµειούµενος από τινών (10) ηµερών εις τα «ερωτείν» και 

«απαντείν» µεταξύ ενός καθηγητού της αρχαιολογίας εν τω Πανεπιστηµίω και 

                                                 
206 Αρχείο Μ.Η., Έκθεση του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Ν. Πλάτωνα προς τη 
Νοµαρχία Ηρακλείου Περί του αναδηµιουργικού έργου της µεταυγουστιανής ∆ιοικήσεως εν 
Κρήτη επί του αρχαιολογικού πεδίου, 7-6-1939, αρ. πρωτ. 678. 
207 Για τον Απ. Αρβανιτόπουλο βλ. Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Απόστολος 
Αρβανιτόπουλος», Νέα Εστία 31 (1942), 316-317. 
208 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον E. D. Perry, 18-7-1928. 
209 Η διαµαρτυρία των αρχαιολόγων διά τας καταγγελίας του κ. Αρβανιτόπουλου, Ελεύθερον 
Βήµα, 6-2-1931, 5. Το κλαπέν κατά το έτος 1927 περιδέραιον του Αρχαιολογικού Μουσείου, 
Ελεύθερον Βήµα, 14-1-1932, 5. Η αρχαιολογική δίκη (επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη προς τον 
∆ιευθυντή της εφηµερίδας), Ελεύθερον Βήµα, 15-1-1932. 
210 The New York Times, 18-12-1932, II, 4:2, 19-12-1932, 18:3, 23-12-1932, 15:3, 24-12-1932, 
2:7 και 15:7, 25-12-1932, 14:7.  



 63

των εξ� ίσου επίλεκτον θέσιν κατεχόντων συναδέλφων του της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας!211 

Αρχαιολόγοι και Πανεπιστηµιακοί δείχνουν να αγνοούν την αµφίδροµη 

σχέση που τους συνέδεε και να ξεχνούν ότι εκπροσωπούσαν δύο ιδρύµατα µε 

παράλληλους στόχους και, άρα, ότι ευθύνονταν εξίσου για τη φυσιογνωµία της 

ελληνικής αρχαιολογίας. Η αµφισβήτηση και η καχυποψία των αρχαιολόγων 

προς τους εκπροσώπους ενός θεσµού, που είχε αναλάβει τη αρχαιολογική 

συγκρότηση των µελλοντικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας,212 δηµιουργούσε 

στεγανά και εµπόδιζε την ειλικρινή επικοινωνία και συνεργασία, µε ότι αυτό 

συνεπάγονταν για την αναζωογόνηση της έρευνας, τον εκσυγχρονισµό των 

µεθοδολογικών εργαλείων και γενικότερα την άσκηση µιας δυναµικής 

αρχαιολογικής πολιτικής.213 

Η αδυναµία συσπείρωσης των αρχαιολόγων µε την υπέρβαση των 

ατοµικών τους συµφερόντων και συνακόλουθα η ανικανότητα οξυδερκούς και 

σθεναρής αντιµετώπισης των θεωρητικών και πρακτικών προβληµάτων της 

προστασίας, µελέτης και ανάδειξης των ελληνικών αρχαιοτήτων ευθύνονται εν 

µέρει µόνο για το µαρασµό της Υπηρεσίας. Πιο καταλυτική αποδεικνύεται η 

απουσία ικανών στελεχών από την ηγεσία της και ακόµα περισσότερο η 

αδιαφορία για την εσωτερική οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία της 

διοικητικής µηχανής. Αν στο ίδιο διάστηµα οι Αµερικάνοι και σε µικρότερο 

βαθµό οι Άγγλοι είχαν συνειδητοποιήσει τη σηµασία µιας ορθά δοµηµένης 

διοίκησης για την πρόοδο των αντίστοιχων αρχαιολογικών σχολών, οι Έλληνες 

δεν δείχνουν να προβληµατίζονται για τη διοικητική ανεπάρκεια και τη 

δυσκαµψία της Υπηρεσίας ούτε να αναζητούν το µετασχηµατισµό των δοµών 

της ή νέες τεχνικές διαχείρισης. Η Υπηρεσία είχε ανάγκη από στελέχη πλήρους 
                                                 
211 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 7-2-1931, 3.  
212 Πρβ. τις οµολογουµένως εµπαθείς απόψεις του Χρ. Καρούζου όπως παρατίθενται στο 
Πετράκος 1995β, 54-55, 122-123, 170-173 και σε επιστολή του ίδιου προς την εφηµερίδα Το 
Βήµα (Χρήστος Καρούζος, Η ∆ιεύθυνσις Αρχαιοτήτων, Το Βήµα 17-6-1952). Βλ. επίσης, την 
εισαγωγική οµιλία του Β. Χ. Πετράκου στην Πρώτη Συνεδρία των Εταίρων της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας (17-12-1994), που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Μέντωρ 33 (Απρίλιος 1995), 13-16 
και την απάντηση του Μ. Τιβέριου στο ίδιο περιοδικό, 23-25. 
213 Εστίες έντασης δηµιουργούν ακόµα και θέµατα ήσσονος σηµασίας όπως η δηµοσίευση των 
αρχαιολογικών ευρηµάτων µίας ανασκαφής. Τα παράπονα του καθηγ. Γ. Σωτηριάδη σε 
επιστολή του προς τον Γ. Οικονόµο αφήνουν να διαφανεί η δυσκολία επικοινωνίας: Ως φαίνεται 
κάποιο επίσηµο χαρτί ίσως πρέπει να έχω, διά να ξεύρω τα χρέη µου και προς τον έφορον Αττικής 
κ. Κυπαρίσσην όστις και προ δύο ετών πήγε εκεί (ενν. στον Μαραθώνα) και σήκωσε δικά µου 
ευρήµατα ως κύριος των όλων και φέτος έκαµεν το αυτό. Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 
1938 (1-359), Υποφάκ. Γ. Σωτηριάδης, Επιστολή του Γ. Σωτηριάδη προς τον Γ. Οικονόµο, 29-
1-1937. 
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και αποκλειστικής απασχόλησης που θα διοχέτευαν όλη τους την 

ενεργητικότητα στην διεκπεραίωση των διοικητικών τους καθηκόντων, 

παραµερίζοντας για όσο διάστηµα βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας 

οποιαδήποτε επιστηµονική ή άλλη ενασχόληση. Μόνο ισχυρές προσωπικότητες 

µε διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες θα µπορούσαν να ανταποκριθούν 

στις αυξηµένες απαιτήσεις της εποχής, να εκµεταλλευτούν τις συγκυρίες και να 

συντελέσουν στην ανανέωση της ελληνικής αρχαιολογίας, διορθώνοντας τα 

λάθη του παρελθόντος. Οι περιγραφές του Μηλιάδη για την κατάσταση του 

αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης και οι επισηµάνσεις του σχετικά µε τις 

πρακτικές της προηγούµενης γενιάς αρχαιολόγων αποδεικνύουν την ανάγκη 

ριζικής αναδιάρθρωσης ακόµα και των απλούστερων πτυχών της αρχαιολογικής 

πολιτικής, όπως των µεθόδων ανασκαφικής διερεύνησης µιας θέσης: �ως 

άλλωστε ανέφερον τούτο και εις το Υπουργείον προ πολλού αι διά δαπάνης της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας γενόµεναι από της απελευθερώσεως εργασίαι δεν 

διεξήχθησαν επί τη βάσει ουδενός προµελετηµένου σχεδίου, αλλά είναι εκδήλως 

τυχαίαι και βιαστικαί. Ο ανασκάπτων ως να ειργάζετο λαθραίως εδοκίµασε 

αλληλοδιαδόχως εις διάφορα σηµεία εντός και εκτός των τειχών διά να τα 

εγκαταλείψη µετ' ολίγων ευθύς ως δεν έβλεπε να έρχονται εις φως εντυπωσιακά 

ευρήµατα και δη αξιόλογα κινητά πράγµατα� Φρονώ ότι η Αρχαιολογική 

Εταιρεία πρέπει να φροντίση σοβαρώς διά το µέλλον της Νικοπόλεως�Οι 

παρατηρήσεις του σχετικά την ανάγκη σύλληψης των ανασκαφών ως 

συλλογικών εγχειρηµάτων δείχνουν ότι υπήρχαν τα σπέρµατα της ανανέωσης 

που, όµως, έµεναν ανεκµετάλλευτα: Η ανασκαφή της Νικοπόλεως δεν είναι έργο 

ενός ανθρώπου. Όχι µόνο παρέχει έδαφος εργασίας διά πολλούς αρχαιολόγους 

αλλά και διά περισσοτέρας της µίας ειδικότητας�Αι εργασίαι της Νικοπόλεως 

επείγει να συνεχισθούν, αλλ' άνευ σχεδίου προτιµώτερον θα ήτο να µη γίνουν 

ποτέ.214 

Οι Κ. Κουρουνιώτης (1925-1933),215 Γ. Οικονόµος (1933-1937)216 και 

Σπ. Μαρινάτος (1937-1939)217, που ανέλαβαν διαδοχικά την ηγεσία της 

                                                 
214 Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1928, Έγγραφο του Εφόρου Γ. Μηλιάδη προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8-2-1928, αρ. πρωτ. 28. 
215 Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, λήµµα Κουρουνιώτης, Κωνσταντίνος. Σέµνη Παπασπυρίδη-
Καρούζου, «Κ. Κουρουνιώτης (1872-1945)», Νέα Εστία 38 (1945), 723-726.  
Ο Μαρινάτος αναφερόµενος στον Κουρουνιώτη έγραφε: Τι να σου κάµη και αυτός,(ενν. Ο 
Κουρουνιώτης) έχει την Ακαδηµίαν του, την Ελευσίνα του και τα γεράµατά του. Ηθελε 
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Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο διάστηµα από το 1925 ως το 1940, ήταν 

αρχαιολόγοι δραστήριοι µε πλήθος αξιωµάτων και παράλληλων υποχρεώσεων, 

που αναπόφευκτα αποσπούσαν την προσοχή τους από τα καθαρά διοικητικά 

καθήκοντά τους. Κανένας δεν είχε το χρόνο ούτε την αποφασιστικότητα να 

προωθήσει εκείνες τις ρυθµίσεις, που θα επέτρεπαν τη δηµιουργία ενός 

δυναµικού εργασιακού περιβάλλοντος, ικανού να αξιοποιήσει όλους τους 

διαθέσιµους πόρους, να απορροφήσει τις εντάσεις ανάµεσα στους 

εργαζόµενους και να απαγκιστρώσει τις αρχαιολογικές περιφέρειες από τη 

γραφειοκρατία της κεντρικής υπηρεσίας.  

Κατά συνέπεια, η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα παραµείνει ένας θεσµός 

δύσκαµπτος και βραδυκίνητος, αδύναµος να οργανώσει και να διεκπεραιώσει 

µε συνέπεια τα διοικητικά της καθήκοντα και να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις. Η παράληψη των Α΄, Η΄ και ΙΑ Εφοριών να απαντήσουν σε 

ερώτηµα του Υπουργείου σχετικά µε τις ανάγκες σε φυλακτικό προσωπικό µε 

στόχο την ορθολογικότερη ανακατανοµή του, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε 

περιφερείας, πριν την κατάρτιση του νόµου 1947218 εικονογραφεί ένα 

κατατονικό εργασιακό περιβάλλον που απέτρεπε την ταχεία λήψη αποφάσεων 

εις βάρος των αρχαίων. Πρόκειται για µία κατάσταση αντιληπτή και από τις 

ξένες σχολές, όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις του Stillwell στα πλαίσια 

συζήτησης για τον επείγοντα χαρακτήρα των εργασιών συντήρησης της 

Ακρόπολης: we know perfectly well that in spite of the apparent urgency of 

some sort of strengthening of the walls of Pyrgos, the Greek Government is not 

                                                                                                                                   
τουλάχιστον ένα καλόν βοηθό. (Αρχείο Μηλιάδη, Ε.Λ.Ι.Α, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς 
τον Γ. Μηλιάδη, 23-6-1932). 
216 Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, λήµµα Οικονόµος Γεώργιος. Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, 
«Γεώργιος Π. Οικονόµος (1883-1951)», Νέα Εστία 50 (1951), 904-905, Πετράκος 1987α, 297-
301. Ίσως δεν ήταν άστοχες οι εκτιµήσεις των αµερικάνων για τους ρυθµούς δράσης της 
ελληνικής διοίκησης και ειδικότερα του Οικονόµου:The authorities act very slowly and, as you 
will find, Mr Oikonomos dislikes action of any sort (Aρχείο Α.Σ., Corinth Museum, Επιστολή 
του Ch. Morgan προς τον Crosby, 19-6-1938).       
217 Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, λήµµα Μαρινάτος, Σπυρίδων. 
218 Κλήθηκαν οι έφοροι εξετάζοντες µετά επιµελείας και προσοχής τας ανάγκας της περιφερείας 
τους να αναφέρουν πόσοι φύλακες εκάστης τάξεως... είναι απαραίτητοι διά την εύρυθµον 
λειτουργίαν της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Αρχείο Α΄ Ε.Π.Κ.Α., Εγκύκλιος του ∆ιευθυντή 
Αρχαιοτήτων, Σπ. Μαρινάτου προς τους ∆ιευθυντές Μουσείων και τους Εφόρους 
Αρχαιοτήτων, 9-1-1938, αρ. πρωτ. 1510/77). Όµως πολλές από τις απαντήσεις συντάχθηκαν 
µετά προχειρότητος και φυγοπονίας ενώ οι Έφοροι της Α΄, Η΄, και ΙΑ περιφερείας ουδόλως 
απήντησαν εν ω ο αρχαιολογικός νόµος ευρίσκεται ήδη υπό εκτύπωσν. (Αρχείο Α΄ Ε.Π.Κ.Α., 
Εγκύκλιος του Υφυπουργού Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας, Ν. Σπέντζα, προς τους 
Εφόρους Αρχαιοτήτων και Προϊσταµένους Αρχαιολογικών Περιφερειών, 17-3-1939, αρ. πρωτ. 
29299/1354). 
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likely to act promptly, much less precipitously.219 Φαίνεται πως η ίδια 

δυσκινησία χαρακτήριζε και την Αρχαιολογική Εταιρεία, αφού όταν ζητήθηκε η 

συνδροµή της στην κατάρτιση του αρχαιολογικού κτηµατολογίου, ισχυρίστηκε 

µε έγγραφο προς το Υπουργείο ότι ο καταρτισµός του αιτουµένου πίνακος (θα 

απήτει πολύν χρόνον) ελλείψει επαρκούς προσωπικού του Γραφείου της 

Εταιρείας και πρότεινε την αποστολή υπαλλήλου του Υπουργείου ίνα τη οδηγία 

του Γραφείου καταρτίση αυτόν.220 

Η αντιπαράθεση µε τη σύγχρονη πρακτική της Αµερικανικής Σχολής και 

τις µεθόδους που υιοθέτησε ο Πρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής της, E. 

Capps αρκεί για να αποδείξει τις δυνατότητες της ορθολογικής διοίκησης και να 

επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι η εξέλιξη της ελληνικής αρχαιολογίας θα 

µπορούσε να είναι οµαλότερη αν η ηγεσία της ήταν περισσότερο δυναµική και 

διορατική και τα µέλη της πιο αλληλέγγυα. Εξίσου ανασχετικό ρόλο έπαιξε η 

αδυναµία του κράτους να θεσµοθετήσει µια αντικειµενική διαδικασία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

διευκολύνοντας, έτσι, τη συχνά αυθαίρετη δράση ατόµων ή οµάδων.  

 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των 

αρχαιοτήτων 

Οι νέες ισορροπίες που αρχίζουν να δηµιουργούνται στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου ανάµεσα στην οικονοµία και τον πολιτισµό θα προκαλέσουν την 

αφύπνιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και σταδιακά τη διεκδίκηση ενεργού 

συµµετοχής στη χάραξη της κρατικής αρχαιολογικής στρατηγικής. Στοιχεία από 

τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο όσο και από την αλληλογραφία των Εφόρων 

Αρχαιοτήτων µε το Υπουργείο επιβεβαιώνουν το αυξηµένο ενδιαφέρον των 

δήµων και κοινοτήτων για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και την ίδρυση 

περιφερειακών µουσείων.  

Έτσι, δεν σπάνιζαν οι περιπτώσεις που οι τοπικοί παράγοντες 

αναλάµβαναν πρόθυµα την οικονοµική κάλυψη της ανέγερσης ή επισκευής 

µουσείων. Η κοινότητα Μυκόνου θα προσφέρει στην αρχαιολογική Υπηρεσία 

                                                 
219 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Ακρόπολη, Επιστολή του R. Stillwell προς τον E. 
Capps, 1-2-1934.  
220 Αρχείο Α.Ε., Πρωτοκολληµένα 1938, Επιστολή του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα της 
Εταιρείας προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 30-12-1938, αρ. πρωτ. 287. 
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3.000.000 δρχ διά την ίδρυσιν δηλιακού µουσείου εις την νήσον των�221, ενώ η 

κοινότης Ερατύρας που µε ενθουσιασµό και περηφάνεια επί δεκαήµερον 

εναγωνίως παρηκολούθει καθ� εκάστην τα αποτελέσµατα των ανασκαφών � 

παραχωρεί ιδιαίτερον οίκηµα κατάλληλο διά την ίδρυσιν του τοπικού 

µουσείου�222 Ο δήµος Χανίων, µετά την φωτιά που κατέστρεψε το Μουσείο 

θα διαθέσει όχι µόνο το οικόπεδο, αλλά και 50.000 ως 100.000δρχ. για την 

οικοδόµηση νέου,223 ο δήµαρχος Πατρών θα αναλάβει την επιχορήγηση της 

ορθοµαρµάρωσης του αρχαίου Ωδείου της πόλης,224 ενώ ο δήµος Ιωαννίνων θα 

εγκρίνει 100.000 δρχ. για τη συνέχιση των ανασκαφών του ∆. Ευαγγελίδη στη 

∆ωδώνη.225 Σε µερικές περιπτώσεις οι περιφερειακές αρχές προχωρούν ακόµα 

πιο πέρα, ως τη σύσταση αρχαιολογικών συλλογών: χάρη στον αµέριστον ζήλον 

του προέδρου της Κοινότητος Ιεράπετρας, ιατρού και φαρµακοποιού κ. Ε.Μ. 

Πλουµίδου, καταρτίζεται µία λίαν αξιόλογος επαρχιακή συλλογή.226  

Το ενδιαφέρον για τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης πολιτιστικής εικόνας 

των τοπικών µονάδων και την ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδοµής φαίνεται να 

απορρέει σχεδόν αποκλειστικά από την πρόθεση προσέλκυσης τουριστών.227 

Έτσι, για το Ρέθυµνο το Μουσείο θεωρείται ως έργο τα µέγιστα επωφελές � 

διότι θα συντελέση πρωτίστως εις την ανάπτυξιν της τουριστικής κινήσεως εν τω 

Νοµώ µας ... και την φθίνουσαν αγοράν µας θα τονώση αλλά και ηθικώς και 

εκπολιτιστικώς θα µας ανυψώση εις τα όµµατα του έξω κόσµου.228 Η ίδια 

συλλογιστική διέπει έκκληση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Θεσσαλονίκης προς την Αρχαιολογική Εταιρεία για την ίδρυση παραρτήµατος 

µε έδρα τη συµπρωτεύουσα και σκοπό το συντονισµό της αρχαιολογικής 

έρευνας στην Μακεδονία, εκ της οποίας πλην των ωφεληµάτων τα οποία θα 

                                                 
221 ∆ηλιακόν Μουσείον, Ελεύθερον Βήµα, 5-10-1929, 2. 
222 Αι Αρχαιολογικαί Έρευναι της ∆υτικής Μακεδονίας παρά του κ. Κεραµόπουλου, Ελεύθερον 
Βήµα, 2-10-1930, 2. 
223Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1935, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα Αρχαιολογίας, 21-4-1935, 
αρ. πρωτ.1161.  
224 Το τουριστικόν και πνευµατικόν µέλλον των Πατρών. Το αρχαίον ωδείον θ� αναµαρµαρωθεί 
όπως εις την αρχαιότητα. Ο δήµαρχος εξεύρε το απαιτούµενον χρηµατικόν ποσόν. Συνέντευξις 
µε τον Έφορον Αρχαιοτήτων κ. Μηλιάδη, Νεολόγος Πατρών, 1-8-1937. 
225 Ευαγγελίδης 1935, 192. 
226 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1933, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα Αρχαιολογίας, 6-10-1933, 
αρ. πρωτ. 686. 
227 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1929, Υπόµνηµα του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς τη Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης, 1-2-1929. 
228 Το Μουσείον µας, Κρητική Επιθεώρηση, 18-1-1936, 1. 
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αποκοµίση η αρχαιολογία θα αναπτυχθή ικανώς και ο τουρισµός...229 Η συµβολή 

των αρχαιοτήτων στην κατανόηση της ιστορικής κίνησης αλλά και στην 

αισθητική καλλιέργεια του κοινού όχι µόνο δεν απασχολεί τις περιφερειακές 

αρχές αλλά συχνά δεν γίνεται αντιληπτή ως έννοια. Ως εκ τούτου, τα υλικά 

κατάλοιπα του παρελθόντος αντιµετωπίζονται κυρίως ως οικονοµική αξία µε 

συνέπειες συχνά δυσµενείς για την προστασία τους. Η περιφέρεια θα 

διεκδικήσει τα προνόµια που της στερούσε η συγκεντρωτική κρατική πολιτική 

σπασµωδικά και ασυντόνιστα, αδιαφορώντας για το αρχαιολογικό κόστος.  

Μικροί δήµοι και κοινότητες, αντιδρώντας στην πάγια τακτική της 

µεταφοράς όλων των σηµαντικών ευρηµάτων στα µεγάλα µουσεία δεν 

διστάζουν, όταν τους παρέχεται η ευκαιρία, να τα παρακρατούν σε πρόχειρες 

αποθήκες ελπίζοντας στην προοπτική ίδρυσης καταλληλότερων εκθεσιακών 

χώρων. Το πρόβληµα επισηµαίνεται από τον Μαρινάτο σε επιστολή του προς 

τον Έφορο ∆υτικής Κρήτης σε σχέση µε τα αρχαία από τη θαλάσσια περιοχή 

της Σουλίας, που παρέµεναν ασυντήρητα εντός του αθλίου οικήµατος της 

Συλλογής Ρεθύµνης ενώ εις απόστασιν δύο ωρών ευρίσκονται τα εργαστήρια του 

Μουσείου Ηρακλείου.230 Η πραξικοπηµατική παρακράτηση αρχαιοτήτων 

επαναλαµβάνεται στην περίπτωση των ευρηµάτων από τις γαλλικές ανασκαφές 

στα Ελληνικά. Ο ∆ήµαρχος Αγ. Νικολάου θα απαντήσει σε σχετικό έγγραφο 

του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, ότι ο ∆ήµος ... προέβη ήδη εις 

σχετικάς ενέργειας διά την ίδρυσιν ... Τοπικού Μουσείου και ως εκ τούτου 

αδυνατούµεν να σας αποστείλωµεν τα ανευρεθέντα αρχαία.231   

Η ευθύνη βαραίνει τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν 

συνειδητοποιεί την ανάγκη σοβαρού σχεδιασµού µιας αποκεντρωτικής 

αρχαιολογικής πολιτικής βάσει σαφών, συγκροτηµένων στόχων όσο και την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, που δεν αντιµετωπίζει το θέµα µε τη δέουσα προσοχή. 

Πράγµατι, οι αρχαιολόγοι, αν και γνώριζαν τη δυναµική της τοπικής 
                                                 
229 Αρχείο Α.Ε., Φακ. Πρωτοκολληµένα 1938, Έγγραφο του ∆ιευθυντή, Ν. Χερτούρα και του 
Προέδρου, Σ. Σταµάτη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης προς 
την Αρχαιολογική Εταιρεία, 25-11-1938, αρ. πρωτ. 285. Βλ. Επίσης το άρθρο στην εφηµερίδα 
Μακεδονική Ηχώ (14-8-1939, 1) σχετικά µε την ίδρυση µουσείου στη Βέροια. 
230 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1937, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 
Μαρινάτου προς τον Έφορο ∆υτικής, 20-6-1937, αρ. πρωτ. 102. Ανάλογα θέµατα 
επαναλαµβάνονται συχνά στην αλληλογραφία των Εφόρων µε τους κατά τόπους ∆ηµάρχους 
και Προέδρους. Πρβ. Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του Μουσείου 
Ηρακλείου προς τον Πρόεδρον της Κοινότητος Ιεράπετρας, 23-4-1938, αρ. πρωτ. 331. 
231 Αρχείο Μ.Η., Εισερχόµενα 1938, Έγγραφο του ∆ηµάρχου Αγ. Νικολάου προς τη ∆ιεύθυνση 
του Μουσείου Ηρακλείου, 13-9-1938, αρ. πρωτ. 1538. 
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αυτοδιοίκησης και τις δυνατότητες από τη διοχέτευση της ενεργητικότητάς της 

σε δραστηριότητες επωφελείς για τις αρχαιότητες, δεν έδειξαν ενεργό 

ενδιαφέρον για τη µεθοδική κινητοποίησή της. Ακόµα και απλές ενέργειες, 

όπως η ενηµέρωση του κοινού µε εκλαϊκευµένα άρθρα, αναθέτονταν, κυρίως, 

στους δηµοσιογράφους. Οι όποιες κινήσεις ήταν τόσο περιορισµένες και 

ασυντόνιστες, χωρίς συνεκτική λογική και συνέπεια, που δεν µπορούσαν να 

επιτύχουν την ανατροπή µιας παγιωµένης κατάστασης.232 Άλλωστε, και όταν 

ακόµα οι αρχαιολόγοι επεδίωκαν την αφύπνιση της κοινής γνώµης, εστίαζαν 

την προσοχή τους στην αστική τάξη εις βάρος κάθε προσπάθειας προσέγγισης 

των λαϊκότερων στρωµάτων, όπως οµολογούσε και ο Γ. Μηλιάδης: Η επιθυµία 

µου είναι το κοινόν των Πατρών και ιδίως οι άρχοντες και η µορφωµένη τάξις να 

κατανοήσουν ότι η εξαιρετική αυτή τύχη...να υπάρχη εις το µέσον της νέας 

πόλεως ένα αρχαίον Θέατρον ...µπορεί να γίνη διά τας Πάτρας ο σπουδαιότερος 

παράγων τουριστικής, καλλιτεχνικής και πνευµατικής κινήσεως.233  Πρόκειται για 

συνειδητή επιλογή ακροατηρίου, που προσδιορίζονταν από την υιοθέτηση των 

αντιλήψεων και προσδοκιών του κοινωνικού συνόλου για τη φυσιογνωµία και 

τη συµπεριφορά της αστικής τάξης.234 Με τη σειρά τους οι αστοί, 

ευθυγραµµισµένοι µε τη διάχυτη πεποίθηση για την εξοικείωσή τους µε τα 

αρχαία, εκδήλωναν µε κάθε τρόπο το ενδιαφέρον τους είτε ιδρύοντας σωµατεία 

για την προστασία τους, όπως για παράδειγµα η Εταιρεία των Φίλων του 

                                                 
232 Μεµονωµένες περιπτώσεις όπως εκείνη του έκτακτου επιµελητή Αίγινας, Ιω. Στ. Ρίζου 
χρησιµεύουν µόνο για να αποδείξουν τη σηµασία της προσέγγισης του κοινού: ...είχον 
παρατηρήσει ότι το κοινόν ου µόνον ουδενί εδείκνυεν ενδιαφέρον διά τας αρχαιότητας, αλλά και 
εξεφράζετο δυσµενώς και περιφρονητικώς περί αυτών. Επειδή, δε το τοιούτον, ως αντελήφθην, 
προήρχετο εξ αγνοίας της σηµασίας και της σπουδαιότητος των αρχαίων διοργάνωσα σειρά 
διαλέξεων, δι� ων ανέπτυξα την σπουδαιότητα αυτών και ιδιαιτέρως την του Μουσείου Αιγίνης. 
Τα αποτελέσµατα υπήρξαν αρκούντως ικανοποιητικά, διότι ου µόνον οσάκις εύρισκον τυχαίως 
αρχαία, έσπευδον προθύµως να δωρώσι ταύτα τω Μουσείω, αλλά και προς τους ξένους 
επισκέπτας συµπεριφέροντο ευγενώς (Αρχείο Α΄ ΕΠΚΑ, Φακ. 1938, Έκθεση πεπραγµένων εν τω 
Αρχαιολογικώ Μουσείω Αιγίνης κατά το λήξαν έτος 1937 του έκτακτου επιµελητή Αίγινας, Ιω. 
Στ. Ρίζου προς το Υπουργείο Παιδείας, 8-1-1938, αρ. πρωτ. 3/106). 
233 Ό.π υποσ. 224.                            
234 Για τις επιλογές των σύγχρονων επιµελητών µουσείων και το κοινωνικό τους υπόβαθρο βλ. 
Bourdieu and Dardel 1991, 95-96: ...the curators nearly always choose the (policy) which tends 
to increase the aristocratic character of the museum and its public. This is doubtless not 
because they are aware that the direct action of the curator cannot of itself contribute in a 
decisive manner towards the democratization of the culture whose guardians they are;� In fact, 
the choices made by curators, and the ideologies they use to justify them, both owe less to the 
logic of rational consideration than to the objective conditions characterizing the profession 
and owe even more to the social conditions which makes them into an island of traditionalism.      
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Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,235 είτε συµµετέχοντας σε σχετικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις.236 Έτσι, οι διαλέξεις για το ευρύ κοινό, που 

οργανώνονταν, κυρίως, στην Αθήνα, παρακολουθούνταν από εκλεκτή µερίδα 

της αθηναϊκής κοινωνίας.237 Η στάση αυτή σκιαγραφείται από τον Bourdieu, 

σύµφωνα µε τον οποίο αρκεί ο εκ προοιµίου ορισµός των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών µίας κοινωνικής τάξης για την εσωτερίκευσή τους και, κατά 

συνέπεια, για τον κοινωνικό αυτοπροσδιορισµό της.238  

Ωστόσο, ο µεγάλος αριθµός φυλάκων και εργατών σε αρχαιολογικές 

ανασκαφές, µε αναγνωρισµένη από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους 

προσφορά, απόρροια της πηγαίας αγάπης τους για τα αρχαία, αποδεικνύει ότι 

πιθανές απόπειρες προσέγγισης ατόµων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου δεν 

ήταν a priori καταδικασµένες σε αποτυχία. Αν δεχτούµε ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναγνώριση της ιδιαίτερης αξίας των αρχαίων και την 

αισθητική απόλαυσή τους είναι η ικανότητα αποκρυπτογράφησής τους,239 τότε 

γίνεται άµεσα αντιληπτός ο ρόλος που µπορούσαν και όφειλαν να παίξουν οι 

εκπαιδευτικοί και ακαδηµαϊκοί θεσµοί αλλά και η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως 

φορείς και αναµεταδότες γνώσεων για το παρελθόν. Παγιωµένες, όµως, 

ιδεοληψίες σε συνδυασµό µε την απουσία κρατικής βούλησης και τις αυξηµένες 

υποχρεώσεις των ολιγάριθµων ελλήνων αρχαιολόγων, ανέστειλαν τη χάραξη 

µιας πολυδιάστατης, µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τη συρρίκνωση του 

χάσµατος στον τρόπο πρόσληψης της αρχαιότητας ανάµεσα στις κοινωνικές 

οµάδες. 

                                                 
235 Η Εταιρεία οργανώθηκε από επίλεκτα µέλη της αθηναϊκής κοινωνίας και διαπρεπείς 
αρχαιολόγους µε στόχο την αγορά αρχαίων υπέρ του µουσείου (Αρχαιολογικά ευρήµατα της 
Κρήτης, Ελεύθερον Βήµα, 27-3-1936, 2). Πρόεδρος της Εταιρείας ήταν ο Μιχ. Βλαστός, 
αντιπρόεδροι η Αντ. Σταθάτου, ο Γ. Ζαρίφης και ο Γ. Οικονόµος, γραµµατέας ο Λ. Ευταξίας, 
ταµίας ο ∆. Λοβέρδος, και σύµβουλοι οι Αντ. Γαζής, Αλεξ. ∆εληγεώργης, Ελ. Ευκλείδη, Κ. 
Κουρουνιώτης, Αντ. Μπενάκης, Ν. Πετσάλης, Αθ. Ρωµάνος, Αλεξ. Φιλαδελφέας και Αλεξ. 
Χωρέµης. (Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, Ελεύθερον Βήµα, 23-7-1934, 2). ∆ύο χρόνια 
µετά την ίδρυσή της διευρύνει τις δραστηριότητές της µε τη διοργάνωση διαλέξεων για το ευρύ 
κοινό (Ελεύθερον Βήµα, 27-3-1936, 2). Για τη δράση της Εταιρείας βλ. επίσης, Ο πλουτισµός 
των µουσείων. Η ξιφοποιΐα εις τας αρχαίας Μυκήνας. Μια διάλεξις του κ. Μαρινάτου, 
Ελεύθερον Βήµα, 6-1-1938, 2, Μια δωρεά εις το αρχαιολογικόν µουσείον. Συλλογή 
πρωτοαττικών αγγείων, Ελεύθερον Βήµα, 8-10-1940, 2. 
236 Για τη σχέση των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων µε την τέχνη, όπως πιστοποιείται από τη 
συχνότητα των επισκέψεων σε µουσεία και περιστασιακές εκθέσεις, και γενικότερα για τους 
παράγοντες που την προσδιορίζουν (παιδεία, οικογενειακό περιβάλλον) βλ. Bourdieu and 
Dardel 1991. 
237 Αρχαιολογικά ευρήµατα της Κρήτης, Ελεύθερον Βήµα, 27-3-1936. 
238 Bourdieu 1984, 236-243, 250. 
239 Bourdieu and Dardel 1991, 109-110. 
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Κατ� αυτό τον τρόπο όχι µόνο δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι και το 

ανθρώπινο δυναµικό της περιφέρειας αλλά σε πολλές περιπτώσεις η άγνοια 

οδήγησε σε καταστροφές, όπως παραδέχονται αρχαιολόγοι240 και 

δηµοσιογράφοι: Υπάρχουν µάλιστα µερικά ψηφιδωτά της βυζαντινής εποχής, τα 

οποία φυλάσσονται από µοναχούς. Και όταν οι επισκέπται ανάψουν χονδρό κερί 

εις το µανουάλιον, ο κανδηλανάπτης µοναχός προσφέρει και µια χούφτα ψηφίδες 

εις τον περιηγητήν «για φυλαχτό της µεγαλόχαρης».241  

Άλλοτε η πολιτιστική υπανάπτυξη της περιφέρειας έρχονταν να 

φαλκιδεύει τις όποιες δηµιουργικές προσπάθειες. Είναι, ίσως χαρακτηριστική η 

προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας δηµοτών της Μυτιλήνης για να 

αποτραπεί η ανέγερση του αρχαιολογικού Μουσείου στη θέση που είχε επιλέξει 

η χορηγός Αµερικανική Σχολή, µε τη σύµφωνη γνώµη των τοπικών αρχών και 

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Κύριο επιχείρηµα στην προσφυγή κατά της 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελούσε η αλλοίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος: αλλά διότι αύτη (ενν. η τοποθεσία) είναι περίβλεπτος δεν έπεται 

ότι δέον αναγκαίως να θυσιασθή διά την ανέγερσιν µιάς οικοδοµής η οποία 

οσονδήποτε κοινωφελή σκοπόν και αν πληροί δεν δύναται βεβαίως να ισοφαρίσει 

την βλάβην ήτις προσγίνεται εις την πόλιν εφόσον η παραχωρούµενη έκτασις 

αποτελεί απ� αιώνων συνεχώς και αδιαλείπτως χώρον κοινόχρηστον και δη 

πλατείαν προερχόµενον εκ δωρεάς Σουλτανικής προς την ολότητα των κατοίκων 

της πόλεως υπέρ των αναγκών αναψυχής και αερισµού αυτών.242 Όµως, όπως 

αποδείχθηκε, η µέριµνα για την αισθητική του τοπίου δεν ήταν παρά το 

πρόσχηµα για την εκδήλωση της δυσαρέσκειας των πολιτικών αντιπάλων του 

∆ηµάρχου.243 

Από τη στιγµή που ο βαθµός επιτυχίας κάθε πρωτοβουλίας ήταν σε 

µεγάλο βαθµό εξαρτηµένος από τη συναίνεση και την ενεργή υποστήριξη του 

τοπικού πληθυσµού, µόνο µε την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε 

θέµατα αρχαιολογικά θα µπορούσαν να παρακαµφθούν οι µικροπολιτικές ή 

                                                 
240 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1938, Έγγραφο του επιµελητή του Μουσείου Ηρακλείου, Χρ. 
Πέτρου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ∆ιεύθυνση Αρχαιολογίας, 20-6-1938, αρ. πρωτ. 
365. 
241 Ν. Γιοκαρίνης, Περισώσατε τα ψηφιδωτά, Ελεύθερον Βήµα, 17-2-1935, 1. 
242 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Προσφυγή Σπύρου Καραββία, 
Ευάνδρου Θεοδοσιάσου και Αλφόνσου Ρεστέν κατοικοδηµοτών της πόλεως Μυτιλήνης 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 1-10-1933. 
243 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολές του R. Stillwell 
προς τον E. Capps, 24-10-1933 και 11-12-1933.  
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άλλες σκοπιµότητες. Πέρα από τα µεσοπρόθεσµα οφέλη, µια 

συνειδητοποιηµένη κοινωνία πολιτών θα µπορούσε, ίσως, να δράσει ως µέσο 

πίεσης σε ένα κρατικό µηχανισµό που λειτουργούσε µε κριτήριο τα κοµµατικά 

οφέλη. Έτσι, δεν γνωρίζουµε πως θα δρούσαν οι έλληνες πολιτικοί αν 

διαπίστωναν ότι το πολιτικό κόστος της αδιαφορίας στη δυναµική διεκδίκηση 

από µεγάλες µάζες του πληθυσµού για παράδειγµα άρτιων µουσείων ή 

ευπρεπών αρχαιολογικών χώρων ήταν ιδιαίτερα βαρύ.  

Με την κατάλληλη καθοδήγηση και εποπτεία, η ιδιωτική παρέµβαση θα 

µπορούσε να µετασχηµατιστεί σε εξισορροπητικό, διορθωτικό παράγοντα που 

όχι µόνο θα συνέδραµε τις κρατικές προσπάθειες περισυλλογής και διάσωσης 

των αρχαιοτήτων αλλά και θα ενίσχυε την πολυφωνία και τον πλουραλισµό. Η 

ίδρυση του Μουσείου Μπενάκη, το 1930,244 της Συλλογής ∆. Λοβέρδου, και 

της Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το 1934, από 

τα επιτυχέστερα µεσοπολεµικά εγχειρήµατα µεγαλοαστών ιδιωτών 

αποδείκνυαν τη δυναµική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που όµως παρέµεινε 

ανεκµετάλλευτη. 

Στο µεσοπόλεµο, οι διοικητικές ανεπάρκειες της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας σε συνδυασµό µε την κρατική αδυναµία εφαρµογής της 

αρχαιολογικής νοµοθεσίας επιβραδύνουν την ορθολογική ανάπτυξη της 

ελληνικής αρχαιολογίας εις βάρος της αποτελεσµατικής προστασίας και 

ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Σε θεωρητικό επίπεδο, η ελληνική επιστήµη 

αναπτύσσεται στη σκιά της ευρωπαϊκής υπό τους περιορισµούς, που θέτει η 

στράτευση των αρχαιολόγων για την εξυπηρέτηση των εθνικιστικών στόχων 

του ελληνικού κράτους. 

                                                 
244 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 28-6-1929, 3. Το Μέγαρον του Εµµ. Μπενάκη εδωρήθη εις 
το κράτος, Ελεύθερον Βήµα, 28-6-1929, 6. Το Μουσείον Μπενάκη, µια νέα ώθησις εις τη 
σύγχρονην τέχνην, Ελεύθερον Βήµα, 29-6-1929, 1. Το Μπενάκειον µουσείον. Ποιας συλλογάς 
θα περιλάβει, Ελεύθερον Βήµα, 29-6-1929, 2. Για την ιστορία και την εξέλιξη του µουσείου βλ. 
Α. ∆εληβοριάς, Οδηγός του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980, Μουσείο Μπενάκη, Ιδρύµατα 
πολιτισµού και Έρευνας στο Επτά Ηµέρες- Η Καθηµερινή, τ. ΚΣΤ΄, Αθήνα 1988, 91-142, 
Μουσείο Μπενάκη. Άνοιγµα στον 21ο αιώνα, Επτά Ηµέρες- Η Καθηµερινή, 24-9-2000, 1-31. 
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ΙΙ. Ελληνική αρχαιολογία και εθνικιστική ιδεολογία 

 

Το ελληνικό αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, περιοχές 

αναφοράς των αντιµαχόµενων βαλκανικών εθνικών προγραµµάτων, οι 

απαιτήσεις και προσδοκίες κράτους και ευρύτερου κοινού από την εκεί 

αρχαιολογική έρευνα, η ανάπτυξη της βυζαντινής αρχαιολογίας, οι σχέσεις 

ελλήνων και βαλκανίων αρχαιολόγων φωτίζουν το βαθµό που οι εθνικιστικές 

σκοπιµότητες παρεισφρέουν και επηρεάζουν την επιστήµη, το µέγεθος 

εξάρτησης της ελληνικής από την ευρωπαϊκή αρχαιολογική διανόηση αλλά και 

γενικότερα το βαθµό εµπλοκής των αρχαιολόγων στην πολιτική και πνευµατική 

ζωή του τόπου, τις οµοιότητες ή διαφορές µε την στάση που είχαν υιοθετήσει οι 

ευρωπαίοι συνάδελφοί τους και τέλος τη συµβολή της κοινωνίας των πολιτών 

στην προώθηση της έρευνας. 

 

Σχέσεις της Ελλάδας µε τα βαλκανικά κράτη. Σύντοµη ιστορική 

αναδροµή 

Το έντονο κλίµα εθνικισµού, που επικράτησε στις χώρες της 

χερσονήσου του Αίµου στα µέσα του 19ου αιώνα, ευνόησε τη διαµόρφωση µιας 

µεγαλοϊδεατικής πολιτικής όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Σερβία και τη 

Βουλγαρία, δυσχεραίνοντας τη νηφάλια θεώρηση της βαλκανικής 

πραγµατικότητας και τη διακρατική συνεργασία. Το Συνέδριο του Βερολίνου 

και η υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, στις 3 Μαρτίου 1878, θα 

σηµατοδοτήσουν την έναρξη µιας περιόδου έντονων αναµετρήσεων των 

βαλκανικών αλυτρωτικών οραµάτων. Οι «Μεγάλες Ιδέες» µετασχηµατίζονται 

σε σχέδια άµεσης δράσης καθώς οι βαλκανικοί λαοί αποφασίζουν να 

διεκδικήσουν στο πεδίο της µάχης τη δικαίωση των εθνικών τους αιτηµάτων. Οι 

βαλκανικοί πόλεµοι και ο Α΄ Παγκόσµιος θα κληροδοτήσουν στα βαλκάνια 

δυσεπίλυτα προβλήµατα. Οι ανακατανοµές εδαφών σε συνδυασµό µε την 

πύκνωση των διάφορων µεταναστευτικών ρευµάτων οδηγούν στην όξυνση του 

µειονοτικού προβλήµατος, το οποίο θα συνδεθεί µε οικονοµικές και εδαφικές 

διεκδικήσεις.1 Η Σερβία θα επιδιώξει την εφαρµογή των συµβατικών όρων που 

αναφέρονταν στην ελεύθερη σερβική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Η Βουλγαρία θα 

                                                 
1Τούντα-Φεργάδη 1994, 24-25. Κωφός 1997, 220-225. 
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αµφισβητήσει το εδαφικό καθεστώς που προέκυψε από τη συνθήκη του Neuilly 

(1919)2 και θα ανακινήσει θέµα µειονοτήτων, αναζητώντας οικονοµική διέξοδο 

στο Αιγαίο.3 Υπό την καθοδήγηση της πανίσχυρης στα πολιτικά πράγµατα της 

Βουλγαρίας, Ε.Μ.Ε.Ο,4 θα αναζωπυρωθεί το παλαιό αίτηµα της χώρας, η 

αυτονόµηση της Μακεδονίας υπό τον έλεγχο των ∆υνάµεων. Αυτή η πολιτική 

ρεβανσισµού των διαδοχικών κυβερνήσεων της Σόφιας, τροφοδοτούµενη από 

το εθνικιστικό πνεύµα, που διακατείχε τους πρόσφυγες από την ελληνική και 

σερβική Μακεδονία αποτέλεσε τροχοπέδη σε κάθε απόπειρα αποκλιµάκωσης 

της έντασης ανάµεσα στις τρεις όµορες χώρες.    

Το 1930 θα ξεκινήσουν οι Βαλκανικές ∆ιασκέψεις, µε στόχο τη 

διαµόρφωση µιας Βαλκανικής Οµοσπονδίας, που θα προωθούσε την 

αναδιάρθρωση της οικονοµίας των κρατών της χερσονήσου του Αίµου και τη 

δηµιουργία µιας αυτάρκους αγοράς µέσω της σύστασης µερικής τελωνειακής 

ένωσης και την υπογραφή συµφώνου ελεύθερης κίνησης, εργασίας και 

εγκατάστασης.5 Ωστόσο, η προσπάθεια για τη χάραξη µιας βαλκανικής 

πολιτικής, ανεξάρτητης από τις επιρροές των Μεγάλων Ευρωπαϊκών 

∆υνάµεων, ήταν καταδικασµένη να αποτύχει. Σε µια περίοδο ανερχόµενου 

εθνικισµού, οι βαλκανικοί λαοί θα ανιχνεύσουν τα στοιχεία που τους χωρίζουν 

και θα τηρήσουν µια, αρχικά, επιφυλακτική και, αργότερα, αρνητική στάση σε 

κάθε ενωτική πρωτοβουλία. Η συνοµολόγηση του τετραµερούς Βαλκανικού 

Συµφώνου, στις 9 Φεβρουαρίου 1934, ανάµεσα στη Γιουγκοσλαβία, την 

Ελλάδα, την Τουρκία και τη Ρουµανία σφράγισε τη χρεοκοπία των 

∆ιασκέψεων, διότι δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στην ανάγκη σύµπηξης 

ενός καθολικού πολιτικού συνασπισµού των κρατών της χερσονήσου.  

Η Σόφια αρνήθηκε την υπογραφή ενός συµφώνου, που θα αποτελούσε 

εγγύηση για το εδαφικό καθεστώς των συµβαλλοµένων χωρών και θα της 

στερούσε το δικαίωµα να προσφύγει στην Κ.τ.Ε. για την αναθεώρηση των 

Συνθηκών (άρθρο 19 του Συµφώνου της Κ.τ.Ε.).6 Αν η θέση της Βουλγαρίας 

                                                 
2 Η συνθήκη του Neuilly αφορούσε την αµοιβαία και εκούσια µετανάστευση των 
ελληνοβουλγαρικών µειονοτήτων. 
3 ΑΥΕ, Α/6/Θ, Θρακικό Κοµιτάτο, 1935. Σηµείωµα- Η Θρακική Οργάνωσις και η απέναντι 
ταύτης στάσις της Βουλγαρικής κυβερνήσεως της 19ης Μαΐου, Αθήνα 29 - 11- 1934. Π.ρβ. 
Γιαννουλόπουλος 1978, 265. 
4 Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (I.M.R.O.). Ιδρύθηκε το 1893.  
5Παπαστρατής 1992, 424-428. 
6 Τούντα-Φεργάδη 1994, 147-150. 
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στις σχετικές διαπραγµατεύσεις καθορίστηκε από την εµµονή στη διευθέτηση 

του µειονοτικού ζητήµατος,7 η στάση της Αλβανίας επηρεάστηκε από τις θέσεις 

της Ιταλίας, που τη δεδοµένη χρονική στιγµή αποθάρρυνε τη σύναψη συνθηκών 

για τη διασφάλιση του εδαφικού και πολιτικού status quo του 1919.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, διευρύνθηκε το χάσµα ανάµεσα στα τέσσερα 

συµβαλλόµενα κράτη-µέρη και τις δύο δυνάµεις, που αποποιήθηκαν τη 

συµµετοχή στη συγκεκριµένη διπλωµατική πράξη. Με την πάροδο του χρόνου, 

η σηµασία του Συµφώνου άρχισε να ατονεί ενώ αντίθετα ενισχύονταν οι 

φυγόκεντρες ενδοβαλκανικές ροπές. Το µεν Βελιγράδι ενέτεινε τις προσπάθειες 

για τη ρύθµιση των διαφορών του µε τη Σόφια, η δε Τουρκία επεδίωκε να 

προσεταιρισθεί τη Γιουγκοσλαβία. Για την Ελλάδα, η αποτυχία του Συµφώνου 

σήµαινε ότι ο βουλγαρικός κίνδυνος θα εξακολουθούσε να αποτελεί µόνιµη 

πηγή ανησυχίας και να επηρεάζει όχι µόνο την εξωτερική πολιτική του κράτους 

αλλά και την πνευµατική ζωή του. 

 

Η περίπτωση της Μακεδονίας  

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σύντοµη αναφορά στις σχέσεις των 

βαλκανικών κρατών στο κρίσιµο διάστηµα του µεσοπολέµου, ρυθµιστικός 

παράγοντας των εξελίξεων ήταν το µειονοτικό πρόβληµα. Για την Ελλάδα 

ειδικότερα, το θέµα των µειονοτήτων ήταν εξαιρετικά σηµαντικό καθώς 

κινδύνευαν οι ελληνικές περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης.8  

Η αποσόβηση του σλαβικού κινδύνου προϋπέθετε συντονισµένη 

αναζήτηση διπλωµατικών ερεισµάτων και ετοιµότητα των ενόπλων δυνάµεων. 

Ο Βενιζέλος υιοθετεί την πολιτική διατήρησης ίσων αποστάσεων από τις 

Μεγάλες ∆υνάµεις και εστίασης στην εξοµάλυνση των διαφορών µε τα 

ισχυρότερα γειτονικά κράτη. Η σύναψη διµερών συµφώνων µε την Ιταλία 

(1928), τη Γιουγκοσλαβία (1929) και την Τουρκία (1930), σύµφωνη προς τις 

υπαγορεύσεις του πολιτικού ρεαλισµού, διασφαλίζουν προσωρινά ειρήνη και 

σταθερότητα στην περιοχή. Η άνοδος των δυνάµεων του Άξονα µετά το 1935, η 

αναθεώρηση των διαθέσεων της Αγγλίας και της Γαλλίας και οι διεθνείς 

οικονοµικές σχέσεις της Ελλάδας θα οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της 

                                                 
7 Τούντα-Φεργάδη 1994, 149. 
8 Κωφός 1997, 223-224. 
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βενιζελικής σύλληψης και την υιοθέτηση µιας πολιτικής ουδετερότητας, που 

συχνά παραβιάστηκε για χάρη της Βρετανίας. 

Όµως, οι πολιτικοί ελιγµοί δεν θεωρούνταν επαρκείς για την 

αναµφισβήτητη κατοχύρωση των βόρειων ελληνικών συνόρων. Χρειάζονταν 

θεωρητικά σχήµατα, που θα συνέδεαν οργανικά το παρόν µε το παρελθόν και 

θα καθιστούσαν εφικτή την εκλογίκευση της µακεδονικής ιστορίας σύµφωνα µε 

τον τρόπο, που την αντιλαµβάνονταν το ελληνικό έθνος. Η απουσία γραπτών 

µαρτυριών για τους Μακεδόνες ως τον 4ο π.Χ. αιώνα, ως την εποχή, δηλαδή, 

που το κράτος τους αναλαµβάνει καίριο ρόλο στην ελληνική ιστορία, 

καθιστούσε την ανασκαφική έρευνα πρωταρχική πηγή γνώσης του µακεδονικού 

πολιτισµού και άρα σηµαντική προϋπόθεση για τον υπερκερασµό των εθνικών 

αδιεξόδων: Η έλλειψις αρχαιολογικών τεκµηρίων υπήρξεν η αιτία να ισχυριστούν 

µερικοί ότι οι Μακεδόνες δεν υπήρξαν Έλληνες.9 Έπρεπε, εποµένως να 

στρατευτούν οι έλληνες αρχαιολόγοι και να επαναπροσδιορίσουν τα 

επιστηµονικά τους ενδιαφέροντα. Η σχεδόν αποκλειστική µελέτη των 

σηµαντικών θέσεων της Νοτίου Ελλάδας,10 όπως της αθηναϊκής Ακρόπολης, 

των Μυκηνών, της Επιδαύρου ήταν πλέον εθνικά επιζήµια. Ενώ, λοιπόν, ως τα 

τέλη του 19ου αι. απουσιάζουν οι συστηµατικές ελληνικές ανασκαφές στη 

Μακεδονία11 είναι χαρακτηριστική η αύξησή τους και η προβολή τους από τον 

τύπο στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σε µια περίοδο οξυνόµενων 

βαλκανικών ανταγωνισµών, η επιστηµονική αδιαφορία για την εθνικά 

απαιτητικότερη περιοχή αίρεται σταδιακά και ο ελληνικός λόγος για τις 

µακεδονικές αρχαιότητες αποκτά ένταση και πυκνότητα. Οι αρχαιολόγοι, 

συνειδητοί προπαγανδιστές των εθνικιστικών ιδεολογηµάτων, αναλαµβάνουν 

πρόθυµα την αναζήτηση αδιάσειστων και απτών αποδείξεων που να 

τεκµηριώνουν τη συνεχή ελληνική παρουσία στη Μακεδονία: [το θέµα της 

καταγωγής των Μακεδόνων] έχει και άλλην σηµασίαν, επειδή θέλοµεν να 

γνωρίζοµεν, αν οι πρόγονοί µας ήσαν Έλληνες ή όχι, εξ� ου ακολουθεί το ζήτηµα 

αν η Ελλάς έχει κληρονοµικά δικαιώµατα επί της Μακεδονίας ή αν η Μακεδονία, 

µη υπαρχόντων ιστορικών ή εθνολογικών δικαιωµάτων επ� αυτής, δύναται να 

                                                 
9 Τα Αρχαιολογικά εδάφη εις Θράκην και Μακεδονίαν, Ελεύθερον Βήµα, 6-4-1940, 4. 
10 Για τους λόγους της επικέντρωσης του επιστηµονικού ενδιαφέροντος στις θέσεις της νοτίου 
Ελλάδας βλ. Kotsakis 1998, 46-47. 
11 Για µια σύντοµη αναδροµή της αρχαιολογικής έρευνας στην Μακεδονία βλ. Ανδρόνικος 
1988, 1-8. Πρβ. Kotsakis 1998, 45-49. 
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θεωρηθή αδέσποτον κτήµα ανήκον εις τον πρώτον καταλαβόντα.12 Προτρεπτικά 

για τους Έλληνες λειτουργεί και το ενδιαφέρον των Σέρβων για την κοιλάδα 

του Αξιού. Ο καθηγητής της αρχαιολογίας στο πανεπιστήµιο της 

Θεσσαλονίκης, Γ. Σωτηριάδης αναφέρει χαρακτηριστικά: εις το διεθνές 

συνέδριον του Όσλο, κατ� Αύγουστον του λήξαντος έτους (1928) παρετήρησα ότι 

οι Σέρβοι αρχαιολόγοι µετά πολλής σοβαρότητoς ειργάσθησαν εις την άνω 

κοιλάδα του Αξιού και µεγάλως προήγαγον την γεωγραφικήν, αρχαιολογικήν και 

ιστορικήν εποµένως εξέτασιν αυτής. Ητο καιρός πλέον να µη υστερήσωµεν και 

ηµείς οι Έλληνες εις την τοιαύτην εργασίαν εντός της Μακεδονίας.13  

Η ανάληψη της έρευνας του ∆ίου, ενός από τα µεγαλύτερα 

αρχαιολογικά κέντρα της Μακεδονίας από τον Γ. Σωτηριάδη (1928-1931),14 οι 

ανασκαφές του µακεδόνα Α. Κεραµόπουλου (1930-1938, 1940) στη Σιάτιστα, 

τη Φλώρινα, την Εράτυρα και σε πολλές άλλες θέσεις µε στόχο την 

αποσαφήνιση ιστορικών και τοπογραφικών ερωτηµάτων,15 η µερική 

αποκάλυψη των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών του ναού των Αγίων 

Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη (1932),16 η διερεύνηση της Καλαµίτσας 

Καβάλας και της Καβάλας από τον Γ. Μπακαλάκη (1935-1938),17 της Αγ. 

Σοφίας Θεσσαλονίκης από τον Μ. Καλλιγά (1936, 1938, 1939, 1941)18 και των 

νεολιθικών συνοικισµών στη Νέα Πιερία από τον Γ. Μυλωνά και τον Γ. 

                                                 
12 Κεραµόπουλος 1945, 1.  
13 Γεώργιος Σωτηριάδης, Το ∆ίον και η Αρχαία Μακεδονία, Ελεύθερον Βήµα, 29-1-1929. Βλ. 
επίσης το έγγραφο του Σωτηριάδη προς την Αρχαιολογική Εταιρεία σχετικά µε τις ανασκαφές 
του ∆ίου (Αρχείο Α.Ε., Πρωτοκολληµένα 1928, Έγγραφο του Γ. Σωτηριάδη προς την 
Αρχαιολογική Εταιρεία, 21-5-1928, αρ. πρωτ. 66). 
14 ΠΑΕ (1928), 59-95, (1929), 69-82, (1930), 36-51, (1931), 43-55. 
15 ΠΑΕ (1930), 74-78, (1932), 44-47, (1933),58-69, (1934), 67-91, (1935), 42-51, (1936), 67-73, 
(1937), 67-77, (1938), 53-66, (1940), 22-23. Βλ. επίσης Κεραµόπουλος 1927-28, 210-218, 
Κεραµόπουλος 1931-32, 33-40. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η αιτιολόγηση της ανάληψης των 
ερευνών, όπως αναλύεται από τον ίδιο τον Κεραµόπουλο σε άρθρο του στην ΑΕ (Ανασκαφαί 
και έρευναι εν τη Άνω Μακεδονία, ΑΕ (1932), 48): Κατά το θέρος του 1930 επεχείρησα µελέτην 
τινά της Άνω Μακεδονίας λαβών αφορµήν κυρίως εκ των παρά την Αχρίδα ευρηµάτων της 
Τρεµπενίστας, άτινα εδηµοσίευσεν ο B. Filow... Εφρόνουν και εξακολουθώ να φρονώ, ότι τα 
ευρήµατα ταύτα, ... δεν δύνανται να είνε µεµονωµένα εν τη άνω Μακεδονία και ότι η δι� αυτών 
πιστούµενη διάδοσις της νότιας ελληνικής τέχνης εν τω βορείω Ελληνισµώ καθώς και τα τεκµήρια 
των εγχώριων τεχνοτροπιών κατά τον 6ο αι. και τους έπειτα αιώνας, έπρεπε να απαντώσι διάχυτα 
εν πάση τη Μακεδονία. Επειδή, δε το φαινόµενον τούτο εις τα παράλια είναι αναµφισβήτητον και 
ένεκα της αύτοθι παρουσίας των ελληνικών αποικιών και ένεκα των γενοµένων µέχρι τούδε 
ανασκαφών και ευρηµάτων, ενόµισα, ότι µεγάλην ροπήν θα είχεν επί την γενικήν ηµών γνώσιν 
και κρίσιν περί του Μακεδονικού πολιτισµού, αν ο ελληνικός παράγων ή χαραχτήρ του πολιτισµού 
τούτου επιστούτο γενικώτερον εν τη µεσογαία και βορείω εκείνη χώρα. 
16Ξυγγόπουλος 1932, 133-156. 
17 ΠΑΕ (1935), 29-42, (1936), 74-81, (1937), 59-67, (1938), 75-102. 
18 ΠΑΕ (1936), 111-118, (1938), 67-75, (1939), 73-84, (1940), 23-27. 



 78

Μπακαλάκη (1938)19 σηµατοδοτούν τη στροφή της ελληνικής αρχαιολογίας 

προς την έρευνα της Μακεδονίας.   

Βέβαια, δεν ήταν µόνο η ανάγκη υπεράσπισης του εθνικού συµφέροντος 

που παρότρυνε τους έλληνες επιστήµονες να ενδιαφερθούν για τη Μακεδονία. 

Εξίσου σηµαντική ήταν και η επιρροή των ξένων αρχαιολόγων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την περιφερειακή θέση της ελληνικής αρχαιολογίας. Οι έρευνες 

προϊστορικών θέσεων από τον Leon Rey,20 οι µεγάλες ανασκαφές των Γάλλων 

στη Θάσο και στους Φιλίππους, των Αµερικανών στην Όλυνθο, η δηµοσίευση, 

το 1926, της συνθετικής µελέτης του St. Casson, Macedonia, Thrace and 

Illyria,21 και η πολύπλευρη, συστηµατική παρουσίαση, το 1929, της 

προϊστορικής Μακεδονίας από τον W. A. Heurtley22 πιστοποιώντας το 

ενδιαφέρον των ξένων για τη Βόρεια Ελλάδα έκαναν ταυτόχρονα πιο αισθητή 

την ελληνική απουσία από την προσπάθεια ανασύστασης της µακεδονικής 

ιστορίας. Πράγµατι, το 1928, στο πρώτο διεθνές γλωσσολογικό συνέδριο της 

Χάγης ο γερµανός P. Kretschmer ρωτούσε το Γ. Χατζιδάκη: πότε λοιπόν θα 

πληρώσει και η Ελλάς, η ελευθερώσασα την Μακεδονίαν, την εις αυτήν 

επιστηµονικήν οφειλήν της, εκτείνουσα και εκεί την αρχαιολογικήν εξερεύνησιν 

της ελληνικής χώρας.23  

Όποια, όµως, και αν ήταν τα κίνητρα που ώθησαν τους Έλληνες 

επιστήµονες να στραφούν στην έρευνα της Μακεδονίας, εθνικές σκοπιµότητες, 

επιστηµονικό ενδιαφέρον ή και τα δύο, καθώς η µία εκδοχή δεν αναιρεί 

αυτόµατα την άλλη, η εθνικιστική παράµετρος καταγράφεται µε µεγάλη 

συχνότητα στην παρουσίαση των συµπερασµάτων. Η αρχαιολογική αφήγηση 

αναλαµβάνει τη µετάπλαση και διάχυση της εθνικιστικής ιδεολογίας, 

προσδίδοντάς της το αναγκαίο επιστηµονικό υπόβαθρο. Για παράδειγµα, στην 

εισαγωγή της µελέτης του για τα Βυζαντινά Μνηµεία της Καστοριάς, ο Α. 

Ορλάνδος τονίζει: η Καστορία κατά τον υπερχιλιετή αυτής βίον, καθ� ον 

επανειληµµένως έπεσεν εις χείρας ποικίλων ξένων κατακτητών (Βουλγάρων, 

Σέρβων, Αλβανών και Τούρκων) ουδαµώς ποτέ απώλεσε την ελληνικότητά της. Η 

                                                 
19 ΠΑΕ (1938), 103-111. 
20 ∆ηµοσιεύτηκαν στη µελέτη του Observations sur les premiers habitats de la Macedoine, BCH 
41-43 (1917-19). 
21 St. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, Οξφόρδη 1926.  
22 W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, An archaeological Reconnaissance of Greek 
Macedonia, Cambridge 1939. 
23 Γ. Σωτηριάδης, Το ∆ίον και η Αρχαία Μακεδονία, Ελεύθερον Βήµα, 29-1-1929. 
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γραπτή διακόσµησις των ναών της διετήρησε σταθερώς διά µέσου των αιώνων 

την βυζαντινήν παράδοσιν, χάριν εις τα εν Μακεδονία καλλιτεχνικά εργαστήρια, 

δι� ων η χώρα αύτη απέβη κέντρον χριστιανικού πολιτισµού, αργότερον δε και 

αγνώς εθνικού φρονήµατος.24 Άλλοι προκειµένου να ενισχύσουν την εθνική 

υπόθεση, προχωρούν ακόµα πιο πέρα, ως την επίταξη των έργων των ξένων 

ερευνητών. Έτσι, µετά την ανάγνωση ανακοίνωσης του Heurtley στην 

Ακαδηµία Αθηνών, µε θέµα την προϊστορική Μακεδονία, ο Γ. Σωτηριάδης σε 

µια προσπάθεια να υποστηρίξει την ελληνική εκδοχή θα συµπληρώσει ότι τα 

εξαγόµενα είναι εξαιρετικής σηµασίας, διότι δύνανται να θεωρηθούν ουκ ολίγον 

διαφωτιστικά ενός κεφαλαιώδους επιστηµονικού ζητήµατος, αποβλέποντος εις 

την εθνικότητα της αρχαίας Μακεδονικής φυλής. Η επιστήµη εφρόντισε πολλάκις 

ήδη να πραγµατευθή αυτό και να οδηγήση διά διαφόρων οδών εις την αντίληψιν 

του κατά την έννοιαν της Ελληνικότητος των Μακεδόνων.25 

Εκτός από τη συµβολή των αρχαιολόγων σηµαντική παράµετρος στην 

ανάδειξη των µακεδονικών αρχαιοτήτων θα αποδειχθεί και η ρυθµιστική 

παρέµβαση του ελληνικού κράτους, πάντα υπό τους περιορισµούς της 

οικονοµικής του καχεξίας και των διοικητικών αδυναµιών του. Αµέσως µετά 

τους βαλκανικούς πολέµους θα µεριµνήσει για την οργάνωση του θεσµικού 

πλαισίου της έρευνας. Το 1915 οργανώνεται η Εφορεία Μακεδονίας (νοµοί 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράµας, Κοζάνης, Φλωρίνης) µε έδρα τη 

Θεσσαλονίκη26 ενώ το 1939 η πρώτη εφορεία αρχαιοτήτων Ανατολικής 

Μακεδονίας (νοµοί Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας) και Θράκης (νοµοί Ροδόπης, 

Έβρου) µε έδρα την Καβάλα.27 Το 1941, µάλιστα, ιδρύεται από την κυβέρνηση 

Τσολάκογλου, παρά τη Γενική ∆ιοικήσει Μακεδονίας, ∆ιεύθυνσις των Ιστορικών 

Μνηµείων και της Αρχαιολογίας (∆ΙΜΑ) προϊσταµένη πασών των εν Μακεδονία 

σχετικών Υπηρεσιών του Κράτους και οιωνδήποτε νοµικών προσώπων και 

ιδρυµάτων και προβλέπεται πίστωση 1.500.000 δρχ για τη διασφάλιση της 

                                                 
24Αν. Ορλάνδος, Βυζαντινά Μνηµεία της Καστορίας, Αρχείο των Βυζαντινών Μνηµείων της 
Ελλάδος ∆΄ (1938), 8. 
25 Η προϊστορική Μακεδονία, υπό κ. W. A. Heurtley. Ανεκοινώθη υπό κ. Γ. Σωτηριάδου, 
Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 4 (1929), 63. 
26 Β.∆. Περί ∆ιαιρέσεως της Επικρατείας εις αρχαιολογικάς περιφερείας (ΦΕΚ 80, 24 �2-1915). 
27 Α.Ν. 1947/39, Περί οργανώσεως Υπηρεσίας αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνηµείων του 
Κράτους (ΦΕΚ 366, 6-9-1939, τ. Α΄), άρθρο 1. Σηµειώνεται ότι η Καβάλα είχε ορισθεί ως έδρα 
τακτικού επιµελητή αρχαιοτήτων ήδη από το 1935 (Μακεδονικά Ι (1940), 622). 
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οµαλής λειτουργίας της.28 Αν και το ∆ιάταγµα δεν εφαρµόστηκε τελικά,29 τόσο 

η σύσταση της ∆ιεύθυνσης όσο και η πρόθεση γενναίας επιχορήγησής της και 

µάλιστα σε περίοδο πολέµου, υποδηλώνουν το αυξηµένο κρατικό ενδιαφέρον 

για την περιοχή. Ιδιαίτερη ώθηση στην έρευνα θα δώσει και η ίδρυση του 

Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης το 1926. 

Η οργάνωση των διοικητικών δοµών συµπληρώνεται µε την προσπάθεια 

δηµιουργίας στοιχειώδους µουσειακής υποδοµής. Το 1925 παραχωρείται στην 

Εφορεία Μακεδονίας, χάρη στις προσπάθειες του Στρ. Πελεκίδη, το τούρκικο 

τέµενος Γενή Τζαµί στη Θεσσαλονίκη για τη στέγαση των ευρηµάτων από τις 

σωστικές και συστηµατικές ανασκαφές ενώ στη δεκαετία του 1930 ιδρύεται το 

µουσείο Καβάλας από τον Γ. Μπακαλάκη και οργανώνονται σταδιακά οι 

τοπικές συλλογές στην Κοζάνη, την Καστοριά, την Έδεσσα και στις Σέρρες.30  

Οι κρατικές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των µακεδονικών 

αρχαιοτήτων δεν απέρρεαν µόνο από τη δεδηλωµένη βούληση εθνικής 

οµογενοποίησης των νεοαποκτηθέντων εδαφών. Αποτελούσαν επιµέρους τµήµα 

ενός ευρύτερου σχεδιασµού για τον οικονοµικό, κοινωνικό και διοικητικό 

εκσυγχρονισµό του βορειοελλαδικού χώρου και τη µετεξέλιξη της 

Θεσσαλονίκης σε περιφερειακή µητρόπολη, ικανή να εξισορροπήσει την 

µονοκρατορία της Αθήνας. Στη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια ηγήθηκε η 

φιλελεύθερη παράταξη του Βενιζέλου συµµετείχαν, όµως, όλες οι 

µεσοπολεµικές κυβερνήσεις.31  

Στην πράξη, η απόπειρα χάραξης µίας ορθολογικής αρχαιολογικής 

πολιτικής δεν απέδωσε πλήρως. Οι περιορισµένοι κρατικοί πόροι, αφενός, και η 

περιφερειακή θέση της αρχαιολογίας στα πολιτικά προγράµµατα των 

διαδοχικών κυβερνήσεων, αφετέρου, δεν επέτρεψαν τη διάθεση των 

απαραίτητων πιστώσεων. Οι κρατικές πρωτοβουλίες παρέµειναν ανεπαρκείς 

και τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µέτρια. Το επιστηµονικό και φυλακτικό 

προσωπικό των εφορειών ήταν εξαιρετικά ολιγάριθµο µε συνέπειες δυσµενείς 

για την άρτια διεκπεραίωση του έργου τους ενώ οι αρχαιολογικές συλλογές 

στεγάζονταν πρόχειρα σε σχολικά κτίρια ή δωµάτια δηµόσιων υπηρεσιών, που 

                                                 
28 Ν.∆. 304/1941, Περί οργανώσεως υπηρεσίας των Ιστορικών µνηµείων και της Αρχαιολογίας 
παρά τη Γενική ∆ιοικήσει Μακεδονίας. (ΦΕΚ 245, 23-7-1941 τ. Α΄). 
29 Πετράκος 1982, 47. 
30 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογαί εν Μακεδονία, Μακεδονικά Ι (1940), 621-623. 
31Καλογήρου 1992, 87-91. 
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σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες απαιτήσεις για σωστή 

έκθεση και αποτελεσµατική προστασία των αρχαίων.32 

Σε περιόδους κρίσης τα προβλήµατα επιτείνονταν. Η κρατική µηχανή 

χρησιµοποιούσε επιλεκτικά την αρχαιότητα στην προσπάθειά της να επιτύχει 

την απάλειψη των εσωτερικών αντιθέσεων και την αποκατάσταση της εθνικής 

ενότητας. Η κυβέρνηση Τσαλδάρη, για παράδειγµα, δε δίστασε να προωθήσει 

προτάσεις που απευθύνονταν στο θυµικό του λαού αναβάλλοντας την εκτέλεση 

ουσιαστικότερων έργων, όπως η προστασία και συντήρηση των µνηµείων, η 

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων ή η οργάνωση των µουσείων. Σαφή 

εκδήλωση της κυβερνητικής αδυναµίας να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες 

αποτέλεσε η αναγγελία, το 1934, της σύστασης επιτροπής εράνων, υπό την 

αιγίδα του υπουργού Στρατιωτικών, Γ. Κονδύλη, για την ανέγερση ανδριάντα 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κεντρική πλατεία της Αθήνας.33 Το ίδιο διάστηµα 

εκκρεµούσε η µεταφορά του αρχαιολογικού µουσείου της µακεδονικής 

πρωτεύουσας σε ένα κτίριο κατάλληλο για τη σωστή έκθεση των ευρηµάτων34 

ενώ κινδύνευαν να µείνουν ηµιτελείς οι εργασίες στερέωσης και συντήρησης 

του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου εξαιτίας της έλλειψης χρηµάτων.35 Η αντίφαση 

είναι εµφανής. Ο Αλέξανδρος, εύληπτο σύµβολο ένδοξων στιγµών της 

ελληνικής ιστορίας, προκαλούσε τον ενθουσιασµό του εθνικού ακροατηρίου. 

Εποµένως, η κατασκευή ανδριάντα του ήρωα, που κωδικοποιούσε και 

επικύρωνε τις κατεστηµένες ελληνικές παραδοχές για το µακεδονικό παρελθόν, 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την πολιτική εξουσία για να καλύψει το κενό 

των έργων δοµής, καθώς µάλιστα δεν απαιτούσε πολύ χρόνο, µεγάλες δαπάνες 

ή άρτια οργάνωση για να ολοκληρωθεί.  

                                                 
32 Μιχ. Ροδάς, Η ανεύρεσις µιας αρχαίας πόλεως εις τα υψώµατα της Φλωρίνης. Τα ευρήµατα 
ενός άγγλου αρχαιολόγου, Ελεύθερον Βήµα, 15-9-1931, 3. Επίσης, Μιχ. Ροδάς, Θησαυροί στο 
Ύπαιθρο. Το Μουσείον Θεσσαλονίκης, Ελεύθερον Βήµα, 30- 1- 1935, 1. 
33 ∆ιαλέξεις περί µεγάλου Αλεξάνδρου υπό την προστασία του κ. Κονδύλη, Ελεύθερον Βήµα, 
26-4-1934, 3. 
34 Το 1935, σε άρθρο στο Ελεύθερον Βήµα αποδίδονται µοµφές στην κυβέρνηση για την 
ολιγωρία της, που προδίδονταν, κυρίως, από την απουσία κατάλληλου κτιρίου στη 
Θεσσαλονίκη για τη στέγαση του µουσείου: Το θέαµα έξωθι του σηµερινού µουσείου είναι 
θλιβερό, είναι οικτρό, είναι ο καθρέπτης της ελλείψεως ενδιαφέροντος εκ µέρους του κράτους για 
µια ... υπόθεση ... µεγάλης αρχαιολογικής και εθνικής σηµασίας. Ο αρθρογράφος στιγµάτιζε την 
έλλειψη προσωπικού στο µουσείο και ζητούσε την οικονοµική συνδροµή της κυβέρνησης για 
την έκδοση επιστηµονικού καταλόγου (Μ. Ροδάς, Θησαυροί στο Ύπαιθρο. Το Μουσείον 
Θεσσαλονίκης, Ελεύθερον Βήµα, 30- 1- 1935, 1). 
35 Μιχ. Ροδάς, Η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος ∆ηµήτριος θα µείνει ηµιτελής; Ελεύθερον 
Βήµα, 15- 12- 1934, 1-2. 
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Ωστόσο, παρά τις παραλείψεις, τις ανεπάρκειες και τα λάθη, η περίοδος 

του µεσοπολέµου αποδείχθηκε αρκετά γόνιµη για την αρχαιολογία της 

Μακεδονίας, εφόσον τότε, χάρη στη συνδυασµένη δράση αρχαιολόγων και 

κράτους τέθηκαν οι βάσεις για την µεταπολεµική άνθησή της.  

 

Η περίπτωση της Θράκης 

Αν στην περίπτωση της Μακεδονίας η αµφισβήτηση της ελληνικότητάς 

της και η συνακόλουθη τόνωση του ελληνικού εθνικισµού συνετέλεσαν, ως ένα 

βαθµό, στην εντατικοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας, στην περίπτωση της 

Θράκης η ρευστότητα, που ακολούθησε τις ραγδαίες εξελίξεις µετά το 1922, 

δεν προκάλεσε την ενεργοποίηση ούτε του κράτους ούτε των αρχαιολόγων. 

Ζωογόνησε, όµως, το ενδιαφέρον του γηγενούς πληθυσµού για την ανάδειξη 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής. Οι Θράκες δεν άργησαν να 

συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ανάπτυξης των αρχαιογνωστικών σπουδών, η 

δυναµική των οποίων είχε ήδη γίνει αντιληπτή χάρη στις δηµοσιεύσεις των 

ξένων ερευνητών και κυρίως των µελών του Συλλόγου για την Ενθάρρυνση των 

Ελληνικών Σπουδών στη Γαλλία, A. Dumont, G. Deville, Th. Homolle, P. 

Perdrizet, A. Hauvette και G. Seure.36 Ωστόσο, οι νέες εθνικές ανάγκες 

επέβαλλαν διαφορετικούς σε σχέση µε το παρελθόν τρόπους προσέγγισης των 

θρακικών υλικών καταλοίπων και την υιοθέτηση µιας νέας µεθοδολογίας. Η 

αντίληψη της προστασίας, που κυριαρχούσε από τα µέσα του 19ου αιώνα και ως 

το 1922, δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις σύγχρονες επιστηµονικές τάσεις.  

Στο µακρύ εκείνο διάστηµα, το συντονισµό των αρχαιολογικών 

δραστηριοτήτων είχε αναλάβει ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 

Κωνσταντινούπολης στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγραµµατισµού για τη 

διάσωση της εθνικής κληρονοµιάς και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας στην 

οµογένεια της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Με τη συνδροµή των περιφερικών 

θρακικών σωµατείων µεθόδευε την αντιγραφή των αρχαίων επιγραφών και την 

ίδρυση µουσείων ή τη σύσταση συλλογών αρχαιοτήτων, χειρογράφων και 

νοµισµάτων.37 Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 

                                                 
36 Association pour l� encouragement des études grecques en France. Ιδρύθηκε το 1867. 
(Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου 1988, 128-129).  
Για µία αναδροµή της βιβλιογραφίας για τη Θράκη βλ. Dumont 1892, 308, Seure 1911, 302-318 
και 1914, 54-73, Σταµούλης 1931, i-xlvi. 
37Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου 1988, 129-134. Μαµώνη 1995, 21-23. 
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Ραιδεστού (1871) και το Ελληνικό Σχολαρχείο Φιλιππουπόλεως, όπως και ο 

ιστοριοδίφης επιχειρηµατίας Α. Κ. Π. Σταµούλης που εκδήλωσε το ενδιαφέρον 

του για την ιδιαίτερη πατρίδα του µε την κατάρτιση ιδιωτικής συλλογής 

αρχαιοτήτων από την περιοχή της Σηλυβρίας αλλά και µε τη συγκρότηση ενός 

προσωπικού ιστορικού αρχείου για τη Θράκη.38  

Η ανάληψη, όµως, της ευθύνης για τη συγκέντρωση και διάσωση των 

θρακικών αρχαιοτήτων από φιλάρχαιους, µε περιορισµένες, εποµένως, 

επιστηµονικές δυνατότητες είχε ως αποτέλεσµα το σηµαντικό υλικό, που ήρθε 

στο φως περιστασιακά, χωρίς µέθοδο39 να µείνει αδηµοσίευτο. Το επιστηµονικό 

κενό διευρύνονταν, καθώς ως τις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα οι 

αρχαιολογικές θέσεις της ελληνικής Θράκης παρέµεναν ανεξερεύνητες, εφόσον 

η πολιτική αστάθεια απέτρεπε την εκτέλεση συστηµατικών ανασκαφών. Ως εκ 

τούτου οι λιγοστές απόπειρες µιας συνθετικής καταγραφής της θρακικής 

ιστορίας, βασισµένες αναγκαστικά στις δευτερογενείς φιλολογικές πηγές, ήταν 

εκ προοιµίου ατελείς.40 

Το ίδιο διάστηµα οι Βούλγαροι επιστήµονες, αντίθετα µε τους Έλληνες, 

είχαν επιδοθεί µε µεγαλύτερο ζήλο στην έρευνα και τη συστηµατική µελέτη της 

βουλγαρικής Θράκης.41 Σε πλήθος ιστορικών, αρχαιολογικών, γλωσσολογικών 

και ανθρωπολογικών άρθρων και µονογραφιών, που δηµοσίευσαν στη 

βουλγάρικη ή τη γερµανική γλώσσα42 επεδίωξαν να υποβαθµίσουν την επιρροή 

του ελληνικού στοιχείου στα θρακικά φύλα. Η σκόπιµη µείωση της σηµασίας 

της ελληνικής αποικιακής δραστηριότητας στη Θράκη, που συντελέστηκε κατά 

την προρωµαϊκή αρχαιότητα σε δύο τουλάχιστον κύµατα, επιβάλλονταν για 

λόγους εθνικούς και πολιτικούς καθώς έπρεπε να εδραιωθεί η συνείδηση ενός 

                                                 
38 Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου 1988, 130-131, 133. Φιλαδελφέας 1931-32, 51-52. 
39 Βλ. τη δεύτερη εγκύκλιο που απευθύνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης στους 
επαρχιακούς συλλόγους (Μαµώνη 1995, 22). 
40 Σηµειώνεται ότι οι ιστορικές µονογραφίες για τη Θράκη δεν συντάχθηκαν από επαγγελµατίες 
ιστορικούς αλλά από Θράκες διανοούµενους που δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την ιστορική 
αλήθεια όσο για την προαγωγή των συµφερόντων της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Πρβ. 
Σακελλαριάδης 1929, Κουρτίδης 1932, Κυριακίδης 1939.  
41 Seure 1913, 4-5. 
42 Βλ. για παράδειγµα το βιβλίο του S. Chichcof, Belomorscata Thrakia, Φιλιππούπολη 1929. 
Για µια αρκετά εκτενή επισκόπηση της έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας για τη Θράκη 
βλ. Danov 1976, κυρίως 56-89. Ο Danov, συγγραφέας της πρώτης συνθετικής µελέτης για τη 
Θράκη επισηµαίνει µε αντικειµενικότητα τον αποσπασµατικό χαρακτήρα της έρευνας για την 
περιοχή και καταδικάζει την εξαγωγή αυθαίρετων επιστηµονικών συµπερασµάτων µε στόχο την 
εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων. Danov 1976, 21 κ.ε. 
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ενιαίου βουλγαρικού έθνους.43 Το πρόβληµα του προσδιορισµού του εύρους και 

της ποιότητας των αλληλοεπιδράσεων Ελλήνων και Θρακών συνδέθηκε 

εξαρχής µε το βαθµό συµµετοχής των θρακικών φύλων στην εθνογένεση44 των 

Ελλήνων ή των Βουλγάρων. Η γραµµική σύλληψη της συνέχειας του έθνους 

καθόριζε τους όρους ανάγνωσης των αρχαιολογικών και γλωσσολογικών 

δεδοµένων. Υποταγµένη στις ανάγκες νοµιµοποίησης της βουλγαρικής 

παρουσίας στη Θράκη, η επιστήµη προσανατολίστηκε από νωρίς στην 

προσπάθεια να αποδείξει την επιβίωση των Θρακών.45 Για τους Βούλγαρους, οι 

επήλυδες Έλληνες είχαν εγκατασταθεί µόνο στο νότιο τµήµα της χερσονήσου 

του Αίµου· εποµένως, στη θρακική ενδοχώρα οι γηγενείς κάτοικοι δεν 

αφοµοιώθηκαν από τους Έλληνες αλλά κατόρθωσαν να διασώσουν την 

εθνολογική τους υπόσταση ως την έλευση των Βουλγάρων, συµβάλλοντας 

δυναµικά στην ανάπτυξη του πολιτισµού τους. Υπό το φως αυτών των θεωριών 

και σύµφωνα µε τις ουϊλσονικές αρχές,46 οι βουλγαρικές εδαφικές διεκδικήσεις 

ήταν απόλυτα θεµιτές και δικαιολογηµένες παρά τις ελληνικές αντιδράσεις. 

Μέσα σ� αυτό το κλίµα, µετά την υπογραφή της Συνθήκης της 

Λωζάννης και την οριστικοποίηση των εθνικών συνόρων, αρχίζει να γίνεται 

αντιληπτή και στην Ελλάδα η ανάγκη διεύρυνσης των ορίων της έρευνας για τη 

∆υτική Θράκη. Η ελληνική διανόηση συναισθάνεται ότι όφειλε να 

ενεργοποιηθεί για να µην απεµποληθούν τα εθνικά ιδανικά και οράµατα. 

Αρκετοί µάλιστα, όπως ο Γ. Ν. Χατζιδάκις, σε αντιπαράθεση µε τον Βενιζέλο, 

που επικέντρωνε τις προσπάθειές του στην εσωτερική ανασυγκρότηση και την 

κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας του ελεύθερου ελληνικού κράτους,47 

                                                 
43 Για τις πολιτικές διαστάσεις της βουλγαρικής αρχαιολογίας βλ. Bailey 1998, 87-109, κυρίως 
90-92, 94-96. 
44 Όρος που χρησιµοποιείται κατά κόρον στη νεότερη βιβλιογραφία για τη Θράκη κυρίως από 
τους µαθητές της προπολεµικής γενιάς, όπως τον Jan G. P. Best, τον Αl. Fol, τον J. Dargon, 
µαθητές που συνέχισαν και ανάπτυξαν τις εθνικιστικές θεωρίες των δασκάλων τους. Αρκεί µια 
επισκόπηση της θεµατολογίας των κυριοτέρων βουλγαρικών άρθρων για να διαπιστώσει κανείς 
ότι το πνεύµα της γενιάς του µεσοπολέµου επιβίωσε ως τις µέρες µας. Οι πολιτικές αποχρώσεις 
της βουλγαρικής έρευνας για τη Θράκη διαφαίνονται και από την προσπάθεια να καθιερωθεί η 
Θρακολογία (όρος που επίσης εισήχθηκε από τους Βούλγαρους) ως αυτόνοµος επιστηµονικός 
κλάδος. Βλ. Παπούλια 1994, 23, 33. Πρβ. Kotsakis 1998, 51. 
45 Πρβ Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, λήµµα Βουλγαρία, τ. Ζ΄, 629. 
46 Hobsbawm 1994, 187-189, 191-192. 
47 Σε άρθρο, που δηµοσιεύτηκε το 1932, ο τότε πρωθυπουργός αποσαφήνιζε τις προθέσεις του 
για τον ειρηνικό διακανονισµό των διαφορών και την αποκατάσταση των σχέσεων φιλίας µε 
την Τουρκία: Ο τελευταίος πόλεµος απέδειξεν ότι η προσπάθεια ηµών προς εγκατάστασιν επί της 
ανατολικής πλευράς του Αιγαίου υπερέβαινε τας δυνάµεις έθνους µικρού σπαρασσοµένου υπό 
εµφυλίου πολέµου...Η συνθήκη της Λωζάννης ερρύθµισε το εδαφικόν καθεστώς µεταξύ των δύο 
εθνών, σύµφωνα προς τα πορίσµατα του ατυχούς δι� ηµάς πολέµου... Τι εµποδίζει, εποµένως, να 
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αρνούνταν να αποδεχτούν ως οριστικό τον προσδιορισµό της ζώνης εδαφικής 

κυριαρχίας από τη συνθήκη της Λωζάννης: Ήδη ο θρακικός ελληνισµός 

περιωρίσθη εις την µεταξύ Νέστου και Έβρου στενήν δυτικήν θράκην. Αλλ� ας µη 

αποθαρρυνώµεθα. Θα έλθη και πάλιν ο καιρός, καθ� όν θα διαβώµεν τον Έβρον 

και η Θράκη η ελληνική θα καταλάβη τα παλαιά, τα φυσικά της όρια. Αρκεί µόνο 

να πιστεύωµεν ακραδάντως εις τούτο, να σωφρονώµεν και να εργαζώµεθα.48 

Όµως, παρά τις φραστικές εθνικιστικές εξάρσεις η έµφαση δίνεται στον κίνδυνο 

απώλειας της πολιτισµικής ταυτότητας και της συνοχής του θρακικού 

ελληνισµού. Η εθνική ενσωµάτωση µιας περιφέρειας µε σηµαντικές ιδιοτυπίες, 

όπως η πολυεθνική σύνθεση του πληθυσµού της, δηµιουργούσε ευθύνες στον 

επιστηµονικό κόσµο. Επιπλέον, έπρεπε να ισοσκελιστεί η σαφής ποσοτική 

υπεροχή της βουλγαρικής επιστηµονικής παραγωγής για την Θράκη και να 

αρθρωθεί ένας συγκροτηµένος αντίλογος.49 

Παρ� όλα αυτά το µεν κράτος θα µείνει ανενεργό, οι δε αρχαιολόγοι 

παθητικά αδιάφοροι. Σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου κανένας επίσηµος 

ελληνικός φορέας (Αρχαιολογική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Εταιρεία, 

Πανεπιστήµιο) δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή συστηµατικής 

αρχαιολογικής έρευνας.50 Εφορεία Αρχαιοτήτων αποκλειστικά για τη Θράκη, 

µε έδρα την Κοµοτηνή λειτουργεί µόλις το Νοέµβριο του 196251 ενώ 

συντονισµένο ερευνητικό πρόγραµµα ξεκινά από το Κ.Ε.Ρ.Α. µόνο το 1979.52  

Όπως και πριν την απελευθέρωση της Θράκης έτσι και µετά, ήταν οι 

πολίτες, µέλη της αστικής τάξης, που επιχείρησαν να συγκαλύψουν το κενό και 

να δηµιουργήσουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς άµυνας. Σε µια προσπάθεια 

να αποφευχθεί το ενδεχόµενο εθνικού αποχρωµατισµού του ελληνικού 

στοιχείου δραστηριοποιήθηκαν διάφορα φιλεκπαιδευτικά σωµατεία και 

πολιτιστικοί φορείς, όπως το Θρακικόν Κέντρον (1927). Ο νεοσύστατος 
                                                                                                                                   
τείνωµεν αµοιβαίως την χείρα (ενν. µε την Τουρκία)... να αποκαταστήσωµεν τας σχέσεις µας επί 
της βάσεως στερεάς φιλίας... (Ελ. Βενιζέλος, Η ελληνοτουρκική εγκάρδιος συνεννόησις στο 
Αργύριος ∆ρακόπουλος (εκδ.), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, Κοµοτηνή 1932, 22-24). 
48 Χατζιδάκης 1928,2. 
49 Πρβ. Μοσχόπουλος 1922, vii-xiv, κυρίως xii. 
50 Οι ανασκαφές των Σ. Κυριακίδη και Σ. Πελεκίδη στον προϊστορικό οικισµό της Παραδηµής, 
κοντά στην Κοµοτηνή (1932-33), κατ� εντολήν της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (Μπακαλάκης 1958, 86) δεν νοούνται ως µέρος ενός ευρύτερου σχεδιασµού 
επιστηµονικής διερεύνησης της Θράκης. Αλλά και η ενασχόληση του Γ. Μπακαλάκη µε τη 
Θράκη, αν και ξεκίνησε το 1937, δεν εντατικοποιήθηκε παρά µόνο µετά τον πόλεµο 
(Μπακαλάκης 1958, 86). 
51 Βαρβίτσας 1963, 260. 
52 Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου 1988, 136. 
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σύλλογος έθεσε ως προγραµµατικό του στόχο την πολιτισµική θωράκιση της 

Θράκης µε την έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού Θρακικά. Οι ανησυχίες 

της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού για το µέλλον της Θράκης, όπως 

αποτυπώθηκαν στην έκκληση για ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν που απεύθυνε 

προς τους απανταχού της Ελλάδος και εν τω Εξωτερικώ Θράκας και λοιπούς 

Έλληνας, σκιαγραφούν το ιδεολογικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο άρχιζε να 

αναπτύσσεται δειλά η έρευνα της περιοχής: µαζί µε την εδαφικήν απώλειαν την 

τόσον τραγικήν καθ� εαυτήν, κινδυνεύει τώρα να επέλθη και µία άλλη 

σπουδαιοτέρα ίσως διά τους δυνάµενους να εµβαθύνουν κάπως ουσιαστικώτερον 

εις τα πράγµατα: Είναι η επαπειλούµενη απώλεια της ψυχής της Θράκης. Και 

αυτήν την ψυχήν ακριβώς, την θρακικήν, ζητούµεν τώρα να περισώσωµεν ...Ούτε 

επιτρέπεται αναβολή. Ο κρατικός και κοινωνικός οδοστρωτήρ θα ισοπεδώση 

αύριον παν το οπωσδήποτε χαρακτηριστικόν και ιδιάζον εντός της ζωής των 

ελληνικών φύλων... Συνεχίζοντας, η συντακτική επιτροπή, επεσήµανε την 

απουσία ερευνητικού έργου για τη Θράκη, την οποία όµως απέδιδε, 

εθελοτυφλώντας, στον αυταπόδεικτα ελληνικό χαρακτήρα της και στην 

αδιαµφισβήτητη πολιτισµική της συνέχεια: ∆ιότι -ποιος θα το πιστεύσει- η χώρα 

αυτή η κατ� εξοχήν ελληνική, από των µυθικών χρόνων του Ορφέως µέχρι των 

χθεσινών µαρτύρων των σφαγιασθέντων υπέρ της ελληνικής ιδέας, η χώρα αυτή 

ουδέποτε εµελετήθη επαρκώς ... Η αρχαιολογία της, η ιστορία της, η λαογραφία 

της, η γλώσσα και αι τόσαι άλλαι εκδηλώσεις του ψυχικού βίου της, παρά τας 

γενοµένας τηδε κακείσε και σποραδικώς αξιολόγους άλλως επ� αυτών µελέτας, 

παραµένουν εν πολλοίς ακόµη ανεξερεύνητοι και κατ� ακολουθίαν άγνωστοι διά 

τον πολύν ελληνικόν και ξένον κόσµον. Ίσως διότι λόγω της γεωγραφικής της 

θέσεως, ως αποτελούσης τον τελευταίον κρίκον της ελληνικής ολοκληρώσεως διά 

την Νεωτέραν Ελλάδα, δεν είχεν εφελκύσει ακόµη όσον έπρεπε την πανελλήνιον 

επιστηµονικήν προσοχήν. Ίσως και διότι ουδείς ποτέ έθεσε εν αµφιβόλω την 

εθνικήν αυτής οντότητα και καταγωγήν, ουδείς ποτέ ηµφισβήτησε την 

ελληνικότητά της. Και όµως καιρός πλέον να επιστηθή ζωηρά η προσοχή και το 

ενδιαφέρον του επιστηµονικού κόσµου της Ελλάδος επί της ωραίας ταύτης 

χώρας.53 Οι προσπάθειες εντατικοποίησης της έρευνας συµπληρώνονται από το 

                                                 
53Θρακικά, Ι (1928), δ΄- ε΄. Το κείµενο υπέγραφε Επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν οι Χρ. 
Τσούντας, Καθηγ. Παν/µίου Αθηνών, Α. Κουρτίδης, ∆ιευθ. ∆ιδασκαλείου και λογογράφος, Στ. 
Κυριακίδης, Καθηγ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Απ. ∆οξιάδης, Ιατρός, τέως Υπουργός της 



 87

Αρχείο Θρακικού, λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού που ιδρύθηκε το 1934, 

επίσης από ιδιώτες, για να εκπληρώση τον ωραίον εθνικόν σκοπόν διά τον 

οποίον ιδρύθησαν και τα «Θρακικά».54  

Η συναισθηµατική, όµως, φόρτιση του επιστηµονικού κόσµου επηρέαζε 

τόσο τους ερευνητικούς στόχους όσο και τη διαµόρφωση των αναλυτικών 

εργαλείων των αρχαιογνωστικών σπουδών. Σε µια περίοδο πολιτικών εντάσεων 

στα βαλκάνια, οι εθνικές σκοπιµότητες προσδιόρισαν το ύφος όχι µόνο της 

βουλγαρικής αλλά και της ελληνικής γραφής για τη Θράκη. Οι παλαιότερες 

επισηµάνσεις του G. Seure σχετικά µε τις πολιτικές αποχρώσεις της έρευνας για 

τη Θράκη εξακολουθούσαν να ισχύουν: Dans les pays balkaniques, où les 

nationalités sont si souvent mélangées et heurtées sur un même coin du sol, l� 

intérêt porté aux antiquités est une des formes populaires du patriotisme. 

Chaque peuple est désireux de retrouver, enfouie dans la terre nationale, la 

preuve directe d� une occupation ancestrale qui lui conférait des droits 

historiques supérieurs à ceux de ses voisins.55  

Είναι, δε, αξιοσηµείωτο ότι οι ιδεολογικοί παράµετροι της ενασχόλησης 

µε το ακραίο αυτό ηπειρωτικό τµήµα της ελληνικής επικρατείας, η τεκµηρίωση 

δηλαδή της ελληνικότητάς του από την αρχαιότητα και η αξιοποίηση των 

συµπερασµάτων στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής αποκαλύπτονταν αβίαστα 

και φυσικά, ήδη, από τα προλογικά σηµειώµατα µονογραφιών και περιοδικών. 

Έτσι, ο αρεοπαγίτης Σπ. Σακελλαριάδης στην εισαγωγή του βιβλίου του 

«Πόλεις και Θέσµια Θράκης και Ιωνίας εν τη αρχαιότητι» δε δίσταζε να 

οµολογήσει τον εθνικιστικό χαρακτήρα του έργου του: o κύριος σκοπός ηµών 

ήτο να προωθήσωµεν την έρευναν των εν λόγω ζητηµάτων, η µελέτη των οποίων, 

προς τη εξυπηρετήσει των εθνικών δικαίων, παρ� ηµίν πλειότερον ενέχει το 

θέλγητρον και ιδιάζον κινεί το ενδιαφέρον.56 Κατά τον ίδιο τρόπο ο Κ. Τζιόβας, 

                                                                                                                                   
Προνοίας, Πρόεδρος Πατριωτ. Ιδρύµατος, Αν. Κ. Π. Σταµούλης, Λόγιος, εµποροβιοµήχανος, ∆ηµ. 
Ελευθεριάδης, Γεν. Γραµµ. Υπουργ. Προνοίας, κοινωνιολόγος, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φιλόλογος, 
βουλευτής, Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, Καθηγητής, λογοτέχνης, Αλ. ∆ήµητσας, Ιατρός, ∆. 
Χατζηπαναγιώτου, Καθηγ. της Γαλλικής, Ι. Μαγκριώτης, ∆ηµοδιδάσκαλος. Η υπογράµµιση 
ανήκει στους συγγραφείς. 
54 Προς τους απανταχού Θράκας, Αρχείο Θρακικού, λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού Α 
(1934-35), 3. Στην ιδρυτική επιτροπή του περιοδικού συγκαταλέγονταν οι: A. Μαυροµµάτης, 
∆ιευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ∆. Ελευθεριάδης, Πολιτευτής, Σ. Παπαδόπουλος, 
Χρηµατιστής, Α. Κ. Σπυρίδης, Φαρµακοποιός, Κ. Γεωργιάδης, Αρχιτέκτων, Μ. 
Χατζηπαρασκευάς, Οδοντΐατρος και Π. Παπαχριστοδούλου, καθηγητής.  
55 Seure 1913, 5. 
56 Σακελλαριάδης 1929, xi.  
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γραµµατέας του πταισµατοδικείου Κοµοτηνής, στην εισαγωγή του άρθρου του 

για τη Μαρώνεια τόνιζε υπερήφανα ότι την ιστορίαν της πόλεως ταύτης, 

εκρίναµεν σκόπιµον να φέρωµεν εις την δηµοσιότητα ... και διότι όση ηµίν 

δύναµις θέλοµεν να καταδείξωµεν ότι η σηµερινή Θράκη από των αρχαιοτάτων 

χρόνων αποτελεί αναπόσπαστον µέρος της ιστορικής µας Ελλάδος.57 Την ίδια 

προδιάθεση παραδέχονται και τα Θρακικά: Τα «Θρακικά» διά των 

επιστηµονικών των ερευνών και των ποικίλλων µελετών των θα διακηρύξουν και 

πάλιν διά µυριοστήν φοράν, ότι η Θράκη υπήρξεν ανέκαθεν η κοιτίς του 

Ελληνισµού�58 

Τα αντανακλαστικά της βουλγάρικης πλευράς στην ανακίνηση του 

ελληνικού ενδιαφέροντος για τη Θράκη ήταν σχετικά γρήγορα. Η δράση του 

Θρακικού Κέντρου καταγγέλθηκε από την εφηµερίδα Τράκια,59 έντυπο όργανο 

της εξτρεµιστικής βουλγάρικης Θρακικής Οργάνωσης, που επεδίωκε την 

απελευθέρωση της Θράκης από τους Έλληνες και τους Τούρκους κατακτητές.60 

Ο αρθρογράφος, που υπέγραφε ως Θράξ, ερµήνευε την στροφή των Ελλήνων 

προς την έρευνα της Θράκης ως απεγνωσµένη προσπάθεια ενίσχυσης της 

ελληνικής επιχειρηµατολογίας για την ελληνικότητα µιας περιοχής που, όπως 

είχε αποδειχθεί από τις ανάλογες µελέτες των βουλγάρων επιστηµόνων, άνηκε 

δικαιωµατικά στη Βουλγαρία.  

Ούτε φαίνεται τυχαία η σύσταση, το 1934, µε πρωτοβουλία του 

ανώτατου Εκτελεστικού Κοµιτάτου της Θρακικής Οργάνωσης, Θρακικού 

Επιστηµονικού Ινστιτούτου µε έδρα τη Σόφια και σκοπό να εξετάζει και να 

εκθέτει εγγράφως και προφορικώς ενώπιον της βουλγαρικής κοινωνίας και του 

ξένου κόσµου δι� επιστηµονικών και περιοδικών εκδόσεων την γεωγραφίαν, την 

ιστορίαν, την εθνογραφίαν, την οικονοµικήν και κοινωνικήν ζωήν, την πολιτικήν 

κατάστασιν, τους αγώνας, τα δεινοπαθήµατα των βουλγάρων της Θράκης περί 

                                                 
57 Τζίοβας 1932, 60. 
58 Μανουηλίδης- Γιαννακούλιας 1928, γ΄. 
59 ΑΥΕ, Α/6/2Θ 1935, Θρακικό Κοµιτάτο, Εξ αφορµής εγκυκλίου του Ελληνικού Θρακικού 
κέντρου, Τράκια, 19-2-1935. Μεταφρασµένο απόσπασµα συνηµµένο στο από 19-1-1935 
έγγραφο του Κίµωνα Κόλλα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 452.  
60 ΑΥΕ, Α/6/2Θ 1935, Θρακικό Κοµιτάτο, Σηµείωµα- Η Θρακική Οργάνωσις και η απέναντι 
ταύτης στάσις της Βουλγαρικής κυβερνήσεως της 19ης Μαΐου, Αθήνα 29-11-1934. Βλ. επίσης την 
µετάφραση άρθρου της εφηµερίδας Τράκια, (13-12-1934) µε τίτλο Απολογισµός περί της 
∆ράσεως του Ανώτατου εκτελεστικού κοµιτάτου της Θρακικής οργανώσεως εν Βουλγαρία 
κατά το οργανωτικόν έτος 1933/34, συνηµµένη στο από 29-12-1934 έγγραφο του έλληνα 
πρεσβευτή στη Βουλγαρία Κίµωνα Κόλλα προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Βαλκανικής, 
αρ. 3615.  
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απελευθερώσεως και ενότητος του βουλγαρικού λαού και των βουλγαρικών 

εδαφών.61 Το ινστιτούτο, επικαλούµενο την εθνική ευαισθησία και το αίσθηµα 

ευθύνης των Βούλγαρων λογίων, ζητούσε τη συνδροµή τους για την 

επιστηµονική εκλογίκευση του βουλγαρικού αιτήµατος για ανακατανοµή των 

εδαφών.  

Η ανταπόκριση της βουλγαρικής επιστηµονικής κοινότητας στα 

κελεύσµατα της παρακρατικής Θρακικής Οργάνωσης παραµένει ασαφής. Η 

απουσία, όµως, σχετικών πληροφοριών στα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών υποδεικνύει, έµµεσα, ότι η ελληνική αφύπνιση δεν προβληµάτισε 

ιδιαίτερα τους Βούλγαρους επιστήµονες. Άλλωστε, από τη µία οι ελληνικές 

πρωτοβουλίες, µικρής κλίµακας και υποτονικές, προέρχονταν από µη κρατικούς 

φορείς, από την άλλη η επίσηµη κυβέρνηση δεν είχε δείξει καµία διάθεση 

συντονισµού και διαχείρισης της επιστηµονικού έργου για τη Θράκη. 

Η αδράνεια κράτους και αρχαιολόγων θέτει σηµαντικά ερωτηµατικά, 

όπως τους παράγοντες που επηρέαζαν τη χάραξη της ελληνικής µεσοπολεµικής 

αρχαιολογικής στρατηγικής. Η απουσία χρηµάτων και τα ποικιλόµορφα 

προβλήµατα του ελληνικού κράτους δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν την 

αποστασιοποίηση στην περίπτωση της Θράκης, αν µάλιστα συνυπολογιστεί η 

έξαρση του βαλκανικού εθνικισµού. Στα πλαίσια αυτά, οι κυβερνητικές 

επιλογές ερµηνεύονται ως ένα ακόµα παράδειγµα της πάγιας αδιαφορίας για τις 

ακριτικές περιοχές. Πράγµατι, στο νέο δίπολο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, η Θράκη 

έµοιαζε να διατηρεί µια τελείως περιθωριακή θέση. Άλλωστε, στη βάση µιας 

εδραιωµένης αντίληψης ότι η ισχυρή Μακεδονία αποτελούσε κλειδί για την 

υπεράσπιση των όµορων γεωγραφικών διαµερισµάτων, οι όποιες προσπάθειες 

έπρεπε να επικεντρωθούν στη θωράκιση της συµπρωτεύουσας. 

Μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η στάση των Ελλήνων αρχαιολόγων 

ιδιαίτερα αν αντιπαρατεθεί µε την δραστηριοποίησή τους στην περίπτωση της 

Μακεδονίας και µε τη γενικότερη προδιάθεση αυτοαναγόρευσης σε 

παραγωγούς εθνικών συµβόλων και υπερασπιστές των εθνικών µύθων. Όχι 

µόνο δεν ανέλαβαν ανασκαφικές έρευνες αλλά και η ανταπόκρισή τους στην 

                                                 
61 Πρώτο άρθρο του ιδρυτικού καταστατικού του Θρακικού Επιστηµονικού Ινστιτούτου, που 
συντάχθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 1934 και επικυρώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 24 
∆εκεµβρίου του 1934 (ΑΥΕ, Α/6/2Θ 1935, Θρακικό Κοµιτάτο, Μετάφραση από την εφηµερίδα 
«Τράκια» της 19ης Φεβρουαρίου 1935, συνηµµένη σε έγγραφο του Κίµωνα Κόλλα προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών, Τµήµα Βαλκανικής, 22-2-1935, αρ. πρωτ. 473). 
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έκκληση του περιοδικού Θρακικά για τη δηµοσίευση άρθρων ήταν 

περιορισµένη. Σε µια πρώτη προσέγγιση, η απροθυµία τους να αντικρούσουν 

τις βουλγάρικες θεωρίες, ασχολούµενοι συστηµατικά µε τη Θράκη θα 

µπορούσε, ίσως, να ερµηνευτεί στα πλαίσια του έµφυτου συντηρητισµού της 

ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας, που είχε συνηθίσει να ακολουθεί µε 

καθυστέρηση τους ευρωπαίους πρωτοπόρους. Το περιορισµένο ενδιαφέρον των 

Γάλλων για τη θρακική αρχαιολογία δεν αποδείχθηκε αρκετό να συµπαρασύρει 

και τους Έλληνες. Εξάλλου, τα εντυπωσιακά ευρήµατα των ανασκαφών στη 

νότια Ελλάδα, επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο της διεθνούς επιστηµονικής 

κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινού, προοιωνίζοντας λαµπρότερες 

δυνατότητες επαγγελµατικής καταξίωσης, αποτελούσαν σαφώς ισχυρότερο 

πόλο έλξης. Στο µεσοπόλεµο, η φυσιογνωµία της ελληνικής όπως και της ξένης 

επιστήµης καθορίζονταν από µία θησαυροθηρική αντίληψη, που συχνά 

κατέληγε στην υποταγή της αρχαιολογικής σκαπάνης στην αναζήτηση του 

σηµαντικού ευρήµατος. Έτσι, οι προσωπικές φιλοδοξίες σε συνδυασµό µε την 

πάγια συνήθεια των ελληνικών αρχαιογνωστικών σπουδών να ανατρέχουν στην 

ευρωπαϊκή προστασία για να τεκµηριώσουν τις εθνικές αφηγήσεις 

αποθάρρυναν την ανάπτυξη της θρακικής αρχαιολογίας. Αυτή ακριβώς η 

θεώρηση της ξένης επιστήµης ως ασφαλιστικής δικλείδας για τα ελληνικά 

συµφέροντα οµολογείται από τον Γ. Σωτηριάδη στην αποτίµηση του συνεδρίου 

του Oslo: η θριαµβική �και στοµφώδης εθνικιστική θρακοδακική µνεία των 

θρακικών ονοµάτων από ένα Ρουµάνο νεαρό λόγιο αντικρούστηκε από επιφανή 

Ρώσσον καθηγητήν της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας εν Νέα Υόρκη 

και από τον Σέρβον ιστορικόν και αρχαιολόγον.62  

Το παράδειγµα της Θράκης αποδεικνύει ότι η ανάγκη υπεράσπισης του 

εθνικού παρελθόντος, πραγµατική ή πλασµατική, δεν αρκούσε από µόνη της για 

να συσπειρώσει το κράτος και τους θεσµοθετηµένους αρχαιολογικούς φορείς. 

Χρειάζονταν σαφώς ισχυρότερα ερεθίσµατα. Στο ίδιο διάστηµα, οι νέες τάσεις 

της ελληνικής κοινωνίας έβρισκαν διέξοδο στην ανάδειξη του βυζαντινού 

παρελθόντος. Οι αρχαιολόγοι, στα βήµατα των ελλήνων ιστορικών και των 

ευρωπαίων συναδέλφων τους και µετά από µεγάλη περιπλάνηση, 

επαναπροσέγγιζαν το βυζαντινό πολιτισµό σε επιστηµονικότερη όχι όµως και 

                                                 
62 Γ. Σωτηριάδης, Το ∆ίον και η Αρχαία Μακεδονία, Ελεύθερον Βήµα, 31-1-1929. 
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αντικειµενικότερη βάση. Το σταδιακά διογκούµενο ενδιαφέρον για τα 

βυζαντινά υλικά κατάλοιπα φωτίζει καλύτερα τη σχέση εθνικισµού, πολιτικών 

επιλογών και επιστηµονικών προτεραιοτήτων. 

 

Βυζαντινή αρχαιολογία 

Η ενσωµάτωση του Βυζαντίου στην εθνική ιστορία της Ελλάδας και η 

παραδοχή της συµβολής του στη δόµηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού 

πολιτισµού ήταν µια µακρά διαδικασία, που συντελέστηκε σταδιακά µέσα από 

αµφιβολίες, παλινδροµήσεις και αντιφάσεις, στα πλαίσια µιας ευρύτερης 

συζήτησης για το ελληνικό παρελθόν.63  

Αρχικά, το Βυζάντιο εξοβελίζεται από την εθνική ιστορική αφήγηση, 

αποτέλεσµα της αρνητικής αξιολόγησής του από τη δυτικοευρωπαϊκή 

ιστοριογραφία και την ελληνική αντανάκλασή της. Υιοθετείται η θεωρία της 

αναγέννησης του έθνους, µετά την κυριαρχία των Μακεδόνων, των Ρωµαίων, 

των Βυζαντινών, των Λατίνων και τέλος των Τούρκων ώστε να επιτευχθεί η 

άµεση σύνδεση της νεότερης Ελλάδας µε την κλασική. Η απόρριψη του 

Βυζαντίου βρίσκει σύµφωνη και την αρχαιολογική ηγεσία της χώρας. Ο 

Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, πρωτεργάτης στην ίδρυση της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας και πρώτος πρόεδρος του ιδρύµατος (1837-1844), χαρακτηρίζοντας 

τη βυζαντινή ιστορία στηλογραφία επονείδιστος της εσχάτης αθλιότητος και 

εξουθενώσεως των Ελλήνων, συνόψιζε τις τάσεις της εποχής του.64 

Η ανάγκη αποκατάστασης της ελληνικής ιστορικής συνέχειας θα γίνει 

αντιληπτή από τους Έλληνες διανοούµενους, λίγες δεκαετίες µετά την 

επανάσταση του 1821. Σε µια προσπάθεια αποκρυστάλλωσης των 

χαρακτηριστικών της εθνικής ταυτότητας, η νεοελληνική αναγέννηση θα 

στραφεί στα πολιτικά ιδεώδη που ενσάρκωνε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο 

βυζαντινός αυτοκράτορας, την ενότητα της φυλής και την επέκταση του 

ελληνισµού προς την Ανατολή.65 Μια νέα ιστορική αντίληψη αρχίζει να 

διαµορφώνεται, µε την ανατροπή των παλιών σχηµάτων του διαφωτισµού. Οι 

διαδοχικές περίοδοι θα ενσωµατωθούν σταδιακά, σηµατοδοτώντας τη 

µετάβαση της ιστορικής σκέψης από το σχήµα της αναβίωσης του έθνους στο 

                                                 
63 Λιάκος 1993α, 23-31.  
64 Πετράκος 1987β, 98. 
65 Πολίτης 1993, 38-47. 
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σχήµα της συνέχειας και της ενότητας. Η αναβάθµιση του Βυζαντίου θα 

ξεκινήσει µε τον Σπ. Ζαµπέλιο και τον Κ. Παπαρρηγόπουλο. Η ουσιαστική, 

όµως, αποδοχή του από την ελληνική συλλογική συνείδηση αλλά και από τη 

διανόηση και η πολύπλευρη θεώρησή του θα απαιτήσει χρόνο, τουλάχιστον ως 

τον K. Άµαντο.66 Χρόνια µετά την έκδοση του πρώτου τόµου της Ιστορίας του 

Παπαρρηγόπουλου, ο Στ. Κουµανούδης, τέταρτος γραµµατέας της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας (1859-1894), χωρίς ενδοιασµούς για την ορθότητα 

των ενεργειών του, συνεχίζει να εισηγείται την αποξήλωση των µεσαιωνικών 

και βυζαντινών µνηµείων προκειµένου να αποκαλυφθούν και να αναδειχθούν 

τα υποκείµενα κλασικά. Το 1862 αφαιρέθηκαν, παρά τις έντονες αντιρρήσεις 

που διατυπώθηκαν, οι βυζαντινές, µεσαιωνικές και τούρκικες προσθήκες της 

Ακρόπολης, ώστε να αποκατασταθεί η ελληνική φυσιογνωµία του τηλαυγούς 

προσώπου της ακροπόλεως καθαρά και αµιγής παντός οθνείου.67 Θα 

ακολουθήσει η καταστροφή πολλών βυζαντινών ναών στην Αθήνα και την 

επαρχία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα παλινδροµήσεων αποτελεί η περίπτωση 

της Μεγάλης Παναγιάς. Ενώ το 1858 αποφασίστηκε η συντήρηση της 

εκκλησίας, µε κριτήρια το σχήµα της οικοδοµής και τας σωζόµενας εν τοις 

τοίχοις αγιογραφίας, πολλήν την ευφυΐαν και το ύψος της διανοίας του ζωγράφου 

δηλούσας68 τριάντα χρόνια αργότερα, το 1885, θα κατεδαφιστεί για να 

διευκολυνθεί η ανασκαφή της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.69  

Η Αρχαιολογική Εταιρεία θα ενδιαφερθεί πρώτη φορά για τα βυζαντινά 

µνηµεία µόλις την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, όταν θα ξεκινήσουν οι 

αναστηλωτικές εργασίες στη Μονή ∆αφνίου70 (1893) και το Μυστρά (1895)71. 

Η επίσηµη, όµως, αναγνώριση του βυζαντινού πολιτισµού ως ισότιµου µε τον 

κλασικό και η προσαρµογή της Εταιρείας στα νέα επιστηµονικά και εθνικά 

αιτούµενα συντελείται µόνο το 1917 µε την τροποποίηση του οργανισµού της, 

ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο µέριµνας του ιδρύµατος και τα βυζαντινά 

                                                 
66Λιάκος 1993α, 25-26. 
67 ΠΑΕ (1874/75), 24. Πρβ. Πετράκος 1987β, 97, McNeal 1991, 49-63. 
68Συνοπτική έκθεσις των πράξεων της Αρχαιολογικής Εταιρείας από 20 Ιουλίου µέχρι 24 Μαΐου 
1859, 22. Πρβ. Πετράκος 1987β, 52. 
69 Πετράκος 1987β, 136. 
70 ΠΑΕ (1893), 33.  
71 ΠΑΕ (1895), 16-17. 
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µνηµεία.72 Η εγκόλπωση του Βυζαντίου στην εθνική ιστορική και αρχαιολογική 

αφήγηση ήταν µια διαδικασία µε διάρκεια.  

Πράγµατι, οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν στο δεύτερο 

µισό του 19ου αιώνα ενεργοποιούνται και αποκτούν θεσµικό πλαίσιο στις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου, µε την ίδρυση της βραχύβιας Βυζαντιολογικής 

Εταιρείας (1909), της πρώτης θέσης Εφόρου Χριστιανικών και Μεσαιωνικών 

Αρχαιοτήτων (1910), έδρας Βυζαντινής τέχνης και Αρχαιολογίας (1912), του 

Βυζαντινού Μουσείου (1914) και της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (1918). 

Το βυζάντιο συνυφασµένο µε το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες, σε αντιπαράθεση 

µε τον πανσλαβισµό αποτελεί πλέον κεντρικό διαρθρωτικό στοιχείο της 

νεοελληνικής ιδεολογίας.73 Λίγο αργότερα, µετά το 1922, σε µια περίοδο, που 

το έργο της εθνικής ολοκλήρωσης συνεχίζεται µε νέα µορφή, δηλαδή σαν 

προσπάθεια αφοµοίωσης των πρώην αλύτρωτων και οικοδόµησης µιας νέας 

συλλογικής ταυτότητας, το θέµα του ελληνισµού και της εθνικής αυτογνωσίας 

επιβάλλεται εκ νέου στην ελληνική ιδεολογική ζωή. Στα πλαίσια αυτά η 

σπουδή του βυζαντίου αποκτά βαρύτητα, ιδιαίτερα στο χώρο της προοδευτικής 

επιστηµονικής παραγωγής όπου εκτός των άλλων εκλαµβάνεται ως αντίβαρο 

στη στείρα αρχαιολατρία, ταυτισµένη µε το συντηρητισµό και την 

καθαρεύουσα: Ο ελληνικός λαός, που εδοκίµασε προ ενός αιώνος µια διακοπή 

συνέχειας, µια καισαρική τοµή όµοια της οποίας δεν εγνώρισεν άλλην η ιστορία 

µας, έχει ανάγκη επείγουσα να� ανακτήσει µια παράδοση της οποίας τον 

εστέρησαν ασυνείδητοι κλασικισταί και εξηµµένοι φιλέλληνες, παραστάτες στη 

γέννηση του ελληνικού Βασιλείου.74 Τότε αποκορυφώνεται και η κινητοποίηση 

για την οργάνωση των βυζαντινών σπουδών, µε την προκήρυξη και πλήρωση 

τριών εδρών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών: Βυζαντινής Ιστορίας (1924),75 Μέσης 

                                                 
72 Ενώ σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του Οργανισµού του 1862 η Αρχαιολογική Εταιρεία είχε 
ως στόχο την ανεύρεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, επιτήρησιν, επισκευήν, και επιστηµονικήν 
έρευναν των αρχαιοτήτων, και ιδίως των ελληνικών (Οργανισµός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Εγκριθείς διά του από 20 Απριλίου 1862 Βασιλικού ∆ιατάγµατος, ΠΑΕ (1862-63), 
20-22) το 1918 τα επιστηµονικά ενδιαφέροντά της διευρύνονται α/ εις όλα τα εν Ελλάδι και ταις 
Ελληνικαίς χώραις µνηµεία της Αρχαιότητος, συµπεριλαµβανοµένων και των Βυζαντινών, 
Χριστιανικών και λοιπών µνηµείων των µέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως β/ εις την µελέτην 
του βίου των αρχαίων και εις την εξερεύνησιν της βυζαντινής και µεσαιωνικής αρχαιολογίας και 
τέχνης...(Β∆ της 5 Φεβρουαρίου 1918 (ΦΕΚ 35, 13-2-1918 τ. Α΄). Βλ. ΠΑΕ (1917), 21). 
73 ∆ηµαράς 1978, 484. 
74 ∆ηµαράς 1936, 883. Βλ. επίσης, Παναγιωτόπουλος 1989, 45. 
75 Για την ίδρυση της πρώτης έδρας βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
γενικότερα για το ιδεολογικό στίγµα των βυζαντινών σπουδών στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια 
της οργάνωσής τους βλ. Κιουσοπούλου 1993, 257-276. 
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και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας (1926) και ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού βίου 

των Βυζαντινών (1931). 

Στενά συνδεδεµένη µε την ανάγκη εξυπηρέτησης των εκάστοτε εθνικών 

και ιδεολογικών αιτηµάτων θα παραµείνει και η ελληνική βυζαντινή 

αρχαιολογία, επιµέρους κλάδος των βυζαντινών σπουδών, σε ολόκληρη τη 

διαδροµή της από τον Λαµπάκη στον Αδαµαντίου και εν συνεχεία στους 

Ορλάνδο και Σωτηρίου. Σταδιακά, όµως, υπό την επίδραση των ευρωπαίων 

βυζαντινολόγων και κυρίως των Γάλλων76 αποκτά ολοένα και ευκρινέστερα 

περιγράµµατα και οργανώνει την έρευνά της σε επιστηµονικότερη βάση, 

επαναπροσδιορίζοντας τις µεθοδολογικές της αρχές.  

Τα βυζαντινά µνηµεία και έργα τέχνης από κειµήλια της χριστιανικής 

λατρείας, αρχικά, αντιµετωπίζονται αργότερα ως αυτοτελή αντικείµενα 

επιστηµονικής έρευνας µε ιδιαίτερη, όµως, εθνική σηµασία. Στους στόχους της 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το 

∆εκέµβριο του 1884 για να περισυναγάγη και να διαφυλάξη τα εν Ελλάδι και 

αλλαχού ευρισκόµενα έτι λείψανα της Χριστιανικής αρχαιότητος ων η διάσωσις 

και η µελέτη συµβάλλουσι προς διαφώτισιν της πατρώας ηµών ιστορίας και 

τέχνης77 ασκείται κριτική για πρώτη φορά το 1913 από τον Αδ. Αδαµαντίου, 

άλλοτε Έφορο Αρχαιοτήτων και τότε καθηγητή Πανεπιστηµίου. Ο Γ. 

Λαµπάκης, πρωτεργάτης στην ίδρυση της Εταιρείας και στην κατάρτιση της 

Συλλογής της, αντιµετώπιζε τη Χριστιανική αρχαιολογία ως κλάδο της 

Θεολογίας και στόχευε µε τη διάσωση και µελέτη των εκκλησιαστικών 

αντικειµένων στην ιδεολογική ενίσχυση της Εκκλησίας και τη δυναµική 

προβολή της αδιάσπαστης συνέχειας της ζωής της.78 Αντίθετα ο Αδαµαντίου, 

µέλος της επόµενης από τον Λαµπάκη επιστηµονικής γενιάς, οραµατιζόταν ένα 

Βυζαντινό µουσείο στο οποίο θα συγκεντρώνονταν έργα της βυζαντινής και 

µεσαιωνικής τέχνης-µνηµεία της εθνικής ιστορίας, µε σκοπό όχι µόνο να 

ενισχυθεί η προσπάθεια κατανόησης της σύγχρονης Ελλάδας µέσα από το 

µεσαιωνικό της παρελθόν αλλά και να προαχθεί η επιστήµη.79  

                                                 
76 Για την εξελικτική πορεία των γαλλικών βυζαντινών σπουδών βλ. Spieser 1996, 441-449. 
77 Καταστατικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, άρθρο 2 (∆ελτίον της Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περίοδος ∆΄, Αθήνα 1892, 6). 
78 Γκράτζιου 1987, 54-64. 
79 Γκράτζιου 1987, 64-69. 
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Στην κρίσιµη δεκαετία του �30, εποχή αναζωπύρωσης των εθνικιστικών 

εντάσεων στα Βαλκάνια, η ελληνική βυζαντινή αρχαιολογία σφραγίζεται εκτός 

των άλλων και από την εντατικοποίηση των αντίστοιχων σπουδών στις 

γειτονικές χώρες. Ο επιστηµονικός ανταγωνισµός είναι εµφανής στην 

παρατήρηση του Κ. Άµαντου,80 ότι την πρόταση για σύγκληση 

βυζαντινολογικών συνεδρίων δεν εισηγήθηκε η Ελλάδα αλλά ο Ρουµάνος 

καθηγητής N. Jorga.81 Η ίδια αντιπαλότητα διαφαίνεται και στην έκκληση του 

Κ. Ουράνη για ηθική και υλική υποστήριξη από το ελληνικό κράτος έτσι ώστε 

να ηµπορέσει το νέο βυζαντινό µουσείο να τιµά την Ελλάδα και να την εµφανίζει 

στα µάτια των ξένων ως θεµατοφύλακα της βυζαντινής τέχνης αντί της 

Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Ρουµανίας οι οποίες, χάρις στις πολυτελείς 

εκδόσεις που εµφανίζουν και την προπαγάνδα που κάµνουν, έχουν περάσει ως 

πρωτεργάτριες της βυζαντινής τέχνης.82 Πράγµατι, µε τη δίτοµη δηµοσίευση των 

επιστηµονικών εργασιών του 4ου Βυζαντινολογικού συνεδρίου από τους 

Βούλγαρους, ασυγκρίτως ανώτερη των πρακτικών όλων των προηγηθέντων � 

συνεδρίων,83 αποκαλύπτονται οι διαθέσεις των γειτόνων και η σοβαρότητα των 

προθέσεών τους. 

Οι Έλληνες όφειλαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να 

αποδείξουν ενώπιον τόσο του εθνικού ακροατηρίου όσο και της ευρωπαϊκής 

ακαδηµαϊκής κοινότητας την ικανότητά τους να ελέγχουν την εικόνα του 

προγονικού πολιτισµού και να καθορίζουν τους όρους της αφήγησης. Επιπλέον, 

η οργάνωση πλήθους ιδιωτικών συλλογών µε προεξάρχουσα εκείνη του 

Λοβέρβου επιβεβαίωνε το ενδιαφέρον και του ευρύτερου αστικού κοινού για τη 

                                                 
80 K. Άµαντος, Το Βυζαντινόν Συνέδριον της Ρώµης. Εντυπώσεις και συµπεράσµατα, 
Ελεύθερον Βήµα, 20-10-1936, 2. Πρβ. C. Marinescu (εκδ.), Compte rendu du premier Congrès 
International des études Byzantines, Bucarest 1924, Nendeln/ Liechtenstein 1978, 3 (α΄ έκδ., 
Bucarest 1925). 
81 Ρουµάνος ιστορικός, πολιτικός και λογοτέχνης (1871-1940). Το ιστορικό του έργο 
εµφορούνταν από την πίστη ότι η Ρουµανία αποτελούσε το µοναδικό κληρονόµο των 
βυζαντινών παραδόσεων και ότι ο βαλκανικός χώρος έπρεπε να ενωθεί σε οµοσπονδιακό 
νεοβυζαντινό κράτος. (Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, λήµµα Γιόργκα (Iorga),Νικολάε). 
82 Κ. Ουράνης, Το νέο µας βυζαντινόν µουσείον. Που θα στεγασθή. Τι Ετοιµάζεται. Τι πρέπει 
να γίνη διά να έχωµεν το καλλίτερον βυζαντινόν µουσείον του κόσµου, Ελεύθερον Βήµα,21-5-
1930, 2. 
83Άµαντος 1936, 181. 
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βυζαντινή τέχνη,84 µεγεθύνοντας τις ευθύνες του πολιτικού και του 

αρχαιολογικού κόσµου.  

Με δεδοµένη αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα αυξάνεται και το 

ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους για τα βυζαντινά µνηµεία. Αν και δεν 

σπάνιζαν οι δηµόσιες µοµφές αρχαιολόγων και πνευµατικών ανθρώπων για την 

κρατική αδιαφορία και την εγκατάλειψη των βυζαντινών θησαυρών,85 

υλοποιήθηκαν κάποια έργα που αποτέλεσαν σταθµό στην εξέλιξη και 

προώθηση των βυζαντινών σπουδών. Στα κυριότερα συγκαταλέγεται η 

µεταφορά, το 1930, του Βυζαντινού µουσείου από τα υπόγεια της Ακαδηµίας 

Αθηνών στην έπαυλη της ∆ούκισσας της Πλακεντίας,86 έργο που 

προγραµµατίστηκε στα πλαίσια της σύγκλησης του Γ΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

Βυζαντινών Σπουδών στην Αθήνα,87 και η ίδρυση του µουσείου Μπενάκη το 

1930. Η προωθητική δύναµη της κυβέρνησης Βενιζέλου τονίζεται από τον Αντ. 

Μπενάκη, ιδρυτή του οµώνυµου µουσείου, κατά την τελετή παράδοσής του στο 

κράτος.88 Με κρατικούς, κυρίως, πόρους συντελείται ανά την Ελλάδα υπό τη 

διεύθυνση του Α. Ορλάνδου ένα τεράστιο σε όγκο έργο στερέωσης και 

συντήρησης των βυζαντινών µνηµείων89 και προωθείται η πρωτογενής έρευνα 

µε την εντατικοποίηση των βυζαντινών ανασκαφών. Ο Α. Φιλαδελφέας 

συνεχίζει την προπολεµική έρευνα της Νικόπολης την οποία θα αναλάβουν από 

                                                 
84 Αι βυζαντιναί Συλλογαί, Ελεύθερον Βήµα, 18-10-1930, 2. Πρβ. Ο ∆ιονύσιος Λοβέρδος 
εδώρησεν εις το κράτος το Βυζαντινόν Μουσείον του µετά του Μεγάρου. Αι δωρεαί της 
οικογένειας εις µνήµην του µεταστάντος, Ελεύθερον Βήµα, 19-8-1934, 4. 
85 Κ. Ουράνης, Νεοελληνική αδιαφορία. Η εγκατάλειψις των βυζαντινών µας θησαυρών. ∆ιατί 
µας κατηγορεί ο Άγγλος αισθητικός και βυζαντινολόγος Ρόµπερτ Μπάϋρον. Τα µέτρα που 
πρέπει να λάβη το κράτος, Ελεύθερον Βήµα, 23-11-1930, 3. 
86 Πρέπει, βεβαίως, να σηµειωθεί ότι η µεταφορά του βυζαντινού µουσείου δεν ήταν απόρροια 
µόνο των πολιτικών συνθηκών αλλά ότι εντασσόταν στα πλαίσια του φιλόδοξου προγράµµατος 
του Γ. Παπανδρέου για την ίδρυση µουσείων στην Ελλάδα. Το κρατικό ενδιαφέρον για τις 
βυζαντινές αρχαιότητες εξακολουθούσε να είναι αποσπασµατικό και περιορισµένο. Σηµαντικοί 
αρχαιολογικοί χώροι, όπως ο Μυστράς, παρέµεναν εγκαταλελειµµένοι προκαλώντας τις 
δριµύτατες αντιδράσεις ακόµη και των ξένων φιλάρχαιων. Βλ. Κ. Ουράνης, Η εγκατάλειψις των 
Βυζαντινών µας Θησαυρών, Ελεύθερον Βήµα, 23-11-1930, 3. 
87 Το βυζαντινολογικόν Συνέδριον. Η επίσηµος έναρξις του. Τα εγκαίνια του νέου Μουσείου, 
Ελεύθερον Βήµα, 12-10-1930, 5. Βλ. επίσης, Άµαντος 1929α, 246.  
88 Χθες παρεδόθη επισήµως εις το κράτος το Μουσείον Μπενάκη. Η υπογραφή του 
Συµβολαίου. Οι εκφωνηθέντες λόγοι, Ελεύθερον Βήµα, 23-4-1931, 5. Η στάση της κυβέρνησης 
Βενιζέλου γίνεται κατανοητή µόνο αν αντιπαρατεθεί στις δυσκολίες που δηµιούργησε το 
ελληνικό κράτος στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για την Ίδρυση Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, δυσκολίες που τελικά κατέληξαν στην επ� α�οριστον αναβολή του 
σχεδιαζόµενου έργου (Χαρά Κιοσσέ, Ζητείται ελπίς για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Το 
Βήµα, 27-1-2002, Α42). 
89 Α. Ορλάνδος, Αρχείον των Βυζαντινών µνηµείων της Ελλάδος Α΄ (1935), 197-208, Β΄ (1936), 
203-216, Γ΄ (1937), 194-206, Ε΄ (1939-40), 206-213. 
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το 1928 οι Γ. Σωτηρίου και Α. Ορλάνδος, (1913-1938),90 ο Α. Ξυγγόπουλος 

σκάβει στις Σέρρες (1926),91 στο Γεράκι (1937),92 και σε συνεργασία µε τον Ι. 

Παπαδηµητρίου στην Παλαιόπολη Κέρκυρας (1936, 1939),93 ο Αδ. Αδαµαντίου 

στη Σπάρτη (1931, 1934)94 και τέλος ο Γ. Σωτηρίου στη Θήβα (1922-23),95 τη 

Νέα Αγχίαλο (1924-1940),96 τις Σπέτσες (1937-1938, 1940)97 και από το 1939 

στη Σπάρτη.98  

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι δηµοσιεύσεις ανασκαφικών εκθέσεων, 

µελετών και µονογραφιών και καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες 

καταγραφής των βυζαντινών µνηµείων. Έτσι, το 1927 δηµοσιεύεται ο πρώτος 

τόµος του Ευρετηρίου Μεσαιωνικών Μνηµείων της Ελλάδας99 και λίγο 

αργότερα, το 1935, ο Α. Ορλάνδος ιδρύει το Αρχείον των Βυζαντινών Μνηµείων 

της Ελλάδος, εξαµηνιαίο περιοδικό σύγγραµµα µε στόχο την παρουσίαση των 

παλαιοχριστιανικών βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων και την κατ� 

έτος απογραφή των εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης. Τόσο ο 

επιστηµονικός κόσµος100 όσο και ο τύπος101 θα επιφυλάξουν θερµή υποδοχή 

στο νέο έργο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η απουσία αντίστοιχων έργων δοµής 

ήταν αισθητή.  

Εκτός από την κάλυψη των επιστηµονικών κενών και την προαγωγή της 

έρευνας, η δηµοσίευση των ελληνικών απόψεων ανταποκρίνονταν και στην 

υπαρκτή ή φανταστική ανάγκη αναίρεσης των συµπερασµάτων της βαλκανικής 

επιστηµονικής παραγωγής που «παραµόρφωνε» την εικόνα του Βυζαντίου και 

αποκατάστασης της «επιστηµονικής αλήθειας» κατά τον τρόπο που την 

αντιλαµβάνονταν οι Έλληνες. Η ανακοίνωση του Γ. Σωτηρίου στην Ακαδηµία 

                                                 
90 Πετράκος 1987α, 119, 125, 131. ΠΑΕ (1913), 83-112, (1921), 42-44, (1922-23), 40-44, 
(1924), 108-115, (1926), 122-130, (1929), 83-86, (1930), 79-80, (1937), 78-83, (1938), 112-
117. 
91 ΠΑΕ (1926), 118-122. 
92 ΠΑΕ (1937), 109-114. 
93 ΠΑΕ (1936), 99-110, (1939), 92-99. 
94 ΠΑΕ(1931), 91-96, (1934), 123-128. 
95 ΠΑΕ (1922-23), 31-34. Επίσης Γ. Σωτηρίου, Ο εν Θήβαις βυζαντινός ναός Γρηγορίου του 
Θεολόγου, ΑΕ (1924), 1-26. 
96 ΠΑΕ (1924), 102-107, (1925), 35-37, (1926), 108-115, (1927), 44-50, (1928), 52-58, (1929), 
63-68, (1930), 30-35, (1931), 37-43, (1933), 46-57, (1934), 58-66, (1935), 52-69, (1936), 57-67, 
(1937), 53-58, (1938), 50-52, (1939), 53-72, (1940), 18-22. 
97 ΠΑΕ (1937), 97-108, (1938), 124-129, (1940), 32-37. 
98 ΠΑΕ (1939), 107- 118. 
99 Κουρουνιώτης �Σωτηρίου 1927. Σηµειώνεται ότι η κατάρτιση του Ευρετηρίου είχε 
αναγγελθεί από τον Γ. Σωτηρίου στο Α∆ του 1920-21 (Σωτηρίου 1920-21, 199). 
100 Κουγέας 1936, 175-176. ∆ηµαράς 1936, 883-884. 
101 Το Σηµειωµατάριο του Φορτούνιο. Βυζαντινά µνηµεία, Ελεύθερον Βήµα, 13-5-1936, 1. 
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Αθηνών για την ζωγραφική της εποχής των Παλαιολόγων είναι ενδεικτική του 

τρόπου σκέψης και δράσης των ελλήνων βυζαντινολόγων στο µεσοπόλεµο. Ο 

Σωτηρίου παρατηρώντας ότι στις περισσότερες βαλκανικές εργασίες διαβλέπει 

τις την προσπάθειαν να παρουσιάζωνται τα διασωθέντα εις τας διαφόρους χώρας 

µνηµεία ως ανταποκρινόµενα εις εθνικήν τέχνην οιονεί ανεξάρτητον της 

ελληνικής βυζαντινής επί των Παλαιολόγων και ως προϊόντα κέντρων ιδιαζούσης 

τέχνης µε αποτέλεσµα τη µείωση άµα της µεγάλης αφοµοιωτικής δυνάµεως του 

ελληνικού-βυζαντινού πολιτισµού και του πρωτεύοντος προσώπου όπερ οι 

Έλληνες ως διδάσκαλοι διεδραµάτισαν εις τους σλαυϊκούς λαούς,102 επιδίδεται 

στην προσπάθεια αντίκρουσης της επιχειρηµατολογίας των Filow,103 Grabar,104 

και Jorga.105 Όµως, ούτε ο Σωτηρίου ούτε οι υπόλοιποι Έλληνες αρχαιολόγοι 

που, όπως ο Κεραµόπουλος,106 κατήγγειλαν τις βαλκανικές απόπειρες 

αλλοίωσης της ιστορίας της βυζαντινής τέχνης, κατάφεραν να αποδεσµευτούν 

οι ίδιοι από τις εθνοκεντρικές προκαταλήψεις. Αυτή ακριβώς η τάση των 

Ελλήνων να θεωρούν χρέος τους την υπεράσπιση της εθνικής κουλτούρας 

επισηµαίνεται από τους πιο ψύχραιµους οµοεθνείς τους. Όπως τονίζει ο 

∆ηµαράς οι Έλληνες βυζαντινολόγοι είχαν ανέκαθεν την τάση να αποδείξουν 

κατά το δυνατόν την αυτοτέλεια της βυζαντινής τέχνης και την πρωτοτυπία 

της�Όµως �η πατριωτική προκατάληψη µόνο παγίδες µπορεί να στήσει στον 

ερευνητή, χωρίς να τον βοηθεί ποτέ.107  

Χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγµα ιδεολογικής χρήσης της 

αρχαιολογίας αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης της νέας έκθεσης του Βυζαντινού 

µουσείου, στο οποίο είχε ενσωµατωθεί από το 1923 και η Συλλογή της 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ο χαρακτήρας του µουσείου 

προσδιορίστηκε από το θεωρητικό οπλισµό και την ιδεολογική τοποθέτηση του 

τότε διευθυντή του, Γ. Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου, που είχε σπουδάσει Χριστιανική 

Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Βερολίνο και τη Βιέννη, 

ενστερνιζόταν τις µουσειολογικές αντιλήψεις των δασκάλων του, σύµφωνα µε 

τις οποίες η τέχνη αποτελούσε αυτοδύναµο φαινόµενο µιας εποχής µε 

                                                 
102 Σωτηρίου 1926, 174. 
103 Filow 1919. 
104 Grabar 1924. 
105 Jorga-Bals 1922. 
106Κεραµόπουλος 1930, 288. 
107 ∆ηµαράς 1936, 884. 
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εσωτερική συνοχή και λογική, ικανό να φωτίσει όλες τις πτυχές ενός 

πολιτισµού.108 Οι αρχές αυτές, στην περίπτωση της έκθεσης του Βυζαντινού 

Μουσείου, µεταφράστηκαν σε αποκλειστικό ενδιαφέρον για την παρουσίαση 

της εξέλιξης της τέχνης και του πολιτισµού της χώρας µας από της εποχής της 

διαδόσεως ... της χριστιανικής θρησκείας µέχρι των χρόνων της απελευθερώσεως 

του Γένους.109 Όµως, ο διευθυντής του Μουσείου ήταν και ένας από τους 

διανοούµενους που, µετά την συντριβή της Μεγάλης Ιδέας, πιστεύοντας στην 

ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισµού, οραµατίζονταν τη µεταλαµπάδευσή 

του στην Ανατολή.110 Όπως µετά την ανατολική κρίση του 1875-78, οι Έλληνες 

ιστοριογράφοι, σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης της υπαρκτής απειλής εκ 

µέρους των Βουλγάρων και του φόβου του πανσλαβισµού, χρησιµοποίησαν τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως αποδεικτικό σχήµα της απορροφητικής δύναµης 

του ελληνισµού111 έτσι και ο Σωτηρίου σε µια ανάλογη συλλογιστική, σύµφωνη 

µε τα πνευµατικά αιτήµατα της εποχής του, θα προβάλλει τη βυζαντινή τέχνη 

ως απτό παράδειγµα των ελληνικών εκπολιτιστικών δυνατοτήτων. Η εµµονή 

του σε προκατασκευασµένα ερµηνευτικά σχήµατα καθίσταται σαφής στο λόγο 

που θα εκφωνήσει στην τελετή εγκαινίων του βυζαντινού µουσείου: Όπως η 

αρχαία ελληνική τέχνη διεδίδετο και εκυριάρχει εις τους λαούς, τους οποίους 

προσέγγιζεν, ούτω και η χριστιανική εγένετο το κτήµα και η καλλιτεχνική γλώσσα, 

διά των οποίων οι λαοί εξέφραζαν τα πνευµατικά και θρησκευτικά των ιδεώδη. 

Ρωµαίοι, Σύροι, Αιγύπτιοι, Ασιάται κατά την παλαιοχριστιανικήν εποχήν, 

Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρώσοι και Φράγκοι από τον 8ον αιώνα και εφεξής αντλούν 

αενάως από την βυζαντινήν τέχνην.112 Στοχεύοντας στην υποβάθµιση αλλότριων 

συµβολών θα επιλέξει για το µουσείο έργα που αποδείκνυαν την «καθαρότητα» 

του βυζαντινού πολιτισµού, βασικό κριτήριο της ισχύος του: η έρευνα της 

Βυζαντινής γλυπτικής και ζωγραφικής, οι κυριώτεροι τύποι των οποίων 

συνεκεντρώθησαν ενταύθα ... µέλλει να επιλύσει ου µόνον τεχνικά αλλά και 

εθνικά ζητήµατα, ζωτικώτατα διά την ιστορίαν της φυλής µας ... καταδεικνύεται 

λ.χ. η ελάχιστη επίδρασις, την οποίαν έσχεν ο µεσαιωνικός ελληνισµός, εξ� ου 

προήλθε το νεώτερον ελληνικόν Κράτος, από της επαφής αυτού προς τους 

                                                 
108 Γκράτζιου 1987, 71-73. 
109 Σωτηρίου 1931, 649. 
110 Γκράτζιου 1987, 71. 
111 Σκοπετέα 1988, 184. 
112 Σωτηρίου 1931, 649. 
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Άραβας, τους Σλάβους και τους Φράγκους - και η τουναντίον ασκηθείσα µεγάλη 

επίδρασις του ελληνικού βυζαντινού κράτους εις τους ευρωπαϊκούς και 

ασιατικούς λαούς.113 Σε µια προσπάθεια εξυπηρέτησης της επίσηµης εκδοχής 

της ιστορίας, ο πολυπολιτισµός του Βυζαντίου ισοπεδώνεται και η καθηµερινή 

ζωή, που θα φωτίζονταν µέσα από την έκθεση καθηµερινών αντικειµένων, 

όπως για παράδειγµα αποθηκευτικών και µαγειρικών αγγείων, αποσιωπάται. 

Η πεποίθηση ότι µόνο τα έργα τέχνης ενσαρκώνουν την ουσία του 

ελληνικού πολιτισµού διαπνέει το επιστηµονικό έργο όχι µόνο του Σωτηρίου 

αλλά και των υπολοίπων βυζαντινολόγων. Οι σκέψεις του Καρούζου, 

διατυπωµένες στη Νέα Εστία, εκφράζουν την πλειονότητα των συναδέλφων του 

στο µεσοπόλεµο: �η αρχαιολογία ή δεν θα γίνει στην Ελλάδα ποτέ επιστήµη�ή 

θα το κάνει αυτό το πράµα µονάχα σαν ιστορία της τέχνης.114 Αποτέλεσµα η 

εστίαση της προσοχής στα έργα τέχνης και τη ναοδοµία και η αδιαφορία για τα 

οικιστικά σύνολα της ύστερης αρχαιότητας. 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου ανάγκες εθνικές και ιδεολογικές σε 

συνδυασµό µε τις διεθνείς τάσεις της αρχαιολογίας115 συντελούν στην 

ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος για το βυζάντιο. Στην πράξη, παρά την 

συντελεσθείσα πρόοδο η ελληνική αρχαιολογία παραµένει προσανατολισµένη 

στη µελέτη της κλασικής αρχαιότητας. Η αναλογία των δύο περιφερειών 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Χριστιανικών Μνηµείων116 προς τις 10 

«αρχαιολογικές περιφέρειες» αποδεικνύει ότι οι συνθήκες δεν είχαν ωριµάσει 

τόσο ώστε η έρευνα του Βυζαντίου να κατέχει ισότιµη θέση µε εκείνη της 

κλασικής Ελλάδας. Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να 

ανασκάπτουν µε συνοπτικές διαδικασίες τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα προκειµένου να διερευνήσουν τα υποκείµενα 

πρωιµότερα, αδιαφορώντας για τη λεπτοµερή τεκµηρίωση ακόµα και την 

                                                 
113 Σωτηρίου 1931, 651. 
114 Καρούζος 1936, 58.  
115 Το 1931 διοργανώνεται στο Παρίσι η πρώτη διεθνής έκθεση βυζαντινής τέχνης (Ch. Diehl, 
Η Βυζαντινή τέχνη και η πρώτη διεθνής έκθεσίς της. Είνε πλέον καιρός να αποδοθή δικαιοσύνη 
εις µίαν τέχνην, η οποία υπήρξε µεγάλη, Ελεύθερον Βήµα, 6-6-1931, 1). ∆ύο χρόνια αργότερα 
παρουσιάζεται στο Λονδίνο, υπό την επιµέλεια του υποδιευθυντή των ανασκαφών της 
Βρετανικής Ακαδηµίας στην Κωνσταντινούπολη, Talbot Rice έκθεση εικόνων (Μια έκθεσις εις 
το Λονδίνον. Ελληνικαί εικόνες και αρχαίαι εκκλησίαι, Ελεύθερον Βήµα, 24-1-1933, 1). 
116 Η Πρώτη «Αθηνών» µε έδρα την Αθήνα περιελάµβανε τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησο και όλα τα νησιά ενώ η ∆εύτερη Θεσσαλονίκης µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη περιελάµβανε την Μακεδονία και Θράκη (Α.Ν. 1947/1939, άρθρο 1). 
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αποτύπωσή τους, πριν τις αποξηλώσεις.117 Οι διαβεβαιώσεις της Σ. Καρούζου 

ότι οι αρχαιολόγοι �επλάτυναν τόσο τον ορίζοντά τους ως προς την εκτίµηση 

των µνηµείων �και �από µονόπλευροι κλασικιστές που ήταν άλλοτε �έµαθαν 

να είναι µαζί κλασικοί και ροµαντικοί118 αν και εκφράζουν την αισιοδοξία για 

την συντελεσθείσα πρόοδο στο θέµα της αποκατάστασης του Βυζαντίου 

απείχαν ακόµα από την πραγµατικότητα. Παρατηρήσεις, όπως αυτές του Κ. 

Ουράνη, αποδεικνύουν ότι η αλλαγή της νοοτροπίας ήταν ακόµα σε εµβρυακό 

στάδιο: Η βυζαντινή τέχνη εξακολουθεί να θεωρήται από το κράτος ως η πτωχή 

συγγενής της αρχαίας�Οι αρχαιολόγοι ατενίζουν από τα ύψη των αρχαίων 

κιόνων µε άπειρη περιφρόνησι προς τη βυζαντινή τέχνη, την οποία εξακολουθούν 

να θεωρούν ως µια τέχνη βάρβαρη και ασήµαντη�119 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, η αρχή είχε γίνει. Στα πλαίσια των 

πνευµατικών αναζητήσεων της νεότερης Ελλάδας, υπό τη σκιά των 

εθνικιστικών σκοπιµοτήτων η βυζαντινή αρχαιολογία αποκτούσε µια νέα 

δυναµική. Όµως, η υποταγή της επιστήµης στις εθνικές ιδεοληψίες, πέρα από 

την ποιοτική υποβάθµιση του παραγόµενου έργου, της στέρησε την ευκαιρία να 

αναδειχθεί σε θετικό παράγοντα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.  

 

Αρχαιολογία και εξωτερική πολιτική. Αναξιοποίητες ευκαιρίες 

Στο µεσοπόλεµο, οι αρχαιολόγοι ως επαγγελµατική οµάδα, 

περιχαρακωµένοι σ� ένα πνεύµα άγονου εθνικισµού, δεν καταφέρνουν να 

αναλάβουν θετικό ρόλο στις όποιες προσπάθειες άµβλυνσης των αντιθέσεων 

ανάµεσα στους βαλκανικούς λαούς. Αντίθετα αναλαµβάνουν αυτόκλητα ή καθ� 

υπόδειξη, µε περισσότερο ή λιγότερο ζήλο, την υπεράσπιση της εθνικής 

µυθολογίας. Κατά συνέπεια, η µελέτη των παρελθόντων πολιτισµών και 

ιδιαίτερα του βυζαντινού αντί να δώσει το έναυσµα για διεπιστηµονική 

συνεργασία πυροδοτεί συγκρούσεις. Οι περιστασιακές παραινέσεις επίσηµων 

φορέων, όπως του Υπουργού Εξωτερικών της Γιουγκοσλαυΐας, V. Marincovic 

                                                 
117 Βλ. για παράδειγµα την αδιαφορία για το χριστιανικό παρελθόν των ∆ελφών (Petridis 1997, 
682-684). 
118 Παπασπυρίδη-Καρούζου 1940, 836. Το άρθρο της Καρούζου αποτελεί απάντηση στο δριµύ 
κατηγορητήριο του Κ. Μπίρη εναντίον των αρχαιολόγων για την αδιαφορία τους προς τα 
νεότερα µνηµεία (Μπίρης 1940, 887-890). Πρβ. Κ. Θ. ∆ηµαράς, Αθηναϊκά µνηµεία, Ελεύθερον 
Βήµα, 19-8-1940, 1. 
119 Κ. Ουράνης, Νεοελληνική αδιαφορία. Η εγκατάλειψις των βυζαντινών µας θησαυρών. ∆ιατί 
µας κατηγορεί ο Άγγλος αισθητικός και βυζαντινολόγος Ρόµπερτ Μπάϋρον. Τα µέτρα που 
πρέπει να λάβη το κράτος, Ελεύθερον Βήµα, 23-11-1930, 3. 
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στη διάρκεια της τελετής αναγόρευσής του σε επίτιµο διδάκτορα της Νοµικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραµένουν θεωρητικές δηλώσεις χωρίς 

πρακτικό αντίκρισµα: Μεταξύ των πολλών δεσµών, οι οποίοι συνδέουν τους δύο 

µας λαούς, οι πνευµατικοί δεσµοί είναι εκείνοι, οι οποίοι δύνανται να λάβουν 

ευρύτατην ανάπτυξιν, ανάπτυξιν η οποία µεγάλως θα επηρεάση και όλας τας 

άλλας µεταξύ ηµών σχέσεις ... Θεωρούµεν υποχρέωσιν µας όχι µόνο απέναντι της 

εθνικής µας ιστορίας, αλλά και καθήκον µας απέναντι της µεγάλης ταύτης πηγής 

(ενν. τον βυζαντινό πολιτισµό), εκ της οποίας µέγα µέρος του έθνους κατά το 

παρελθόν ήρχισε διά πρώτην φοράν να αντλή τα νάµατα της πνευµατικής του 

ζωής, να συνεργαζώµεθα διά την διάδοσιν του µεγάλου αυτού πολιτισµού, ο 

οποίος κατέχει µεγάλην και τιµητικήν θέσιν εις την πνευµατικήν ανάπτυξιν της 

ανθρωπότητος.120 Στην πράξη Έλληνες, Βούλγαροι, Γιουγκοσλάβοι και 

Ρουµάνοι διεκδικούν το Βυζάντιο όχι ως κοινό παρελθόν αλλά ως ουσιαστικό 

τµήµα της εθνικής τους ταυτότητας και της πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας. 

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δεν προσεγγίζονται µε στόχο την ιχνηλασία και 

προβολή των πολιτισµικών στοιχείων, που ένωναν τα Βαλκάνια αλλά την 

υπογράµµιση των διαφορών.  

Ακόµη και η σύγκληση των διεθνών βυζαντινολογικών συνεδρίων στις 

βαλκανικές πρωτεύουσες δεν ευνόησε, όπως θα µπορούσε, τη βαθύτερη 

κατανόηση των εξαιρετικά πολύπλοκων πολιτισµικών σχέσεων των λαών της 

χερσονήσου του Αίµου. Αρκετοί από τους συνέδρους121 ή τους αντιπροσώπους 

της πολιτικής εξουσίας επέµεναν να διεκδικούν, σε έναν εθνικιστικό ορίζοντα, 

τη βυζαντινή κληρονοµιά. Έτσι, ο Γ. Παπανδρέου κηρύσσοντας την έναρξη του 

                                                 
120 Ο κ. Μαρίγκοβιτς ανεκηρύχθη χθές επίτιµος διδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου. Η τελετή της ανακηρύξεως και οι εκφωνηθέντες λόγοι. Το στεφάνωµα του 
ανδριάντος του Ρήγα Φεραίου, Ελεύθερον Βήµα, 13-12-1930, 6.  
Κατ΄ αναλογία, ο ακαδηµαϊκός και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Γ΄ 
Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, Μενάρδος στο λόγο του, που εκφωνήθηκε στην εναρκτήρια 
τελετή τόνιζε: Aλλ΄ εκ των κυριωτέρων γνωρισµάτων του βυζαντινού πολιτισµού ήτο ότι 
απέβλεπε πέραν των ορίων της πατρίδος προς υψηλότερα ιδεώδη και προσηύχετο υπέρ της των 
πάντων ενώσεως (Ήρχισαν χθες αι εργασίαι του τρίτου βυζαντινολογικού συνεδρίου. Οι 
εκφωνηθέντες λόγοι των αντιπροσώπων, Ελεύθερον Βήµα, 13-10-1930, 5). 
121 Πρβ. Βολονάκης 1932, 330. Ενδεικτικό του ύφους της ανακοίνωσης είναι το συµπέρασµα 
στο οποίο καταλήγει ο συγγραφέας: To Βυζάντιον αφού διεξήγαγε µακρούς και ενδόξους αγώνας 
κατά των προαιωνίων εχθρών του ελληνισµού και άλλων ποικιλωνύµων βαρβάρων και εν µέσω 
πυρός και αιµάτων εχάλκευσεν αµιγώς ελληνικήν την εθνικήν του υπόστασιν, και διέπλασε τον 
ελληνοχριστιανικόν πολιτισµόν, όστις είναι γνήσιον αποτύπωµα της ελληνικότητός του. Βλ. 
επίσης, Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 22-10-1930, 3, όπου αναγνώστης της εφηµερίδας 
καταγγέλλει τη στάση καθηγητή του Πανεπιστηµίου, ο οποίος στη διάρκεια του Γ΄ Συνεδρίου 
επετέθη διά γλώσσης βιαίας κατά Γιουγκοσλαύου και Βούλγαρου αντιπροσώπου, διά λόγους, τους 
οποίους εν τούτοις δεν ηδυνήθη να δικαιολογήση. 
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τρίτου συνεδρίου θα εκφράσει την ευγνωµοσύνη όλων των Ελλήνων προς τους 

σοφούς ερευνητάς του βυζαντινού πολιτισµού γιατί εφώτισαν µίαν περίοδον της 

εθνικής των ιστορίας και κατέστησαν συνειδητούς τους συνδέοντας την σηµερινήν 

Ελλάδαν προς τον κόσµον εκείνον δεσµούς.122 

Από τη στιγµή, όµως, που η έρευνα δεν ξεκινά µόνο από την ανάγκη να 

καλυφθεί το υπάρχον επιστηµονικό κενό, αποσπάται αυτόµατα από την 

αυστηρή επιστηµονική δεοντολογία και υποτάσσεται σε a priori ερµηνευτικά 

σχήµατα που αλλοιώνουν την αρχαιολογική και ιστορική πραγµατικότητα, µε 

στόχο την τόνωση του εθνικού φρονήµατος στην εσωτερική αγορά και τη 

νοµιµοποίηση των εθνικών οραµάτων. Ο εναγκαλισµός των αρχαιογνωστικών 

σπουδών µε τις ανάγκες της πολιτικής συνθηµατολογίας όχι µόνο συντελεί στην 

απαξίωσή τους αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί εστίες έντασης στην επιστηµονική 

κοινότητα, που υποθάλπονται και από τον τύπο.  

Πράγµατι, όπως για τις κυβερνητικές αρχές των βαλκανικών κρατών οι 

προθέσεις των γειτόνων έπρεπε να αµφισβητούνται και να ελέγχονται, έτσι και 

για τους αρχαιολόγους όλοι σχεδόν οι βαλκάνιοι συνάδελφοί τους είχαν 

επιστρατευτεί από επίσηµες ή παρακρατικές οργανώσεις για την ιδεολογική 

νοµιµοποίηση των εδαφικών διεκδικήσεων των ιδιαίτερων πατρίδων τους.  

Ένα επεισόδιο, που απασχόλησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών το 

1937, µε πρωταγωνιστές µέλη της ελληνικής και βουλγαρικής διανόησης 

σκιαγραφεί καλύτερα από οποιαδήποτε παράθεση απόψεων τη µεσοπολεµική 

ατµόσφαιρα και το διάχυτο αντισλαβισµό.  

Όταν, τον Αύγουστο του 1937, η βουλγαρική πρεσβεία ζήτησε τη 

µεσολάβηση του Υπουργείου Εξωτερικών για την έκδοση άδειας παραµονής 

τριών ερευνητών στο Άγιο Όρος,123 οι Έλληνες ιθύνοντες, αν και δεν την 

αρνήθηκαν, τήρησαν επιφυλακτική στάση. Με κρυπτογραφηµένο τηλεγράφηµα 

προς τη ∆ιοίκηση του Αγίου Όρους, συνιστάται η εξακρίβωση της ηµεροµηνίας 

αναχώρησης των βουλγάρων επισκεπτών και η διενέργεια ελέγχου από τις 

                                                 
122 Ήρχισαν χθες αι εργασίαι του τρίτου βυζαντινολογικού συνεδρίου. Οι εκφωνηθέντες λόγοι 
των αντιπροσώπων, Ελεύθερον Βήµα, 13-10-1930, 5. Πρβ. επίσης την οµιλία του Σπ. Μερκούρη 
προς τους σύνεδρους µετά την επίσκεψή τους στη Μονή ∆αφνίου, (Προς τιµήν των 
Βυζαντινολόγων. Ύµνοι προς την Ελλάδα και τας προόδους της. Αναχώρησις εις Μονεµβασίαν 
και Μυστράν, Ελεύθερον Βήµα, 21-10-1930, 6), όπως και τον λόγο του Α. Ανδρεάδη στο 
τέταρτο βυζαντινολογικό συνέδριο, που διεξάχθηκε στη Σόφια το 1934 (Το συνέδριον των 
Βυζαντινών Σπουδών, Ελεύθερον Βήµα, 12-9-1934, 4). 
123 ΑΥΕ, Β/2/ΧΙΙΙ/Ε, Αγ. Όρος, 1938, Σηµείωµα της βουλγαρικής πρεσβείας στην Αθήνα προς 
το Υπουργείο Εξωτερικών, 28-8-1937, αρ. 679. 
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τελωνειακές αρχές µετ΄ επιµελείας µεν αλλά και εν ταυτώ µετά προσηκούσης 

λεπτότητος ούτως ώστε αποφευχθή πάσα προστριβή.124 Κατά την άφιξη των 

Βουλγάρων στο αεροδρόµιο του Τατοΐου, η ελληνική χωροφυλακή, µετά από 

έρευνα, κατάσχεσε 29 έγγραφα από του 14ου αιώνος και εξής�εις σλαβωνικήν 

γλώσσαν, πιθανώς αντιγράφων των �αποσταλλέντων εις τας Μονάς του Άθω 

και αλλαχού εγγράφων εκ µέρους Σέρβων, Βουλγάρων και Βλάχων ηγεµόνων,125 

πέντε πίνακας αντιγραφής προσωπογραφιών κτητόρων Μονών του Αγίου Όρους 

�και �επτά µικράς φωτογραφίας εικόνων του Αγίου Όρους.126 Η αποτίµηση 

των κατασχεθέντων αντικειµένων ανατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας στον 

Γ. Σωτηρίου. Στη σχετική αναφορά του, ο Έλληνας καθηγητής έγραφε: το σώµα 

τούτο των εγγράφων προφανώς εκλάπη εκ βιβλιοθήκης Μονής τινός του Άθω, 

απόδειξις δε τούτου είνε ότι το πρώτον φύλλον έχει αποκοπή διά ψαλίδος κατά το 

ήµισυ. Το εξαφανισθέν άνω µέρος του φύλλου ανέγραφεν την κατέχουσαν το 

σώµα τούτο βιβλιοθήκην και τον αύξοντα αριθµόν του χειρογράφου.127 ∆εν έχει, 

ίσως, τόση σηµασία το αν πράγµατι ο βούλγαρος αρχαιολόγος, M. Kovatcheff 

υπεξαίρεσε τα χειρόγραφα ή όπως ισχυρίστηκε τα είχε αγοράσει από 

παλαιοπωλείο στη Σόφια.128 Η στάση των Ελλήνων πιστοποιεί την έµφυτη 

δυσπιστία προς τους Βουλγάρους και την δυσκολία ανεύρεσης κωδίκων 

επικοινωνίας. Η απλουστευτική ανάλυση του περιστατικού από τον Σωτηρίου 

εµφορείται από µία στενή εθνικιστική λογική που καθιστούσε εκ προοιµίου 

αδύνατη την εξακρίβωση των βουλγαρικών προθέσεων, εισπράττοντας ως 

πρόκληση οποιαδήποτε βουλγαρική απόπειρα προσέγγισης του αυταπόδεικτα 

ελληνικού παρελθόντος: οι Βούλγαροι, εις χείρας των οποίων κατεσχέθησαν τ΄ 

ανωτέρω φαίνεται ότι είνε µέλη επιστηµονικής αποστολής. Έχων υπ΄ όψει 

γενοµένας µέχρι τούδε εργασίας ρώσων και επιστηµόνων των βαλκανικών 

χωρών περί του Αγίου Όρους, νοµίζω ότι εις την αποστολήν ταύτην έχει ίσως 

ανατεθή η µελέτη και αντιγραφή στοιχείων, δι΄ ων επιζητείται ν΄ αποδειχθή ότι ο 

Άθως από του 14ου αιώνος περιήλθεν εις σλαβικάς χείρας και ότι η ελληνικότης 

                                                 
124 ΑΥΕ, Β/2/ΧΙΙΙ/Ε, Αγ. Όρος, 1938, Κρυπτογραφικό τηλεγράφηµα του Υπουργείου 
Εξωτερικών προς τη ∆ιοίκηση του Αγίου Όρους, 9-10-1937, αρ. πρωτ. 20978, Β/12/VΙΙΙ/Ε.  
125 ΑΥΕ, Β/2/ΧΙΙΙ/Ε, Αγ. Όρος, 1938, Επιστολή του Γ. Σωτηρίου προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών, 3-11-1937, αρ. πρωτ. 22874, Β/12/37, αρ. πρωτ. Βυζαντινού Μουσείου 1382. 
126 ΑΥΕ, Β/2/ΧΙΙΙ/Ε, Αγ. Όρος, 1938,Έγγραφο της Ελληνικής χωροφυλακής υπογεγραµµένο 
από τον Συντ/ρχη Α. Αγγελέτο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 2-11-1937, αρ. πρωτ. 22848 
Β/12/Ε.  
127 Ό.π. υποσ. 125.                   
128 Ό.π. υποσ. 126.                  
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του Αγίου Όρους εγένετο υπό του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πολύ µετά 

την Άλωσιν υπό των Τούρκων, ως επεζήτει ανέκαθεν ν΄ αποδείξη τούτο, διά 

πολιτικούς λόγους παλαιότερον η Παλαιστίνειος εταιρεία της Πετρουπόλεως, νυν 

δε οι βυζαντινολόγοι των βαλκανικών κρατών. Συνεχίζοντας, ο Σωτηρίου 

πρότεινε την παράδοση των κατασχεθέντων εγγράφων στο Βυζαντινό Μουσείο 

ή στο τµήµα χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και την ανάθεση της 

δηµοσίευσής τους στον καθηγητή του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Μ. 

Λάσκαρην, συµφώνως προς την αληθή ιστορίαν του Άθω, ουχί δε κατά τας 

απόψεις των Σλάβων, οίτινες επιζητώσιν - εκ πολιτικών λόγων ορµώµενοι- να 

διαστρέψωσι την ιστορίαν του Αγίου Όρους.129  

Στην ταραγµένη, όµως, περίοδο του µεσοπολέµου, ορισµένοι 

αρχαιολόγοι υπήρξαν εκφραστές όχι µόνο της σύγκρουσης του ελληνικού 

εθνικού κινήµατος µε το βουλγαρικό αλλά και µιας προσπάθειας γεφύρωσης 

των ρηγµάτων και αναζήτησης ενός συστήµατος ευρύτερης συνεργασίας. 

Παράδειγµα θετικής εµπλοκής στην πολιτική ζωή αποτελούν οι µεµονωµένες 

περιπτώσεις των Α. Κεραµόπουλου130 και Αλ. Φιλαδελφέα, που συµµετείχαν 

στην ίδρυση Ελληνο-βουλγαρικού Συνδέσµου, ο µεν, ως ένας από τους τρεις 

αντιπροέδρους ο δε, ως µέλος.  

Το σωµατείο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1935 στην Αθήνα, από µια οµάδα 

Ελλήνων διανοουµένων, υπό την προεδρία του πρώην υπουργού Εξωτερικών 

Λ. Κανακάρη-Ρούφου, ως ένδειξη φιλικωτέρων διαθέσεων της Ελλάδος έναντι 

της Βουλγαρίας.131 Η πρωτοβουλία, που χαιρετίστηκε µε ενθουσιασµό από τον 

ελληνικό και βουλγαρικό τύπο,132 συµπληρώθηκε µε τη σύσταση Ελληνο-

βουλγαρικού Συνδέσµου στη Σόφια, η αντιπροεδρία του οποίου ανατέθηκε 

στον επίσης αρχαιολόγο και καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του 

                                                 
129 Ό.π. υποσ. 125. 
130 Ο Κεραµόπουλος προβάλλεται από τον βουλγαρικό τύπο ως γνωστότατος � ανεπίσηµος 
τρόπον τινά αντιπρόσωπος των Βουλγάρων διανοουµένων( Novi Dni, 31-7-1935). 
131 ΑΥΕ, Α/6/3 1935-Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις, Έγγραφο του Έλληνα Πρέσβη στη Σόφια, 
Μ. Φ. Κοσµετάτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 31-7-1935, αρ. 1978 µε συνηµµένα 
αποσπάσµατα από τις εφηµερίδες Novi Dni, 31-7-1935, Όµπζορ, 31-7-1935 και La Bulgarie, 
30-7-1935. 
132 Ο.π υποσ. 131. Βλ επίσης το σχετικό άρθρο στην εφηµερίδα La Bulgarie, όπου µεταξύ 
άλλων τονίζεται: Des rapports directs plus fréquents entre savants, hommes des lettres et 
artistes des deux pays et une meilleure connaissance de leurs oeuvres constitueront sûrement un 
des moyens les plus efficaces pour supprimer la méfiance et faire naître l� estime et la 
symphathie réciproque (La Société gréco-bulgare d� Athènes, La Bulgarie, 30-7-1935). 
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Πανεπιστηµίου Σόφιας, Βogdan Filov.133 Η ίδρυση των δύο συναφών 

σωµατείων αποτελούσε ένα δυναµικό τρόπο έκφρασης της επιθυµίας της 

πνευµατικής ηγεσίας των δύο όµορων χωρών να εργαστεί ... διά την προσέγγισιν 

και την φιλίαν µεταξύ των δύο λαών ... και να συντελέσει εις την ανάπτυξιν των 

αµοιβαίων οικονοµικών και εµπορικών συµφερόντων και σχέσεων, όπως θα 

επισηµάνει ο ελληνοµαθής πρόεδρος του Βουλγαρικού συνδέσµου G. Radev, 

πρώην πρεσβευτής και Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών.134 

Βούλγαροι και Έλληνες εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου, καθηγητές 

Πανεπιστηµίων, λόγιοι, δηµοσιογράφοι, οικονοµολόγοι, τραπεζίτες, 

βιοµήχανοι, καλλιτέχνες έχοντας διαγνώσει την αδυναµία της Κ.Τ.Ε. να 

διαφυλάξει τα ζωτικά συµφέροντα των µικρών δυνάµεων και να εδραιώσει την 

ειρήνη στα Βαλκάνια, επιδιώκουν µε ευελιξία και σθένος να θέσουν τις βάσεις 

µιας νέας πολιτικής συνεργασίας: ∆ιά της εν Αθήναις ιδρύσεως του 

Ελληνοβουλγαρικού Σωµατείου και του εν Σόφια τοιούτου, αποµακρύνονται αι 

σκοτειναί σελίδες του ιστορικού παρελθόντος των δύο λαών. Τα µελανά νέφη 

διελύθησαν και από σήµερον και τούδε διανοίγονται ενώπιον ηµών νέοι 

ορίζοντες καλού µέλλοντος και µεγάλης προόδου µεταξύ των δύο γειτόνων λαών. 

∆εν υπάρχει µεγαλυτέρα αλήθεια εκ του ότι διά να ζήση εις λαός, εκτός του ότι 

οφείλει ούτος να γνωρίζει καλώς εαυτόν, οφείλει να µελετήση και τον γείτονα 

αυτού από πάσης απόψεως.135 Με τη συµµετοχή αρχαιολόγων στο διοικητικό 

συµβούλιο των δύο συνδέσµων, η επιστήµη µεταβάλλεται σε θετική ενέργεια 

για την αποκλιµάκωση της έντασης στα βαλκάνια.  

Στη διεύρυνση των διαβαλκανικών επαφών στόχευαν και οι επισκέψεις 

του Φιλαδελφέα στη Ρουµανία και εν συνεχεία στη Βουλγαρία,136 κατόπιν 

                                                 
133 O Filov, από τους πατέρες της σύγχρονης βουλγαρικής αρχαιολογίας, πρόεδρος της 
Βουλγαρικής Ακαδηµίας των Επιστηµών, ανέπτυξε παράλληλα έντονη πολιτική δραστηριότητα 
ως Υπουργός Παιδείας, Πρωθυπουργός αλλά και σύµβουλος του Πρίγκιπα Συµεών (Bailey 
1998, 95).  
134 ΑΥΕ, Α/ 6/3 1935-Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις, Έγγραφο του Μ. Φ. Κοσµετάτου προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών, 30-8-1935, αρ. 2219. Βλ. επίσης, Mutuelle Bulgaro-Grecque à Sofia, 
La Bulgarie, 3-9-1935. 
135 Απόσπασµα από την επιστολή του Tryfon Tryfonov, δηµοσιολόγου και µέλους του 
διοικητικού Συµβουλίου του Ελληνο-βουλγαρικού Συνδέσµου της Σόφιας προς το Σύνδεσµο 
της Αθήνας (ΑΥΕ, Α/ 6/3 1935-Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις, Έγγραφο του Μ. Φ. Κοσµετάτου 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 30-8-1935, αρ. 2219).  
136 Αρχείο Φιλαδελφέα, Επιστολή του Αλ. Φιλαδελφέα προς τον Yπουργό εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Κ. Γεωργακόπουλο, 10-8-1938. Βλ. επίσης, Το ταξίδιον του κ. Φιλαδελφέως 
εις Ρουµανίαν και Βουλγαρίαν, Έθνος, 31-7-1938. ΑΥΕ Α/6/8, 1938-Βουλγαρία-Σχέσεις µε 
Ελλάδα, Έγγραφο του προξένου της Ελλάδας στη Βάρνη, Ιω. Πετρίδη µε συνηµµένα 
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πρόσκλησης του Βούλγαρου πρεσβευτή στην Αθήνα M. Chichmanov, για να 

δώσει σειρά διαλέξεων και να παραστεί στην κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο 

των Ιερολοχιτών στο ∆ραγατσάνι,137 στον τάφο του Ρουµάνου ποιητή M. 

Eminescu138 και του βούλγαρου I. Vazov.139 Οι επισκέψεις του Φιλαδελφέα 

έλαβαν ευθύς εξαρχής επίσηµο χαρακτήρα και, όπως παρατήρησε µε 

ευχαρίστηση η ελληνική πλευρά, προκάλεσαν την κινητοποίηση των 

βουλγαρικών αρχών για την υποδοχή του: ου µόνον η βουλγαρική Κυβέρνησις, 

διά του Γραφείου του Τύπου, αλλά και το Πανεπιστήµιον και η Ακαδηµία και αι 

ποικίλαι φιλολογικαί οργανώσεις ετέθησαν εις κίνησιν προς υποδοχήν του κ. 

Φιλαδελφέως και διά παντός τρόπου διηυκόλυναν το έργον του.140 Η απόδοση 

τιµών αποκορυφώθηκε µε την απονοµή του Ανώτερου Ταξιάρχη του 

Βουλγαρικού Β. Τάγµατος του Αγίου Αλεξάνδρου, σπάνια τιµητική 

διάκριση.141 Η σηµασία της επίσκεψης του Φιλαδελφέα στη Βουλγαρία 

επισηµάνθηκε, µάλιστα, και από τον διευθυντή του Μεσανατολικού Ιδρύµατος, 

L. Archer σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Έλληνα αρχαιολόγο: As an 

organisation which is working in several Balkan states, we are particularly 

appreciative of such high public service in the cause of good relations as 

represented by your visit.142 

Η παρέµβαση του Φιλαδελφέα στη χάραξη µιας βαλκανικής 

πολιτιστικής πολιτικής συµπληρώνεται µε την φιλόδοξη πρόταση για την 

ίδρυση ∆ιαβαλκανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου µε έδρα την Αθήνα, 

πρόταση που είχε διττό στόχο. Ένα ανάλογο ίδρυµα, προς µελέτην των κοινών 

σηµείων επαφής των βαλκανικών λαών κατά το παρελθόν,143 λειτουργώντας ως 

                                                                                                                                   
αποκόµµατα της εφηµερίδας Βαρναϊκός Ταχυδρόµος (11-7-1938, 13-7-1938), 13-7-1938, αρ. 
πρωτ. 415 Α/3. 
137 Το εν ∆ραγασανίω συγκινητικόν µνηµόσυνον εις µνήµην των εκεί πεσόντων ιερολοχιτών. 
Θερµόταται ελληνορουµανικαί εκδηλώσεις, Έθνος (Εφηµερίς του εν Ρουµανία και έξω 
ελληνισµού), 26-6-1938, 1-2. 
138 Η κατάθεσις στεφάνου εις τον τάφον του Εµινέσκου, Έθνος, 26-6-1938, 4. Βλ. επίσης, 
Profesorul Philadelpheus a depus un buchet de lauri pe mormântul lui Eminescu, Romania, 19-
6-1938. 
139 Georges Miltchev, Un entretien avec M. Alexandre Philadelpheus, Directeur du Musée 
National d� Athènes, La parole Bulgare, 3-7-1938. 
140 ΑΥΕ, Α/6/8 1938-Σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στη 
Σόφια Κ. ∆ιαµαντόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 23-7-1938, αρ. 1532 Χ/4. 
141 Ό.π. υποσ. 140.               
142 Αρχείο Φιλαδελφέα, Επιστολή του L. Archer προς τον Αλ. Φιλαδελφέα, 23-8-1938. 
143 Ο κ. Φιλαδελφεύς εις Σόφιαν, Ελεύθερον Βήµα, 6-7-1938, 2. Για την υποδοχή της ιδέας του 
Φιλαδελφέα από την ελληνική κοινή γνώµη βλ. ∆ιαβαλκανικόν Ινστιτούτον, Ελεύθερον Βήµα, 
4-5-1937, 3 και Ελεύθερον Βήµα, 25-8-1938, 5. 
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κοινό σηµείο αναφοράς της επιστηµονικής κοινότητας, θα προωθούσε την 

επιστήµη και παράλληλα θα δρούσε ως καταλύτης, θα δηµιουργούσε, δηλαδή, 

τις προϋποθέσεις, που, ίσως, έκαναν δυνατή και την πολιτική προσέγγιση των 

βαλκανικών κρατών. Υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, που αξιολογούµενα 

ως τότε διαµετρικά αντίθετα από τις εθνικές βαλκανικές ιστορίες έδιναν 

αφορµή σε έριδες θα χρησιµοποιούνταν για την διευκόλυνση της πολιτιστικής 

ώσµωσης στα Βαλκάνια.  

Η επίσκεψη ενός εξέχοντα έλληνα αρχαιολόγου στη Ρουµανία και τη 

Βουλγαρία και η εισήγηση για την ίδρυση του ∆ιαβαλκανικού Ινστιτούτου, σε 

µια εποχή κρίσιµη για τις σχέσεις των βαλκανικών κρατών και ιδιαίτερα για τις 

ελληνο-βουλγαρικές δεν ήταν άνευ πολιτικής σηµασίας. Αποτελεί πάγια 

διπλωµατική αρχή η σύναψη συµφώνων πολιτιστικής συνεργασίας σε 

περιπτώσεις που κρίνεται ανέφικτη ή ανεπιθύµητη η προσέγγιση σε 

οποιονδήποτε άλλο τοµέα. Η καλλιέργεια των πολιτιστικών επαφών δύο χωρών 

αφήνει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς παράλληλα να 

συνεπάγεται την πολιτική δέσµευση των κυβερνήσεών τους.144 Αντίστροφα, η 

ποιότητα και η µορφή των διακρατικών επιστηµονικών επαφών πολύ συχνά 

καθορίζεται από τις πολιτικές τους σχέσεις. Στην περίπτωση των βαλκανικών 

κρατών, οι απόπειρες επιστηµονικής συνεργασίας δεν ευδοκίµησαν προφανώς 

εξαιτίας της απουσίας πολιτικής βούλησης. Πράγµατι, αν και σηµαίνουσες 

προσωπικότητες του βαλκανικού πολιτικού κόσµου, όπως ο βασιλιάς της 

Βουλγαρίας Βόρις, είχαν αρχικά υποσχεθεί την συνδροµή τους,145 το 

∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο δεν ιδρύθηκε ποτέ. Η απλή συγκατάθεση δεν 

                                                 
144 Η συλλογιστική που οδήγησε στην υπογραφή του ελληνο-γαλλικού Συµφώνου Πολιτιστικής 
Συνεργασίας στις 19 ∆εκεµβρίου 1938, στην Αθήνα (C.A.R.A.N, AJ/16/6981, L� Information 
Universitaire, 3 Ιουνίου 1939, 5) αποκωδικοποιεί τις σκοπιµότητες που εξυπηρετούν ανάλογες 
διακρατικές συµφωνίες: Ο Μεταξάς είχε εκφράσει, µε την ευκαιρία της προγραµµατισµένης 
επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας, Georges Bonnet, στην Αθήνα την επιθυµία 
συνοµολόγησης ενός συµφώνου εµπορικής συνεργασίας (Α.Α.Ε, Europe 1918-40, Grèce, 203, 
Εµπιστευτικό έγγραφο της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς το Παρίσι, 1-8-1938, αρ. 
114-115, 124). Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θεωρήθηκε αδύνατη τόσο εξαιτίας του 
περιορισµένου χρόνου, που µεσολαβούσε ως την επίσκεψη του Bonnet όσο και εξαιτίας της 
δυσκολίας διευθέτησης των διαφορών, που είχαν προκύψει από το ακανθώδες θέµα της 
εξαγωγής των ελληνικών κρασιών. Εξίσου ανεδαφική κρίθηκε η ιδέα σύναψης πολιτικού 
Συµφώνου, µε το σκεπτικό ότι η Ελλάδα δεν θα έδινε τη συγκατάθεσή της σε µια διπλωµατική 
πράξη, που πιθανόν να δυσαρεστούσε την Ιταλία (Α.Α.Ε, Europe 1918-40, Grece, 203, 
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, 4-8-1938, αρ. 
278-280, 125). Ως εκ τούτου υιοθετήθηκε ως πλέον ανώδυνη η εισήγηση του Έλληνα 
Μαυρουδή για τη σύναψη συµφώνου πολιτιστικής συνεργασίας.  
145 Ο ∆ιευθυντής του αρχαιολογικού µουσείου εις Σόφιαν. Η κοινή πατρίς των ανθρώπων του 
πνεύµατος, Ελεύθερον Βήµα, 4-7-1938, 4. 
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µετατράπηκε σε ενεργό δράση και σε ουσιαστική µέριµνα για τη θεσµοθέτηση 

του ινστιτούτου. Επρόκειτο, άλλωστε, για ένα εγχείρηµα το οποίο δεν φαίνεται 

να αντιµετωπίστηκε ως συλλογική επένδυση για το µέλλον των βαλκανικών 

χωρών ούτε καν από την Ελλάδα. 

 

Η περίπτωση της Τουρκίας  

Η αποτυχία της πρότασης Φιλαδελφέα για την ίδρυση ∆ιαβαλκανικού 

Ινστιτούτου δεν αποτελεί το µόνο δείγµα απουσίας ουσιαστικού ενδιαφέροντος 

εκ µέρους της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας για πολιτιστική διείσδυση στον 

ευρύτερο βαλκανικό χώρο και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων σε 

κοινό υπόβαθρο συµφιλίωσης. Είναι γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, η Ελλάδα και αν συναισθάνθηκε τη σκοπιµότητα πολιτιστικής 

παρέµβασης στα Βαλκάνια, ουδέποτε κινήθηκε συντονισµένα και µεθοδικά 

προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που δεν έλειψαν οι ευκαιρίες. Ακόµα και η 

κυβέρνηση Βενιζέλου, που επεδίωξε και πέτυχε την έξοδο της χώρας από την 

προγενέστερη διπλωµατική αποµόνωση, εφαρµόζοντας ένα φιλόδοξο 

πρόγραµµα εξωτερικής πολιτικής, δεν εκµεταλλεύτηκε τις συγκυρίες για να 

εδραιώσει την παρουσία της Ελλάδας στην πνευµατική ζωή των βαλκανικών 

χωρών. Σε µια εποχή που η ελληνική κοινωνία επιχειρούσε να προσαρµόσει τη 

Μεγάλη Ιδέα στη νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά τη µικρασιατική 

καταστροφή, επιδιώκοντας όχι πια την πολιτική και στρατιωτική επικράτηση 

της Ελλάδας αλλά κυρίως το οικονοµικό και εν µέρει το πολιτιστικό άνοιγµα 

στα Βαλκάνια,146 οι φορείς της εξουσίας χαρακτηρίζονταν από µια έλλειψη 

δυναµικής. Προσπάθειες, όπως η ίδρυση σωµατείων φιλίας και συνεργασίας 

αποτελούσαν ατοµικές πρωτοβουλίες, που εξασφάλιζαν τη συγκατάθεση της 

κυβέρνησης αλλά όχι και την αµέριστη υποστήριξή της. 

Η αδιαφορία για την τόνωση των διαβαλκανικών πολιτιστικών επαφών 

είναι αξιόµεµπτη κυρίως στην περίπτωση της Τουρκίας. Αν και οι συγκυρίες 

ήταν αρκετά ευνοϊκές, µετά την υπογραφή του ελληνοτουρκικού συµφώνου 

φιλίας τον Οκτώβριο του 1930 και τη συνακόλουθη εξοµάλυνση των πολιτικών 

σχέσεων των δύο χωρών, η ελληνική ηγεσία δεν προχώρησε, πέρα από τις 
                                                 
146 Κατά τον Θ. Νικολούδη η Ελλάς δεν θα εβράδυνε να δεσπόση από απόψεως εµπορικής και 
εκπολιτιστικής του βαλκανικού συγκροτήµατος ενώ σύµφωνα µε τον Α. Ευταξία η Ελλάς 
κέκληται να πρωτοστατήσει, υπό έποψιν οικονοµικήν και εκπολιτιστικήν (Παπαστρατής 1992, 
429). 
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γενικόλογες διακηρύξεις, στη λήψη µέτρων για τη σύσφιγξη και των 

πνευµατικών τους δεσµών. Παρά τις αντίθετες εξαγγελίες, που είχαν φτάσει ως 

την δηµοσίευση σχετικού διατάγµατος, το 1920,147 η ίδρυση παραρτήµατος της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.148  

Η Ελλάδα φαίνεται ότι προσπέρασε µια πολύτιµη ευκαιρία να παγιώσει 

τη θέση της στην Ανατολή. Χωρίς να παραβλέπεται το στοιχείο της 

υποβόσκουσας αντιπαλότητας των δύο οµόρων λαών,149 η ευόδωση των 

πρωτοβουλιών για την συνεργασία των Ελλήνων ιστορικών και αρχαιολόγων 

µε τους Τούρκους συναδέλφους τους ήταν θεωρητικά εφικτή σε µια περίοδο, 

που η κεµαλική κυβέρνηση ενεθάρρυνε τις προσπάθειες ανίχνευσης του 

ιστορικού παρελθόντος της Τουρκίας150 και την ανάδειξη και προβολή των 

αρχαιολογικών της θέσεων µε στόχο την εξυπηρέτηση εθνικιστικών151 και 

πολιτικών σκοπιµοτήτων και την ανάπτυξη του τουρισµού. 

Οι εργασίες αποκάλυψης των µωσαϊκών του ναού της Αγίας Σοφίας από 

το διευθυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών της Αµερικής (Byzantine 

Institute of America), Th. Whittemore152 (1931- 1938), η ίδρυση του Συνδέσµου 

Τουρκικής Ιστορίας το 1931153 και η συνακόλουθη ανάληψη ανασκαφών στην 

ανατολική Θράκη154 και την κεντρική Μικρασία,155 η δειλή δηµοσίευση 

άρθρων σε ευρωπαϊκά επιστηµονικά περιοδικά,156 η σύγκληση διεθνών 

                                                 
147 Β.∆. 31 Ιανουαρίου 1920 (ΦΕΚ51, 29 Φεβρουαρίου 1920 τ. Α΄) Περί προσθήκης εδαφίου εις 
τον οργανισµόν της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Πρβ. ΠΑΕ (1916-19), 75-76. 
148 Πετράκος 1987β, 164. 
149 Συχνά ο εθνικιστικός ανταγωνισµός καλλιεργούνταν και µέσα από το έργο Ελλήνων και 
Τούρκων διανοουµένων, γεγονός που καθιστούσε ακόµα σηµαντικότερη τη διεπιστηµονική 
προσέγγιση. Βλ. Χιδίρογλου 1980, 25-26, 32-36. 
150 «News Notes», Turk Tarih Arkeologya Ve Etnografya Dergisi I (1933), 194-195. Zübeyr 
1934, 307. Βλ. επίσης την οµιλία του προέδρου της τουρκικής ∆ηµοκρατίας στη διάρκεια 
διεθνούς αρχαιολογικού συνεδρίου στην Άγκυρα (The Proceedings of the Xth International 
Congress of Classical archaeology, 1973, vii). Πρβ. Özdoğan 1998, 118-119. 
151 Meyer 1973, 182-183, Özdoğan 1998, 116-117. Πρβ. Άµαντος 1929β, 247. 
152 Whittemore 1933. 
153 Πρόεδρος του Συνδέσµου και υπεύθυνος για το συντονισµό της δράσης του ήταν ο ίδιος ο 
Κεµάλ. 
154 «Ανασκαφαί εις την Ανατολικήν Θράκη», Θρακικά 8-9 (1937-38), 424. «Ιστορικά 
αριστουργήµατα εις τας ανασκαφάς της Θράκης», Θρακικά 10-11 (1938-39), 425-428. 
«Ανασκαφαί Ανατολικής Θράκης», Θρακικά 12-13 (1939-40), 419-420. «Οι τύµβοι της 
Βιζύης», Θρακικά 12-13 (1939-40), 421-422. Βλ. επίσης, Τύµβοι της Ανατολικής Θράκης. Ο 
Τουρκικός Σύνδεσµος Ιστορίας, Ελεύθερον Βήµα, 21-10-1938, 1, Ο αρχαίος ελληνικός κόσµος. 
Οι τύµβοι της Βιζύης. Αι τουρκικαί ανασκαφαί, Ελεύθερον Βήµα, 27-1-1940, 1. 
155 Αι αρχαιότητες ες Ανατολήν. Γιάλοβα, η τουρκική Λουτρόπολις. Αι ανευρεθείσαι 
αρχαιότητες. Η αρχαία Πυθόπολις, Ελεύθερον Βήµα, 6-2-1932, 3. Αρχαιολογικαί ανασκαφαί εις 
Ανατολήν, Ελεύθερον Βήµα, 20-9-1938, 2. 
156 Βλ. για παράδειγµα Müfit 1931, 173-218. 
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συνεδρίων στην Τουρκία,157 η ίδρυση επαρχιακών αρχαιολογικών µουσείων,158 

η διευκόλυνση του ανασκαφικού έργου των ξένων αποστολών159 και η 

συστηµατικότερη, συγκριτικά µε το παρελθόν, επιστασία του από την τουρκική 

αρχαιολογική ηγεσία, η κυβερνητική παρέµβαση για την προστασία των 

ισλαµικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων της Κωνσταντινούπολης,160 η ανάθεση 

της διεύθυνσης του Βυζαντινού Μουσείου στον Makridi Bey,161 αποτελούν 

τοµές στην αρχαιολογική πολιτική της χώρας.  

Για την κεντρική εξουσία, εξάλλου, η ανάδειξη των αρχαιοτήτων 

αποτελούσε, εκτός των άλλων, µέρος ενός ευρύτερου, µακροπρόθεσµου 

σχεδιασµού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, σηµαντικό παράγοντα 

τόνωσης της εθνικής οικονοµίας. Η κατασκευή δρόµου παράπλευρου προς τα 

χερσαία βυζαντινά τείχη (1933-1936),162 η κατάρτιση, το 1937, από τη 

δηµαρχία Κωνσταντινούπολης πενταετούς προγράµµατος στερέωσης και 

αποκατάστασης των τουρκικών µνηµείων,163 και η ανάθεση στον Γάλλο 

πολεοδόµο, L. Proust της εκπόνησης σχεδίου αναδιοργάνωσης του οικοδοµικού 

ιστού της Κωνσταντινούπολης164 πιστοποιούσαν τη συµµόρφωση της 

                                                 
157 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 3-8-1937, 3, Αρχαιολογικό Συνέδριο, Ελεύθερον Βήµα, 22-9-
1937, 4, Το συνέδριον της ιστορίας εις το Ντολµά Μπαξέ. Ο ελληνικός πολιτισµός εις Ασίαν, 
Ελεύθερον Βήµα, 4-10-1937, 1. 
158 Schede 1930, 444-462.  
159 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι παρατηρήσεις του καθ. Baxter που διηύθυνε τις 
ανασκαφικές εργασίες στο Παλάτι της Κωνσταντινούπολης: It is a happiness to record our 
deep appreciation of the sympathy, encouragement, and friendship shown to us from highest to 
lowest. Kemalist Turkey is warmly concerned for all the antiquities�we found a keen 
antiquarian curiosity, an appreciation of the worth of archaeology for its own sake, and a zeal 
for research which give high promise for the future� (The secrets of Byzantium. A mosaic of 
vast promise. Is it a clue to the Great Palace?, The Times, 28-10-1935, 15f). Πρβ. Th. Fyfe, 
Heirs of Hellas. A misunderstood architecture. Modern lessons from Transjordan, The Times, 8-
12-1934, 13 f. Τα ωραία µωσαϊκά από το Βυζαντινό παλάτιον. Τα νέα ευρήµατα, Ελεύθερον 
Βήµα, 14-8-1937, 1 
160 Ήδη το 1929 ο τούρκικος τύπος καταγγέλλει τις καταστροφές των βυζαντινών µνηµείων της 
Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζοντάς τις ως βανδαλισµούς (Και οι Τούρκοι υπέρ των 
βυζαντινών µνηµείων, Ελεύθερον Βήµα, 1-7-1929, 2.). Το 1933 η δηµαρχία της 
Κωνσταντινούπολης διώκει δικαστικά τουρκική εταιρεία για την καταστροφή των βυζαντινών 
τειχών (Ο σεβασµός προς τα βυζαντινά τείχη, Ελεύθερον Βήµα, 14-10-1933, 2) ενώ το 1934 
κυκλοφορεί πρωθυπουργική εγκύκλιος που απαγορεύει την αποξήλωση των αρχαιολογικών 
µνηµείων, καθιστώντας σαφές ότι η κεµαλική Άγκυρα δεν πρόκειται να ανεχθή ζηµίας εις 
αρχαιότητας που αποτελούν ανεκτίµητον πλούτον διά την Τουρκίαν (Η Άγκυρα διά τας 
αρχαιότητας. Μία εγκύκλιος του Ισµέτ, Ελεύθερον Βήµα, 21-2-1934, 1).  
161 Ogan 1941, 163-169. 
162 Κ. Σπανούδης, Τα περιλάλητα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, Ελεύθερον Βήµα,25-10-1936, 
1. 
163 Πρόοδοι των γειτόνων µας. Η Τουρκία διά τον τουρισµόν, Ελεύθερον Βήµα, 14-5-1937, 1.  
164 Εξεπονήθη νέον σχέδιον διά την Κωνσταντινούπολιν. Το κέντρον της Πόλεως θα µεταφερθή 
εις Βυζάντιον, Ελεύθερον Βήµα, 29-11-1937, 4. Ελεύθερον Βήµα, Η ανακαίνισις της 
Κωνσταντινουπόλεως, 2-9-1938, 2. 
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τουρκικής κυβέρνησης µε τις ανάγκες του εκσυγχρονισµού. Η νέα ηγεσία της 

Τουρκίας έδειχνε αποφασισµένη να εξουδετερώσει αντιξοότητες, 

συνυφασµένες µε την τουρκική θρησκοληψία και τον εθνικισµό165 και να 

προχωρήσει σε έργα συντήρησης και ανάδειξης των βυζαντινών ναών της 

Κωνσταντινούπολης. Όπως έγραφε ο Γ. Σωτηρίου, η αναδηµιουργία της 

Τουρκίας εις συγχρονισµένον κράτος δεν έµεινε χωρίς αντίκτυπον και εις το 

πεδίον της επιστηµονικής ερεύνης και της φροντίδος προς συντήρησιν και των 

βυζαντινών µνηµείων της Κωνσταντινουπόλεως.166 Βέβαια, παρόλο που οι 

σχετικές ενέργειες ήταν περιορισµένες και αποφασίστηκαν τις περισσότερες 

φορές υπό την πίεση της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, αποτελούσαν 

σαφή έκφραση της κυβερνητικής βούλησης να αποστασιοποιηθεί από τους 

φανατικούς ισλαµιστές,167 προβάλλοντας το ανανεωµένο, δηµοκρατικό 

πρόσωπό της. Ο συµβολισµός ήταν έκδηλος στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας. 

Το 1934 ο ναός, που µέχρι τότε λειτουργούσε ως τζαµί, µετατράπηκε σε 

µουσείο βυζαντινής τέχνης, το ιστορικόν δε αυτό γεγονός έγινε ηµέρα ιερού 

ραµαζανίου. Η εντύπωσις ήτο ζωηρά εις το τουρκικόν κοινόν, διά το οποίον η 

Αγία Σοφία ήτο πάντοτε το σύµβολον της νίκης του Οσµάν εναντίον του 

Βυζαντίου και έµεναν εις το «µιµπέρ» αυτής αι σηµαίαι, που υπενθύµιζαν την 

άλωσιν ... εκεί δε κατά το ραµαζάνι, οπότε περισσεύει το ισλαµικόν αίσθηµα, 

εγίνετο η τεραστία συγκέντρωσις του «Λεϊλέϊ καντέρ» της Σταµπούλ.168 Η 

υποδοχή του έργου από το διεθνές κοινό επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της 

τουρκικής κυβέρνησης. Οι εργασίες στο ναό της Αγίας Σοφίας αποτέλεσαν 

                                                 
165Οι βυζαντινοί ναοί λειτουργούσαν ως τζαµιά υπό την εποπτεία του Εκβαφίου, κατεξοχήν 
συντηρητικού στοιχείου της Τουρκίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την απουσία ειδικού 
φορέα για την προστασία των βυζαντινών αρχαιοτήτων είχε ως αποτέλεσµα την ολοκληρωτική 
πολλές φορές καταστροφή τους. (Βλ. Οι Τούρκοι και αι βυζαντιναί Αρχαιότηται, Ελεύθερον 
Βήµα, 5-8-1931, 2, Αι βυζαντιναί αρχαιότηται, Ελεύθερον Βήµα, 15-8-1933, 2, Ο ναός των 
Βλαχερνών, Ελεύθερον Βήµα, 23-8-1933, 2).  
166 Γ. Σωτηρίου, Νέα Τουρκία και Τέχνη. Τα µνηµεία του Βυζαντίου και η κατάστασις των, 
Ελεύθερον Βήµα, 17-11-1933, 1. 
167 Οι φανατικοί ισλαµιστές είχαν αντιδράσει στην αποκάλυψη των µωσαϊκών της Αγίας 
Σοφίας, µε τον ισχυρισµό ότι η αποκάλυψίς των αντέβαινε προς την µωαµεθανικήν θρησκείαν 
(Έχει ανάγκην επισκευής ο ναός της Αγίας Σοφίας; Η πρότασις περί διεθνούς εράνου, 
Ελεύθερον Βήµα, 10-1-1933, 1). Χρειάστηκε η παρέµβαση του βουλευτή Κωνσταντινούπολης 
Χαλίλ βέη �για να σταµατήσει η πολεµική µερίδος του τύπου της Σταµπούλ κατά του 
Whittemore τον οποίον µία εφηµερίς παρουσίασε περίπου ως απεσταλµένον χριστιανικής 
οργανώσεως της Αµερικής (Η εικών που απεκαλύφθη εις την Αγίαν Σοφίαν. Η εντύπωσις εις το 
κοινόν, Ελεύθερον Βήµα, 23-11-1933, 1). Πρβ. Ζαχ. Παπαντωνίου, Πως πρέπει να εµφανισθή η 
Αγία Σοφία, Ελεύθερον Βήµα, 2-12-1932, 1. 
168 Αι Τουρκικαί µεταρρυθµίσεις. Η Αγία Σοφία. Το έβδοµον µουσείον, Ελεύθερον Βήµα, 16-
12-1934, 3. 
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αντικείµενο εκτενών εγκωµιαστικών άρθρων,169 ενώ το ενδιαφέρον των 

τουριστών ήταν τόσο έντονο ώστε να κριθεί σκόπιµος ο υπερδιπλασιασµός της 

τιµής του εισιτηρίου, από 10 γρόσια που ήταν αρχικά σε 25 το 1938.170  

Πέρα, όµως, από τη σύνδεση αρχαιολογικής πολιτικής και τουριστικής 

ανάπτυξης, η Άγκυρα ενέταξε την αρχαιολογία στα µέσα για την επίτευξη και 

των πολιτικών επιδιώξεών της και πιο συγκεκριµένα για την προσέγγιση της 

∆ύσης. Έτσι, το 1933, σε µια προσπάθεια εξόδου από την επιστηµονική 

αποµόνωση, διευκόλυνε την έκδοση του περιοδικού Türk Tarih, Arkeologya ve 

Ethnografia Degrisi. Στο προλογικό σηµείωµα του πρώτου τεύχους ο Υπουργός 

Παιδείας και Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Τουρκικής Ιστορίας, Reşit 

Galip Bey έθετε ως προγραµµατικό στόχο του περιοδικού την ενηµέρωση της 

διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας για τις αρχαιολογικές εξελίξεις και 

γενικότερα την πορεία της έρευνας στην Τουρκία αλλά και τη καλλιέργεια µιας 

γόνιµης συνεργασίας µε οµοειδή περιοδικά και σωµατεία.171  

Αυτό ακριβώς το ανορθωτικό και γενικότερα µεταρρυθµιστικό πνεύµα, 

η ελληνική πλευρά δεν έσπευσε να το εκµεταλλευτεί για να προωθήσει τη 

συµµετοχή Ελλήνων αρχαιολόγων και συντηρητών στα σηµαντικά 

αρχαιολογικά έργα, που επιτελούνταν στο τουρκικό κράτος από το τέλος της 

δεκαετίας του 1920. Φυσικά, η δυναµική παρουσία ενός τόπου στο πολιτιστικό 

γίγνεσθαι των γειτονικών χωρών απαιτεί µια επιστηµονική υποδοµή και 

οικονοµική ευρωστία, που το ελληνικό κράτος δεν διέθετε την περίοδο του 

µεσοπολέµου. Εντούτοις, το γεγονός ότι οι κυβερνητικοί κύκλοι όχι µόνο δεν 

οργάνωσαν ένα συντονισµένο πρόγραµµα πολύπλευρης προσέγγισης της 

Τουρκίας αλλά ούτε αποπειράθηκαν να ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία 

προς µια ανάλογη κατεύθυνση, δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη των 

προαπαιτούµενων οικονοµικών πόρων. Εξίσου σηµαντικός παράγοντας ήταν η 

απουσία πολιτικής βούλησης, απόρροια της αντίληψης ότι οι δαπάνες για την 

ανάπτυξη της διακρατικής επιστηµονικής συνεργασίας δεν αποτελούν 

                                                 
169 Πως βαθµηδόν αποκαλύπτονται τα µωσαϊκά της Αγίας Σοφίας, Ελεύθερον Βήµα, 22-12-33, 
1. 
170 Επισηµαίνεται ότι µε τον ίδιο νόµο το εισιτήριο για το ανάκτορο του Τοπ Καπού, όπου 
εκτίθενταν οι θησαυροί των Σουλτάνων υποτιµήθηκε στο ήµισυ (Τα Τουρκικά Μουσεία, 
Ελεύθερον Βήµα, 21-3-1938, 4). Βλ. επίσης, Χάριν του τουρισµού, Ήνοιξε και πάλιν η Αγία 
Σοφία, Ελεύθερον Βήµα, 6-2-1935, 1, Η Αγία Σοφία. Νέαι επισκευαί και αποκαλύψεις, 
Ελεύθερον Βήµα, 13-7-1936, 3, Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, Ελεύθερον Βήµα, 28-3-1938, 4 και 
∆ιά την Αγίαν Σοφίαν, Ελεύθερον Βήµα, 6-3-1938, 1. 
171 Galip 1933, 188. 
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απαραίτητο συµπλήρωµα της εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας. Μεθοδεύσεις, 

όπως η προώθηση του θεσµού του επισκέπτη-καθηγητή, η ενθάρρυνση 

ελλήνων επιστηµόνων να συµµετάσχουν σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές 

στην Τουρκία, η διοργάνωση διαλέξεων, ή η χορήγηση υποτροφιών σε 

Τούρκους φοιτητές για τη σπουδή ανθρωπιστικών επιστηµών σε ελληνικά 

Πανεπιστήµια, χωρίς να προϋποθέτουν την καταβολή υπέρογκων ποσών, θα 

επιδρούσαν θετικά στις σχέσεις των δύο χωρών.  

Στο µεσοπόλεµο, σε µια περίοδο έξαρσης του εθνικισµού των µικρών 

εθνών, οι έλληνες αρχαιολόγοι, χωρίς να αδιαφορούν για τις πολιτικές 

εξελίξεις, δεν φαίνεται να νιώθουν έντονη την ανάγκη εξυπηρέτησης των 

εθνικών συµφερόντων, υπό την έννοια ότι δεν στρέφονται µε ιδιαίτερο ζήλο 

στην έρευνα περιοχών, που παραδοσιακά αποτελούσαν µήλο της έριδας για 

τους βαλκανικούς λαούς. Έτσι, η επιλογή του ερευνητικού αντικειµένου 

προσδιορίζεται λιγότερο από την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής 

επιχειρηµατολογίας και περισσότερο από παράγοντες όπως οι προτιµήσεις της 

ξένης επιστήµης. Η χαρακτηριστική απουσία ερευνητικού έργου για τη Θράκη 

επιβεβαιώνει το ότι οι έλληνες αρχαιολόγοι αν και θεωρητικά αντιδρούσαν στις 

ανθελληνικές θεωρίες που διατύπωναν οι βαλκάνιοι συνάδελφοί τους δεν 

έσπευσαν να τις αναιρέσουν µε έγκυρες αποδείξεις, βασισµένες σε ανασκαφές, 

ούτε αισθάνθηκαν υποχρεωµένοι να ανταποκριθούν µε την ίδια πάντοτε 

προθυµία στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πνευµατικού κόσµου και του 

ευρύτερου κοινού, που αναζητούσε στην αρχαιολογία την επιβεβαίωση των 

ελληνικών θέσεων. Οι περιπτώσεις του µακεδόνα Α. Κεραµόπουλου και του 

Θράκα Χρ. Τσούντα που εκδήλωσαν ενεργό ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη 

πατρίδα τους, χωρίς να αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα, χρησιµεύουν για να 

τονίσουν την εξάρτηση της ατοµικής πρακτικής από βιώµατα και 

συναισθηµατικές αξίες. Αν όµως οι κατευθύνσεις της έρευνας δεν έφεραν 

πάντα το αποτύπωµα των εθνικιστικών σκοπιµοτήτων, η γνώση που 

παράγονταν, πρωτογενής ή δευτερογενής, παρέµενε αναπόφευκτα 

συνυφασµένη µε τα ελληνοκεντρικά στερεότυπα. Η αξιολόγηση και ερµηνεία 

των αρχαιολογικών καταλοίπων παραµορφώνονταν από εξωεπιστηµονικές 

παραµέτρους και ιδεολογικές αρχές παγιωµένες στην κοινωνική συνείδηση, 

όπως η αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού έθνους ή η αφοµοιωτική του 

δύναµη και η ανωτερότητά του συγκριτικά µε τον πολιτισµό των γειτόνων.  



 115

Όσο για την ελληνική πολιτική ηγεσία, η αδιαφορία της για τη Θράκη 

και η εκδήλωση µονοµερούς αν και ανεπαρκούς ενδιαφέροντος για τη 

Μακεδονία, δεν φαίνεται να οφείλεται µόνο στις περιορισµένες οικονοµικές 

δυνατότητες του ελληνικού κράτους και τα οξυµένα και εξαιρετικά επείγοντα 

προβλήµατα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει στο µεσοπόλεµο. Η απάθεια δεν 

µπορεί παρά να συνδέεται µε την πεποίθηση ότι οι γενικόλογες ρήσεις και τα 

αρχαιολογικά επιχειρήµατα είχαν περιορισµένη αξία στο διπλωµατικό στίβο και 

δεν µπορούσαν σε καµία περίπτωση να στηρίξουν αποτελεσµατικά 

οποιοδήποτε ελληνικό αίτηµα. Για το επίσηµο κράτος η αρχαιολογία 

αποτελούσε περιθωριακό στοιχείο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Οι 

απεγνωσµένες προσπάθειες των αρχαιολόγων να υπενθυµίσουν στα αρµόδια 

υπουργεία την ύψιστη σηµασία του έργου τους για το έθνος, παραδεχόµενοι 

δηµόσια την άµεση σχέση αρχαιολογίας και πολιτικής, προκειµένου να 

επιτύχουν αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων172 αποδεικνύονταν 

αναποτελεσµατικές.  

∆υστυχώς, το ελληνικό κράτος απέτυχε να προβλέψει τις δυνατότητες 

µιας µεθοδικής σταδιακής πολιτιστικής διείσδυσης στα βαλκάνια. ∆εν µπόρεσε 

ή δεν θέλησε να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συγκυρίες για να µετατρέψει την 

αρχαιολογία σε γόνιµο πεδίο επικοινωνίας των βαλκανικών λαών, 

εδραιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση της Ελλάδας στην πνευµατική ζωή των 

γειτόνων, κατά το πρότυπο των ξένων αρχαιολογικών Σχολών. Στα πλαίσια 

αυτά, ορισµένες ευφάνταστες πρωτοβουλίες ελλήνων αρχαιολόγων για 

διεπιστηµονική συνεργασία ήταν εκ των προτέρων καταδικασµένες σε 

αποτυχία. Οι εκάστοτε κρατικές προσπάθειες εξορθολογισµού της 

                                                 
172 Πρβ. τα επιχειρήµατα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στο διάλογο µε τα Υπουργεία Παιδείας 
και Εξωτερικών σχετικά µε την επιχορήγηση της συµµετοχής της στο διεθνές Συνέδριο 
Προϊστορικής και Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας, στο Λονδίνο: ∆εν είνε η πρώτη φορά, καθ� ην 
η Αρχαιολογική Εταιρεία... καλείται να µετάσχη διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων, αλλά 
πάντοτε ηναγκάσθη να απουσιάζη απ� αυτών διά τους περιορισµένους αυτής οικονοµικούς 
πόρους, καθ� ην στιγµήν άλλα έθνη και ιδιαίτερα τα Βαλκανικά, ουχί ευρωστότερα ηµών 
οικονοµικώς, αντιπροσωπεύονται κατά τα ειρηµένα συνέδρια και διά πολυαρίθµων πολλάκις 
αντιπροσωπειών, ουχί µάλιστα επιστηµονικώς υπερτέρων (Αρχείο Α.Ε., Πρωτοκολληµένα 1931, 
Έγγραφο της Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Υπουργείο Παιδείας, 27-11-1931, αρ. πρωτ. 
146. Ακριβές αντίγραφο στάλθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών µε ηµεροµηνία 2-12-1931 και 
αρ. πρωτ. 150). Η ίδια συλλογιστική διέπει και την αλληλογραφία του Μαρινάτου µε το 
Υπουργείο Παιδείας: το Μουσείον Ηρακλείου όµως, ... είναι εν ταυτώ και υπηρεσία τουρισµού 
και κέντρον προπαγάνδας και αιτία φιλοξενίας και εν σµικρώ εν Υπουργείον Εξωτερικών (Αρχείο 
Μ.Η., Εξερχόµενα 1934, Έγγραφο του Εφόρου του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. Μαρινάτου προς 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Τµήµα Αρχαιολογίας, 21-11-1934, αρ. πρωτ. 1044). 
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αρχαιολογικής πολιτικής παρέµειναν συνδεδεµένες σχεδόν αποκλειστικά µε την 

ανάπτυξη του τουρισµού.  
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III. Οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα 

 

Γενικά 

Η ενασχόληση των Ευρωπαίων µε τα υλικά κατάλοιπα του ελληνικού 

πολιτισµού θα ξεκινήσει δειλά στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν η Ελλάδα 

αρχίζει να αναδεικνύεται σε έναν από τους σταθµούς της ευρωπαϊκής 

περιήγησης, και θα συστηµατοποιηθεί στο δεύτερο µισό του 19ου  αιώνα και 

την πρώτη δεκαετία του 20ου µε την ίδρυση των ξένων αρχαιολογικών 

σχολών.1 Στόχος τους ήταν η διεύρυνση των δυνατοτήτων παρέµβασης στη 

διαµόρφωση της εικόνας του ελληνικού πολιτισµού µε τη διεξαγωγή 

πρωτογενούς έρευνας και συνακόλουθα η διάδοση των αποτελεσµάτων της 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο µεθοδολογικός και θεωρητικός οπλισµός 

που χρησιµοποίησαν για να καταγράψουν και να ερµηνεύσουν τα λείψανα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, η δηµιουργία εξειδικευµένων βιβλιοθηκών, που 

εξακολουθούν να αποτελούν βασικό θεσµό παραγωγής και διάδοσης της 

γνώσης και γενικότερα το σύνολο του ερευνητικού και εκδοτικού έργου τους, 

συνετέλεσαν καθοριστικά στην προσέγγιση και αξιολόγηση της ελληνικής 

αρχαιότητας αλλά και στη δόµηση των ελληνικών αρχαιογνωστικών 

επιστηµών. Η ένταξή τους, ήδη από την ίδρυσή τους, στους δυτικούς 

διαύλους διείσδυσης στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας µεγεθύνει 

τη σηµασία τους. Σε όλη τους τη διαδροµή παρέµειναν, ανάλογα µε τις 

συγκυρίες, λιγότερο ή περισσότερο συνδεδεµένες µε τους πολιτικούς 

σχεδιασµούς των Μεγάλων ∆υνάµεων, χρησιµοποιήθηκαν για την προαγωγή 

των συµφερόντων τους και κάποτε έγιναν εκφραστές του ανταγωνισµού τους, 

γεγονός που σφράγισε την εικόνα της αρχαιολογίας στην Ελλάδα.2  

Το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τις αντίστοιχες 

αρχαιολογικές σχολές, ανάλογο µε το ιδεολογικο-πολιτικό κλίµα κάθε εποχής, 

µε την εξελικτική πορεία των ξένων κρατών και τις εκάστοτε επιθυµίες τους για 

διεύρυνση της επιρροής τους στον ελλαδικό χώρο, ήταν ιδιαίτερα ζωηρό στα 

                                                 
1 Το 1846 ιδρύεται η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (École Française d� Athènes), το 1874 το 
Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Deutsches Archäologisches Institut), το 1881 η 
Αµερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών (American School of Classical Studies), το 1886 η 
Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή (British School of Athens), το 1908 το Αυστριακό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο (Österreichisches Archäologisches Institut) και το 1909 η Ιταλική Αρχαιολογική 
Σχολή (Scuola Archeologica Italiana di Atene). 
2 Radet 1901. Καλπαξής 1996, 41-58.  
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τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Όµως, ο πόλεµος υπήρξε µεγάλος 

καταλύτης καθώς ήρθε να δώσει νέα ορµή σε πολιτικές συνεργασίες και 

ιδεολογικά σχήµατα, που είχαν αρχίσει να κυοφορούνται ήδη πριν την έκρηξή 

του. 

Μετά τις Συνθήκες που σηµατοδότησαν την έναρξη της µεσοπολεµικής 

περιόδου και τη δηµιουργία ενός νέου συσχετισµού δυνάµεων στην Ευρώπη και 

τα Βαλκάνια, η σηµασία της Ελλάδας για τα διεθνή πολιτικά και οικονοµικά 

συµφέροντα µειώθηκε δραστικά, χωρίς όµως να πάψει να υφίσταται. Αυτή η 

αλλαγή των διακρατικών σχέσεων σε συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια, την 

παγκόσµια οικονοµική ύφεση και τη συνακόλουθη αναθεώρηση του κώδικα 

αξιών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο επηρέασε και τη γενικότερη λειτουργία 

των ξένων αρχαιολογικών ιδρυµάτων που, µε κάποιες πολύ συγκεκριµένες 

εξαιρέσεις, παύουν να έχουν την αµέριστη κυβερνητική ηθική και υλική 

υποστήριξη. Σε αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές Σχολές, η Αµερικάνικη Σχολή 

οργανώνεται αποτελεσµατικότερα και αναπτύσσει έντονη δράση. Η 

αµερικάνικη έρευνα της αρχαίας Αγοράς της Αθήνας, που θα ξεκινήσει το 

1931, θα είναι η τελευταία παραδοσιακή µεγάλη ανασκαφή στην Ελλάδα.  

Η στάση που υιοθέτησαν οι ξένες σχολές απέναντι στην κρίση, οι 

µέθοδοι που εφηύραν για να διασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία τους, τα 

επιχειρήµατα που χρησιµοποίησαν στην επίσηµη αλληλογραφία µε την κρατική 

εξουσία οριοθετούν και τη θέση τους απέναντι στην πολιτική και κατά συνέπεια 

το βαθµό της υποταγής τους σε εξωεπιστηµονικούς παράγοντες. Εποµένως, 

κάθε προσπάθεια προσέγγισης των οργανωτικών δοµών και των µηχανισµών 

αυτοάµυνας των σχολών και ακολούθως µια πρώτη αποτίµηση της 

αποτελεσµατικότητάς τους είναι απαραίτητη για τη κατανόηση των 

παραµέτρων που προσδιόρισαν την ποιότητα και την ποσότητα του 

αρχαιολογικού έργου στη µεσοπολεµική Ελλάδα.3 

 

Το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

Αν στο διάστηµα µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο οι περισσότερες 

αρχαιολογικές σχολές κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν προβλήµατα κυρίως 

οικονοµικής φύσης, το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, σε 

                                                 
3 Dyson 1989, 129. 
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άµεση διοικητική εξάρτηση από το κεντρικό Ινστιτούτο του Βερολίνου, έπρεπε 

να παρακολουθήσει όχι µόνο τις οικονοµικές αλλά και τις πολιτικές, 

ιδεολογικές και πολιτιστικές περιπέτειες της σύγχρονης γερµανικής κοινωνίας 

και να απορροφήσει µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία εντάσεις, συχνά 

ιδιαίτερα απειλητικές για την οµαλή λειτουργία του.  

Θεωρώντας ως σηµείο τοµής στην ιστορία της µεσοπολεµικής 

Γερµανίας την άνοδο στην εξουσία του ναζιστικού καθεστώτος, µπορούµε, 

ίσως, να διακρίνουµε δύο διαδοχικές αλλά οργανικά συνδεδεµένες φάσεις στη 

λειτουργία του Γ.Α.Ι. και των παραρτηµάτων του, πριν και µετά το 1933.  

Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο η οικονοµικά εξουθενωµένη Γερµανία 

πασχίζει να αναδιοργανωθεί και να αποκαταστήσει την εικόνα της στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Η σύγχυση και οι κραδασµοί που προξένησε η 

ήττα και το αίσθηµα της πικρίας από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών ενέτειναν τις 

ανακατατάξεις της ιδεολογικής τοπογραφίας και επιτάχυναν την αναδίπλωση 

στα σκληρά στοιχεία του γερµανικού εθνικισµού.4 Υπό το πρίσµα της πίστης 

στη βιολογική και πνευµατική υπεροχή του περιούσιου γερµανικού έθνους και 

της παραδοχής της σωτηριολογικής του αποστολής, προγενέστερα 

ιδεολογήµατα είτε ανασηµασιοδοτούνται και µεταλλάσσονται σε επίσηµη 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική είτε αµφισβητούνται και ανατρέπονται. Μια 

νέα τάξη πραγµάτων αρχίζει να εγκαθιδρύεται που, παρά την ύπαρξη ισχυρών 

αντίθετων απόψεων, οδηγεί στην άρνηση του ελληνοκεντρικού κλασικισµού 

του 19ου αιώνα. Στα πλαίσια αυτά υπονοµεύεται το κύρος των κλασικών 

σπουδών και κρίνεται η έννοια της γερµανικής ανθρωπιστικής παιδείας 

(Bildbung).5 Οι θέσεις του ιδρυτή του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου, Wilhelm 

von Humboldt για τα εκπαιδευτικά ιδεώδη της αστικής τάξης και ο θεσµός του 

Gymnasium, τύπου σχολείου εννιάχρονης φοίτησης µε θεωρητικό 

προσανατολισµό και στόχο τη µετάδοση των ανθρωπιστικών πνευµατικών και 

αισθητικών αρχών αν και δεν απορρίπτονται, αποτελούν ολοένα και συχνότερα 

αντικείµενο αρνητικής αξιολόγησης. Η αλλαγή του ιδεολογικού και 

οικονοµικο-πολιτικού σκηνικού στη διάρκεια της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης, 

επέβαλλε τον επαναπροσδιορισµό των στόχων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

                                                 
4 Marchand 1996, 305-312. 
5Για την ιστορία της έννοιας της Bildbung, την χρήση της στη δόµηση του γερµανικού 
ιστορικού λόγου και τις διαδοχικές µεταµορφώσεις της βλ. Assmann, Παρίσι 1994. 



 120

µε την εισαγωγή νέων µαθηµάτων και τη σταδιακή µεταφορά του κέντρου 

βάρους στην ανάδειξη της εθνικής ενότητας του γερµανικού λαού και της 

ιδιαίτερης ταυτότητάς του.6  

Στον αντίποδα αυτής της κίνησης, οι υπέρµαχοι του κλασικισµού, θα 

συσπειρωθούν γύρω από τον Werner Jaeger, ιδρυτή του «Τρίτου Ουµανισµού», 

και το περιοδικό Die Antike επιχειρώντας την επαναπροσέγγιση του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισµού και την προσαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησής του 

στις µεταπολεµικές πολιτικές και ιδεολογικές ανάγκες.7 Το ίδιο πνεύµα 

διακατέχει πολλούς από τους καταξιωµένους εκπροσώπους του αρχαιολογικού 

κλάδου και βέβαια τους ιθύνοντες του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 

και των παραρτηµάτων του στην Αθήνα και τη Ρώµη. Αντιµετωπίζοντας τον 

ελληνορωµαϊκό πολιτισµό ως κύριο ερευνητικό αντικείµενο και σταθερό 

σηµείο αναφοράς επικεντρώνονται στην αποκατάσταση του κύρους του, µε τη 

συστηµατικότερη ανάδειξη των στοιχείων που δικαίωναν τη χρήση του ως 

πρότυπο. Ο διευθυντής του DAI, Gerhardt Rodenwalt θα δώσει το στίγµα, 

διακηρύσσοντας τον ένθερµο θαυµασµό του για τον Jaeger και συµµετέχοντας 

στην ιδρυτική επιτροπή του Die Antike.8 Από την θέση που κατέχει θα 

ενδιαφερθεί για την κλασική αρχαιολογία, προσέχοντας όµως να µην 

υποσκελίσει το έργο των οριενταλιστών και κυρίως των προϊστορικών της 

Γερµανίας, που είχαν ήδη αρχίσει να διεκδικούν µια δυναµική παρουσία στον 

επιστηµονικό χώρο.9  

Όµως, παρότι µεγάλη µερίδα της γερµανικής διανόησης παρέµεινε 

ριζωµένη στη παράδοση του κλασικισµού, η γενικότερη αµηχανία και ο 

σκεπτικισµός για τις κατευθύνσεις και το µέλλον των ανθρωπιστικών 

επιστηµών και µάλιστα σε µια περίοδο έντονης οικονοµικής ύφεσης δεν 

µπορούσε παρά να επηρεάσει τη λειτουργία του Γ.Α.Ι. και κυρίως των 

παραρτηµάτων του στο εξωτερικό. Η προσπάθεια αποτροπής του ορατού 

κινδύνου υπολειτουργίας των Ινστιτούτων της Αθήνας και της Ρώµης 

στηρίχθηκε στην ανάσυρση εθνικιστικών επιχειρηµάτων αλλά και στην 

ενεργοποίηση ισχυρών παραγόντων της πολιτικής ζωής και της γερµανικής 

γραφειοκρατίας.  
                                                 
6 Marchand 1996, 313-315. 
7 Marchand 1996, 319 κ.ε., κυρίως 322-323, 328. 
8 Marchand 1996, 321-322. 
9 Marchand 1996, 282, 333-335. 
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Οι γερµανοί κλασικιστές σε µια προσπάθεια να υπερασπιστούν όχι µόνο 

την επιστήµη τους αλλά και την ακαδηµαϊκή τους οντότητα και να διατηρήσουν 

τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία, υπενθυµίζουν, σε κάθε ευκαιρία, στις 

πολιτικές αρχές της χώρας τους το ρόλο τους ως πρέσβεις της γερµανικής 

παιδείας στο εξωτερικό και συχνά αυτοαναγορεύονται κύριοι φορείς της 

γερµανικής Kulturpolitik, χαρακτηρισµός αποδεκτός και από το Γερµανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών.10 Απτό παράδειγµα της κυρίαρχης νοοτροπίας 

αποτελεί η επιχειρηµατολογία που ανέπτυξε, το 1920, ο Karo για να επιτύχει 

αύξηση της χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου της Αθήνας. Κεντρική ιδέα της 

συλλογιστικής του ήταν ο συσχετισµός της λειτουργίας του Ινστιτούτου µε την 

πολιτική ισχύ της Γερµανίας και την ανάγκη της να παραµείνει µέτοχος του 

πλέγµατος εξουσίας στα Βαλκάνια. Το Γερµανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 

διαβιβάζοντας το σχετικό αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών, προσέθετε ότι η 

υπολειτουργία του Γ.Α.Ι θα συνεπαγόταν τη δηµόσια παραδοχή της 

οικονοµικής και πολιτικής χρεοκοπίας της χώρας και τη συρρίκνωση του 

κύρους της, τη στιγµή που επιχειρούσε να προβάλλει διεθνώς την εικόνα µιας 

δύναµης που είχε πλέον ανακάµψει.11 Εξάλλου, για τη γερµανική επιστήµη, που 

είχε διακριθεί στη µελέτη του κλασικού πολιτισµού, η παραχώρηση της 

πρωτοκαθεδρίας θα αποτελούσε ένα ισχυρό πλήγµα, εκµεταλλεύσιµο από τους 

πολιτικούς αντιπάλους της Γερµανίας και µάλιστα τους Γάλλους.  

Οι όψεις της κρίσης αντανακλώνται και στους µηχανισµούς ανάδειξης 

των στελεχών της γερµανικής αρχαιολογίας. Τα κριτήρια επιλογής του 

διευθυντικού προσωπικού του Ινστιτούτου του Βερολίνου αναπροσαρµόζονται 

καθώς καθίσταται ολοένα και πιο εµφανής η ανάγκη ανθρώπινου δυναµικού, µε 

πολιτικές και διπλωµατικές ικανότητες, ικανού να επιλύει µε ταχύτητα και 

ευελιξία τα διοικητικά προβλήµατα. Απαραίτητα προσόντα δεν αποτελούν, 

πλέον, η επιστηµονική κατάρτιση του διευθυντή και το κύρος του στη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα αλλά οι οργανωτικές και επικοινωνιακές του 

δυνατότητες, η πολιτική του ισχύς που µεταφράζεται σε ευχέρεια να 

χρησιµοποιεί τις προσωπικές του σχέσεις για την ανατροπή των στοιχείων 

δυσλειτουργίας του Ινστιτούτου και κυρίως για την εξασφάλιση 

χρηµατοδότησης. Έτσι, µετά την αποχώρηση του Rodenwaldt από την ηγεσία 
                                                 
10 Marchand 1996, 277-281, 297. 
11 Marchand 1996, 273. 
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της γερµανικής αρχαιολογικής ιεραρχίας θα τον διαδεχτεί ο Th. Wiegand, 

αρχαιολόγος εξαιρετικά δραστήριος και δυναµικός µε αποδεδειγµένες 

διπλωµατικές ικανότητες και µεγάλη άνεση στις επαφές µε τους πολιτικούς και 

επιχειρηµατικούς γερµανικούς κύκλους.12  

Ακόµα και εκδηλώσεις όπως τα αρχαιολογικά συνέδρια 

χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών αναγκών της 

χώρας στο περιθώριο της επιστήµης. Έτσι, το 1929, µε τη διοργάνωση του 

∆ιεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου στο Βερολίνο επιχειρείται όχι τόσο η 

προαγωγή της έρευνας όσο η έξοδος από την αποµόνωση και η αποκατάσταση 

του κύρους της γερµανικής επιστήµης.13  

Αν οι γερµανοί αρχαιολόγοι δεν προβληµατίζονταν για την σκοπιµότητα 

και τις επιπτώσεις της εµπλοκής της πολιτικής στο έργο τους ούτε επεδίωκαν 

τον απεγκλωβισµό τους, συναισθάνονταν, όµως, ότι οι αρχαιολογικοί φορείς 

και κυρίως εκείνοι που λειτουργούσαν στο εξωτερικό όφειλαν να φέρουν, έστω 

και κατ� επίφαση, το χρίσµα του επιστηµονικά ουδέτερου για να αποφευχθεί η 

περιθωριοποίησή τους από τις χώρες υποδοχής. Ειδικά για το Ινστιτούτο της 

Αθήνας, υπήρχε άµεσος κίνδυνος αποκαθήλωσής του από την περίοπτη θέση 

που κατείχε προπολεµικά και υποβιβασµού του, στις συνειδήσεις Ελλήνων και 

ξένων, σε απλό όργανο άσκησης της γερµανικής εξωτερικής πολιτικής.  

Η επαναπροσέγγιση της ελληνικής αρχαιολογικής κοινότητας και του 

ελληνικού κράτους και η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης τους προϋπέθετε τον 

εξορκισµό της πολιτικής, που θεωρητικά θα επιτυγχάνονταν µε την προσωρινή, 

τουλάχιστον, αποµάκρυνση όσων είχαν αναπτύξει έντονη πολιτική 

δραστηριότητα πριν και κατά τη διάρκεια του πολέµου. Στα πλαίσια αυτά, η 

παραίτηση του G. Κaro από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου (1912-1920) και η 

αντικατάστασή του από τον Fr. Studniczka (1920-1921), σηµατοδοτούσαν την 

προσπάθεια πολιτικού αποχρωµατισµού του Γερµανικού Ινστιτούτου και την 

πρόθεσή του να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε αµιγώς επιστηµονικά 

εγχειρήµατα.14 Οι εκτιµήσεις του Γάλλου πρεσβευτή, R. De Billy 

επιβεβαιώνουν ότι ο Karo αποµακρύνθηκε στη σκιά µιας ιδιαίτερα εύθραυστης 

ισορροπίας ανάµεσα στους Έλληνες και τους Γερµανούς και µιας ύστατης 
                                                 
12 Για τον Wiegand βλ. Καλπαξής 1990, 79-85, όπου παρατίθεται και η σχετική βιβλιογραφία 
για την επιστηµονική και πολιτική του δράση. Πρβ. Marchand 1996, 299. 
13 Junker 1997, 15.  
14 Marchand 1996, 273. 
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προσπάθειας αποτροπής της ολικής ρήξης µε τον ελληνικό επιστηµονικό 

κόσµο, που στη διάρκεια του πολέµου, είχε στραφεί στην αγγλική και γαλλική 

επιστήµη: On raconte que l� envoi de M. Studnizca aurait pour but de préparer 

les voies au retour de M. Karo en Grèce. Une telle eventualité me parait pour le 

moment impossible car M. Karo a agi avec la plus grande activité comme agent 

politique de l� Allemagne et je serais supris que le gouvernement Venizeliste qui 

a eu à suffrir de ses menées, soit disposé à autoriser sa venue.  Jusqu� à present 

il n� y a pas de raison d� assurer qu� autour de M. Studnizca se créera un centre 

de espionnage, mais autour de M. Karo, il y aurait une quasi certitude.15 Τελικά 

οι φήµες για τις γερµανικές µεθοδεύσεις επιβεβαιώθηκαν και ο Karo ανέλαβε 

εκ νέου τη διεύθυνση του Ινστιτούτου το 1930· οι πολιτικές του, όµως, 

δραστηριότητες ήταν στο εξής καλύτερα συγκαλυµµένες.  

Η συγκεκριµένη υπόθεση έρχεται απλώς να επιβεβαιώσει για µια ακόµη 

φορά τον επιφανειακό και πρόσκαιρο χαρακτήρα των αναγκαστικών 

δεσµεύσεων για χειραφέτηση της επιστήµης από την πολιτική. Στην 

πραγµατικότητα ο επιστηµονικός κόσµος, δέσµιος της αντίληψης ότι µόνο στα 

πλαίσια των κρατικών υπηρεσιών µπορούσε να υπερασπιστεί αποτελεσµατικά 

τα συµφέροντά του, αρνείται κατηγορηµατικά την αποστασιοποίησή του από 

την πολιτική προστασία. Αντιθέτως, εµµένει συνειδητά στις προσπάθειες 

ευαισθητοποίησης των πολιτικών, χωρίς να παραδέχεται τη συγκυριακή φύση 

του κρατικού ενδιαφέροντος ούτε να προβαίνει στη ρεαλιστική αξιολόγηση των 

υφιστάµενου αξιακού κώδικα. ∆εν είναι τυχαίο, ότι η απάντηση του F. 

Studnizca σε άρθρο που δηµοσιεύτηκε στον γερµανικό τύπο σχετικά µε την 

ανάγκη περιορισµού των πιστώσεων για τις αρχαιολογικές σχολές στο 

εξωτερικό και επικέντρωσης του ενδιαφέροντος στα ινστιτούτα εκµάθησης της 

γερµανικής γλώσσας,16 επιγράφονταν Archäologie und Auslandspropaganda.17 

Έναυσµα για τη σύνταξη των δύο άρθρων αποτέλεσε η δωρεά από την ελληνική 

κυβέρνηση, µε την ευκαιρία του εορτασµού της εκατονταετηρίδας του 

Γερµανικού Ινστιτούτου της Αθήνας, οικοπέδου για τη µεταστέγασή του. Ο µεν 

γερµανός αρθρογράφος δέχονταν την αξία της πολιτιστικής προπαγάνδας 
                                                 
15 A.A.E., Europe 1918-40, Grèce 157, Επιστολή του πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ελλάδα, R. 
De Billy προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου του Υπουργού Εξωτερικών, Millerand, 18-8-1920, 
αρ. 114, 5-6. 
16 Deutscher Geist Jenseits der Grenjen, Dresdner Neueste Nachrichten, 18-2-1928, 2.  
17 F. Studnicza, Archäologie und Auslandspropaganda, Beilage der Leipziger Neuesten 
Nachrichten, 1-3-1928, 5. 
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θεωρούσε, όµως, ότι οι στόχοι της επιτυγχάνονται καλύτερα µε τη διάδοση της 

γερµανικής γλώσσας. Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, η µεταφορά του 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας σε νέο κτίριο κρίνονταν υπερβολικά 

δαπανηρή και ως εκ τούτου άσκοπη. Ο δε Studnizca, προτάσσοντας το 

νευραλγικό ρόλο της αρχαιολογίας στην προώθηση και ενδυνάµωση της 

διεθνούς θέσης της Γερµανίας, προέβαλλε ως µακροπρόθεσµη επένδυση την 

ανέγερση νέου κτιρίου κοντά στα ανταγωνιστικά επιστηµονικά ιδρύµατα, την 

Αγγλική και την Αµερικάνικη Σχολή.  

Παρά την επισήµανση από την ηγεσία του Γερµανικού Ινστιτούτου των 

πολιτικών παραµέτρων των αρχαιολογικών αποστολών στο εξωτερικό, το 

κρατικό ενδιαφέρον παρέµενε περιορισµένο και η χρηµατοδότηση του 

παραρτήµατος της Αθήνας φειδωλή.18 Στη βάση µίας παγιωµένης αντίληψης 

που συγκατέλεγε τη γλώσσα στις µορφές εξουσίας, το Βερολίνο ανέπτυξε την 

πολιτιστική πολιτική του γύρω από τη διάδοση της γερµανικής στην Ελλάδα. 

Υιοθέτησε, δηλαδή, µια στρατηγική ανάλογη µε εκείνη των υπολοίπων 

Μεγάλων ∆υνάµεων που ήδη από τον 19ο αιώνα είχαν αρχίσει να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για διεύρυνση των ανταγωνιστικών γλωσσικών σφαιρών 

επιρροής.19 Όπως παρατηρούσε ο Α. Κεραµόπουλος µετά την επίσκεψή του στη 

Γερµανία, µε πρόσκληση της Γερµανικής Ακαδηµίας του Μονάχου και του 

Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, η Γερµανική Ακαδηµία 

έχει µεν και τµήµα Επιστηµονικόν αλλ� αποβλέπει κυρίως εις την προστασίαν των 

εν διασπορά Γερµανών και εις την διάδοσιν της Γερµανικής γλώσσης. �θα 

επιζητήση ως µοι εδηλώθη, να επιτύχη την εισαγωγήν της διδασκαλίας αυτής εις 

τα (ενν. ελληνικά) Γυµνάσια�20 Οι γερµανικές προθέσεις µεταφράστηκαν σε 

προσφορά από την Ακαδηµία του Μονάχου µηνιαίου ποσού 100 µάρκων για 

την παροχή µαθηµάτων γερµανικής γλώσσας στους φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών21 και σε αύξηση του αριθµού των υποτροφιών που 

                                                 
18 Για τα οικονοµικά προβλήµατα του Ινστιτούτου στις δεκαετίες του �20 και κυρίως του �30 βλ. 
Junker 1997, 18-19. 
19 Κώστας Τσουκαλάς, Η ιδιωµατική γλώσσα ενός νέου κόσµου, Το Βήµα, 6-8-2000. 
20 ΑΥΕ, Α/45-1932, Εκθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών προς τις ελληνικές πρεσβείες, 
Έγγραφο του Α. ∆. Κεραµόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 8-8-1932. Πρβ. A.A.E., 
Europe 1918-40, Grèce 239, Έγγραφο του γάλλου πρεσβευτή, Clement-Simon προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών, Paul-Boncour, 26-5-1933, αρ. 132, 19-21. 
21 Αρχείο Γ.Α.Ι., Ordner 45, Korrespondez mit Griech. Behörden, Έγγραφο της Πρυτανείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προς τον G. Karo, 23-2-1933, αρ. πρωτ. 
8963. 
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χορηγούνταν σε έλληνες σπουδαστές από 5 το 1932 σε 50 το 1937.22 Πράγµατι, 

τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν ορατά προς το τέλος της δεκαετίας του �30: Εξ 

όλων των ξένων γλωσσών η Γερµανική είναι η περισσότερον οµιλουµένη. � η 

πόλις έχει κατακλυσθή από Γερµανίδας παιδαγωγούς, αι οποίαι � λαµβάνουν 

κρατικόν επίδοµα διά να έρχονται εδώ�23  

Τα οξύτατα γραφειοκρατικά και οικονοµικά προβλήµατα του 

Γερµανικού Ινστιτούτου κλιµακώθηκαν για να καταλήξουν στα χρόνια µετά το 

1930 σε περικοπές του βοηθητικού προσωπικού, στη µείωση των αποδοχών 

των υψηλόβαθµων στελεχών και τέλος στη συρρίκνωση των ερευνητικών 

προγραµµάτων.24 Όπως ήταν αναµενόµενο, η οικονοµική δυσπραγία του 

γερµανικού κράτους είχε ως αποτέλεσµα τη µαταίωση της µεταφοράς του 

Ινστιτούτου της Αθήνας,25 παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για επικείµενη 

έναρξη των εργασιών.26  

Η αποτυχία των χειρισµών δεν προβληµάτισε ούτε ωρίµασε τη 

διεύθυνση του Γ.Α.Ι. τόσο ώστε να στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους 

ενίσχυσης του έργου της, όπως στην αναζήτηση ιδιωτικών πηγών 

χρηµατοδότησης. Η πρόσκληση σε πολιτιστική κρουαζιέρα επιφανών µελών 

της γερµανικής επιχειρηµατικής και µεγαλοαστικής τάξης είχε αποφέρει στον 

Wiegand τα έτη 1904-1906 δωρεές ύψους 64.000 µάρκων για την οικονοµική 

κάλυψη των ανασκαφικών του προγραµµάτων,27 γεγονός που αποδείκνυε τις 

δυνατότητες της ευφάνταστης κινητοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στο 

µεσοπόλεµο, η επιχορήγηση των ανασκαφών στον Κεραµικό από τον 

Oberländen και η παραχώρηση από τον οίκο Κρούπ µηχανών, βαρούλκων και 

                                                 
22 ΑΥΕ, Α/11/3-1937, Σηµείωµα συνηµµένο στην υπ� αριθµ. 4155 από 7-12-1937 έκθεση της Β. 
Πρεσβείας του Βερολίνου προς τον πρωθυπουργό Ιω. Μεταξά. 
23 Εντυπώσεις του άγγλου αντιναύαρχου C. V. Osborne µετά τη σύντοµη επίσκεψή του στην 
Αθήνα, όπως παρατίθενται στην Great Britain and the East (ΑΥΕ, Α/35-1937, Έγγραφο του 
Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Α΄ 
∆ιεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, 6-5-1937, αρ. πρωτ. 1333/Στ/37). Ανάλογες ήταν και οι 
εκτιµήσεις του W. Miller σε σχετικό άρθρο στην Contemporary Review (ΑΥΕ, Α/8/3-1937, 
Έγγραφο του Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Α΄ ∆ιεύθυνση Πολιτικών 
Υποθέσεων, 20-4-1937, αρ. πρωτ. 1058/Μ/37). Πρβ. P.R.O., FO 371- 21147, R 347/347/19, 
Εµπιστευτική ετήσια αναφορά του άγγλου πρεσβευτή στην Αθήνα, S. Waterlow προς τον Α. 
Eden για το έτος 1936, 1-1-1937, § 75 Germany.  
24 Marchand 1996, 294-298.  
25 Junker 1997, 95. Jantzen 1986, 83 κ.ε. 
26 Αρχείο Γ.Α.Ι., Ordner 37, Korrespondez 1933-1938, Έγγραφα του G. Karo προς τον Ιω. 
Μεταξά, 4-7-1936 και 28-9-1936. 
27 Καλπαξής 1990, 84-85. 
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σιδηροδροµικού υλικού για τη διευκόλυνση των ανασκαφών της Ολυµπίας28 

αποτέλεσαν µεµονωµένες περιπτώσεις εξασφάλισης υλικής βοήθειας, στο 

περιθώριο του κράτους.  

Από τη στιγµή, όµως, που το Γερµανικό Ινστιτούτο δεν κατάφερε να 

αντιµετωπίσει τα αίτια δυσλειτουργίας του, δεν αποδείχθηκε δηλαδή ικανό να 

προσελκύσει το κρατικό ενδιαφέρον και να επιτύχει αύξηση των πιστώσεων, 

περιορίστηκε αναγκαστικά στη διαχείριση της κρίσης. Έτσι, µείωσε σε αριθµό 

και εύρος τα ανασκαφικά προγράµµατα και στράφηκε σε λιγότερο δαπανηρά 

εγχειρήµατα, όπως οι επιφανειακές και τοπογραφικές έρευνες και οι 

φωτογραφήσεις αρχαιολογικών χώρων. Στο διάστηµα από το 1922 ως το 1940 

πραγµατοποιήθηκαν 7 συνολικά επιφανειακές έρευνες, στην Αττική 

(1922κ.ε),29 την Βοιωτία (1938 κ.ε),30 την Αιτωλοακαρνανία (1939 κ.ε.),31 τη 

Χαλκίδα (1939 κ.ε.),32 τις Κυκλάδες (1940),33 την Κρήτη (1938)34 και την 

Αργολίδα (1927 κ.ε.),35 2 προγράµµατα φωτογράφησης αρχαιολογικών χώρων 

και περίπου 16 καθαρισµοί και ανασκαφές µε σηµαντικότερες σε έκταση 

εκείνες στο Ηραίο της Σάµου (1925-1939), στην Τίρυνθα (1926-1929) και την 

Ολυµπία (1936-1942). 

Με την αναγκαστική αριθµητική µείωση των ανασκαφών και τη 

γενικότερη στροφή στις δηµοσιεύσεις των προπολεµικών ερευνητικών 

προγραµµάτων, µε τη µορφή άρθρων ή αυτοτελών µελετών,36 επιταχύνθηκε ο 

θεωρητικός επαναπροσανατολισµός της γερµανικής αρχαιολογίας.37 Οι 

επιστήµονες δεν περιορίζονταν πλέον στις αισθητικές αναλύσεις της µορφής 

και την ταξινόµηση των υλικών καταλοίπων στο χώρο και το χρόνο αλλά 

άρχισαν να ασχολούνται µε τα γνωσιολογικά προβλήµατα της επιστήµης και να 

προχωρούν σε πιο συνθετικές µελέτες, αναζητώντας την ερµηνεία αιτιών και 

                                                 
28 ΑΥΕ, Α/11/3-1937, Σηµείωµα συνηµµένο στην υπ� αριθµ. 4155 από 7-12-1937 έκθεση της Β. 
Πρεσβείας του Βερολίνου προς τον πρωθυπουργό Ιω. Μεταξά. 
29 Wrede 1933, 1934. 
30 Jantzen 1986, 90. 
31 Kirsten 1941, 99-119. 
32 Wαlter 1942, 140. 
33 Welter, AA 1954, 48 -93. 
34 Schachermeyr 1938, 466-480. 
35 Lehmann 1937. 
36 Στις δηµοσιεύσεις παλαιοτέρων ερευνητικών προγραµµάτων περιλαµβάνονται εκείνες των 
Emil Kunze, Orchomenos II, 1931; III, 1934, Walther Wrede, Attische Mauern, 1933, Walther 
Wrede, Attika. Vortrag, 1934, και Paul Wolters und Gerda Bruns, Das Kabirenheiligtum bei 
Theben I, 1940.  
37 Marchand 1996, 332. 
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αποτελεσµάτων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρόκειται για µία πορεία που 

είχε, ήδη, ξεκινήσει στην πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα ως αποτέλεσµα 

των εξελίξεων στην ιστορία της νεότερης τέχνης και της ενσωµάτωσης στον 

αρχαιολογικό εργαλειακό εξοπλισµό µεθοδολογικών αρχών των άλλων 

συναφών επιστηµών, όπως της ανθρωπολογίας.  

Η προώθηση, όµως, της επιστήµης µε τη στροφή στις δηµοσιεύσεις δεν 

αρκούσε σε καµία περίπτωση για να αντισταθµίσει τις συνέπειες από τις 

συνειδητές απόπειρες των γερµανών αρχαιολόγων να υποστηρίξουν αυτόκλητα 

τα εθνικά συµφέροντα και από τη σταδιακά ενεργότερη συµµετοχή τους στην 

παραγωγή και διάχυση του εθνικιστικού λόγου, διαδικασία που 

εντατικοποιήθηκε στην περίοδο του ναζισµού. 

 

Το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην περίοδο του Ναζισµού 

Η άνοδος του ναζισµού θα αποτελέσει τον τελευταίο αναβαθµό προς 

την αποδόµηση του γερµανικού κλασικισµού του 19ου αιώνα. Η επίσπευση των 

µεταρρυθµίσεων στη δοµή της παιδείας, µε την πριµοδότηση νέων γνωστικών 

αντικειµένων όπως η γεωγραφία, η βιολογία, η φυσική αγωγή, η αρχαία και 

σύγχρονη γερµανική ιστορία και η λογοτεχνία εις βάρος της ουµανιστικής 

παιδείας, που επικεντρώνονταν στη µελέτη των Λατίνων και κυρίως των 

Ελλήνων κλασικών, ήταν η φυσική εξέλιξη προγενέστερων ιδεολογικών 

ζυµώσεων, εξέλιξη υπαγορευµένη, εκτός των άλλων, και από τη λογική του 

οικονοµικού εκσυγχρονισµού και τις προσδοκίες του ιµπεριαλιστικού 

φυλετισµού.38  

Το νέο πολιτικο-ιδεολογικό κλίµα θα επηρεάσει, όπως ήταν 

αναµενόµενο, και την αρχαιολογία καθώς διευρύνεται η πεποίθηση πως έπρεπε 

να δοθεί περισσότερος χώρος στην οργάνωση και προβολή της γερµανικής 

προϊστορίας και να εντατικοποιηθεί η ιδεολογικοποίηση της αρχαιολογικής 

γραφής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του φασιστικού κόµµατος. 

Στα πλαίσια αυτά, η προϊστορική αρχαιολογία αναγορεύεται σε εθνική 

επιστήµη εφόσον αναλαµβάνει την επεξεργασία της αρχής της εθνικής 

ανωτερότητας, κεντρική ιδέα της ναζιστικής κοσµοθεωρίας.39 Σε ανταπόδοση ο 

                                                 
38 Για µία αναφορά στις ιδεολογικές αρχές και τις προσδοκίες του ναζισµού Πρβ. Nazi Kultur. 
The new heroic gospel. Books to be read and avoided, The Times, 10-11-1933, 15. 
39 Trigger 1989, 163-164. 
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κρατικός µηχανισµός θα µεριµνήσει για την ίδρυση νέων πανεπιστηµιακών 

εδρών, την προώθηση των γερµανών προϊστορικών στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, 

την ενίσχυση των τοπικών αρχαιολογικών υπηρεσιών και την αύξηση της 

χρηµατοδότησης των σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων.40  

Όµως, παρά την ανάδειξη της προϊστορίας, η κλασική αρχαιότητα δεν 

παύει να θεωρείται ιδεολογικά αξιοποιήσιµη για την επίτευξη των ναζιστικών 

πολιτικών στόχων. Στην πραγµατικότητα η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία δεν 

ήταν οµοιογενής. Στη δόµησή της αναγνωρίζονται δύο κυρίαρχες τάσεις: η 

κλασικιστική, που εµµένοντας στη µυθική αντίληψη των φυλετικών δεσµών 

Ελλήνων και Γερµανών θα ενσωµατώσει στο ιδεολογικό της οπλοστάσιο την 

κλασική τέχνη, απογυµνωµένη όµως από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη του 

γερµανικού κλασικισµού του 19ου αιώνα και η λαϊκιστική, που χαρακτηρίζεται 

από την αµφισβήτηση του δυτικού πολιτισµού σε αντιδιαστολή µε το ζωηρό 

ενδιαφέρον για την προϊστορία και το λαϊκό-παραδοσιακό πολιτισµό της 

µεγάλης άριας γερµανικής κοινότητας. Αποδέκτης της πρώτης τάσης ήταν η 

οικονοµική ολιγαρχία, στην οποία ήταν υποταγµένο το ναζιστικό κόµµα ενώ 

της δεύτερης οι µεγάλες οικονοµικά εξαθλιωµένες µάζες, που αναζητούσαν 

ερείσµατα σ� έναν άκρατο σοβινισµό.41 Οι δύο τάσεις σχηµατοποιήθηκαν 

αντίστοιχα στο Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και στους δύο 

αντιµαχόµενους επιστηµονικούς συλλόγους, τη Λίγκα του Αγώνα για τη 

Γερµανική Κουλτούρα (Kampfbund für deutsche Κultur), που ενεργοποιήθηκε το 

1929 υπό τη διεύθυνση του A. Rosenberg και την Κληρονοµιά των Γερµανών 

προγόνων (Deutsches Abnenerbe), που ιδρύθηκε το 1935 µε την υποστήριξη 

του H. Himmler.42  

Το 1932 ιδρύθηκε στα πλαίσια της Λίγκας για τη Γερµανική Κουλτούρα η 

Υπηρεσία Προϊστορίας. Ο υπεύθυνος του τοµέα, H. Reinerth, µαθητής του G. 

Kossinna, ένθερµος οπαδός του παγγερµανισµού, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι 

παρά την προστασία της κεντρικής εξουσίας οι προϊστορικοί αρχαιολόγοι δεν 

µπορούσαν να ανταγωνιστούν το κύρος των κλασικών, θα καταφύγει σε 

προσωπικές επιθέσεις εναντίον τους και κυρίως εναντίον όσων είχαν αναλάβει 

διοικητικά καθήκοντα, εισάγοντας στην επιστηµονική κοινότητα έναν έντονα 

                                                 
40 Marchand 1996, 344-345. Arnold � Hassman 1995, 75-76. 
41 Ιωαννίδης 1986, 145-146. 
42 Για τις δύο οργανώσεις και τη δράση τους βλ. Schnapp 1981, 289- 315, κυρίως 290-307. 
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αµοραλιστικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα σφοδρή θα είναι η αντιπαράθεση µε την 

διεύθυνση του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, την οποία θα 

κατηγορήσει για εθνική µειοδοσία µε την αιτιολογία ότι είχε εστιάσει το 

ενδιαφέρον της στις κλασικές σπουδές και όχι στη γερµανική προϊστορία.  

Λιγότερο ανατρεπτική, η Κληρονοµιά των Γερµανών προγόνων θα 

ενδιαφερθεί για τη γερµανική αρχαιολογία χωρίς όµως να αγνοήσει την 

κλασική. Στην ίδια οργάνωση θα ενταχθούν τόσο ακραιφνείς οπαδοί του 

παγγερµανισµού, θεωρητικοί του ναζισµού, όπως ο H. Wirth, που θα αναλάβει 

την προεδρία της όσο και επιφανείς κλασικιστές όπως ο A. Langsdorff και ο H. 

Schleif. Ο Himmler δεν θα αργήσει να αντιληφθεί ότι ευρύτερη αποδοχή και 

συνεπώς µεγαλύτερη δύναµη θα αποκτούσε εκείνος που θα είχε περισσότερες 

δυνατότητες ενσωµάτωσης άλλων οµάδων, µε αποτέλεσµα να επιδιώξει τον 

προσεταιρισµό των πανεπιστηµιακών, του Γερµανικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου και των προϊστορικών της Νότιας και Ανατολικής Γερµανίας. Η 

οργάνωσή του θα λειτουργήσει ως σύνδεσµος ανάµεσα στα SS και τις 

παραπάνω αρχαιολογικές οµάδες, στις οποίες θα παράσχει προστασία.43 Μετά 

το 1938 ο προσεταιρισµός της οµάδας του Himmler ήταν απαραίτητος για την 

επαγγελµατική επιτυχία. 

Οι δύο ναζιστικές αρχαιολογικές οργανώσεις, παρά τους διαφορετικούς 

επιστηµονικούς προσανατολισµούς, κινήθηκαν στα ίδια πλαίσια. Γενικότερες 

αρχές, όπως η υποταγή του αρχαιολογικού έργου στο φασιστικό κώδικα αξιών 

ή η χρήση της τροµοκρατίας για τη στρατολόγηση και ακολούθως τον έλεγχο 

των µελών τους, διέπουν και τις δύο οργανώσεις µε στόχο την επίτευξη ενός 

υψηλού βαθµού συµµόρφωσης της επιστηµονικής κοινότητας.44 

Πράγµατι, οι περισσότεροι αρχαιολόγοι που παρέµειναν στη Γερµανία 

και συνέχισαν το επιστηµονικό τους έργο εντάχθηκαν σε µία από τις δύο 

οµάδες, απόφαση που µεταφράζονταν σε αποδοχή και εκλογίκευση των αρχών 

του εθνικοσοσιαλισµού. Η ανοχή της ναζιστικής ιδεολογίας ήταν το 

αποτέλεσµα µακρών διαδικασιών, οι σπόροι των οποίων ανιχνεύονται στις 

εθνοκεντρικές θεωρίες, που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του πρώτου 

Παγκοσµίου πολέµου.45 Οι αντιφρονούντες αρχαιολόγοι όπως και οι εβραίοι 

                                                 
43 Schnapp 1981, 294. 
44 Schnapp 1981, 295. 
45 Böhme 1976, 49-67. 
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αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εξωτερικό, µε αποτέλεσµα την αφαίµαξη 

της γερµανικής επιστήµης από τα υγιή στοιχεία της και βέβαια την τόνωση των 

κλασικών σπουδών στις χώρες υποδοχής τους.46  

Η αποµάκρυνση από την ευρύτερη πολιτιστική ιστορία µε την 

παράλληλη µετατόπιση του ενδιαφέροντος στην ανάδειξη της γερµανικής 

αρχαιολογίας, η αποσύνδεση, το 1934, του Γερµανικού Ινστιτούτου του 

Βερολίνου από το Υπουργείο Εξωτερικών και η υπαγωγή του στο νεοσύστατο 

Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Εκπαίδευσης,47 που όπως ήταν φυσικό δεν 

ενδιαφερόταν το ίδιο για τα παραρτήµατα του εξωτερικού, η στελέχωση όλων 

των κρατικών υπηρεσιών µε ακραιφνείς ναζιστές, η µαζική διαφυγή από τη 

Γερµανία διαπρεπών ακαδηµαϊκών, αλλά και η συχνή εκτόξευση κατηγοριών 

εναντίον του Ινστιτούτου κυρίως από την οµάδα του Reinerth και µάλιστα σε 

µια εποχή τροµοκρατίας,48 είχαν άµεσο αντίκτυπο τόσο στην ποσότητα όσο και 

στην ποιότητα της επιστηµονικής παραγωγής.49 Όταν η επιχειρηµατολογία 

υπεράσπισης του έργου ενός ερευνητικού ιδρύµατος αρθρώνεται γύρω από την 

εκδήλωση θαυµασµού του Χίτλερ για την ελληνική τέχνη και τη διάχυτη 

αντίληψη για τη βιολογική και πνευµατική σχέση Ελλήνων και Γερµανών,50 

τότε ο επιστηµονικός λόγος διαβρώνεται και σταδιακά εκφυλίζεται.51 Στη 

ναζιστική Γερµανία η συνεχής αναφορά στην κλασική αρχαιότητα σαν 

διαχρονική και αναλλοίωτη αξία χρησιµοποιήθηκε ως όπλο για την 

επισηµοποίηση της νατουραλιστικής τέχνης µε απώτερο στόχο την καταστροφή 

της ατοµικότητας και την οµογενοποίηση της γερµανικής κοινότητας.52 Η 

επίσηµη παράδοση στην πινακοθήκη του Μονάχου από τον Χίτλερ 

αυτοπροσώπως του δωρηθέντος, από την ιταλική κυβέρνηση, αντιγράφου του 

                                                 
46 Schnapp 1981, 298-301. Calder III 1992, 153-173. 
47 Junker 1997, 26. 
48 Schnapp 1981, 291, 297-298. 
49 Marchand 1996, 344. 
50Βλ. τις απόψεις του Χίτλερ, όπως αναπαράγονται σε οµιλία του B. Rust στη διάρκεια της 
επίσκεψης του τελευταίου στην Αθήνα: Rien d� étonant si chaque ère politique héroïque 
cherche aussitôt dans son art le pont vers un passé non moins héroïque. Les Grecs et les 
Romains se sont soudain rapprochés des Germains parce que toutes leurs inspirations doivent 
être cherchées dans un terain racial (Messager d� Athènes, 9-4-1937). Για τις ρίζες της 
γερµανικής λατρείας για τους ∆ωριείς και τη Σπάρτη και τη γένεση της ιδεολογικής αναφοράς 
στην αρχαία Ελλάδα βλ. Schnapp-Gourbeillon 1982, 43-55. 
51 Marchand 1996, 350-353. 
52 Ιωαννίδης 1986, 143-150.  
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δισκοβόλου του Μύρωνα και µάλιστα κατά τον εορτασµό της «Ηµέρας της 

Γερµανικής Τέχνης» αποτύπωνε το πνεύµα της εποχής.53  

Το παράρτηµα της Αθήνας ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό, τη µοίρα 

του Ινστιτούτου του Βερολίνου. Παρά τη στράτευσή του στην υπηρεσία του 

καθεστώτος, η χρηµατοδότησή του παρέµεινε πενιχρή, γεγονός που αποτέλεσε 

τροχοπέδη στο επιστηµονικό του έργο. Οι συνεχείς αναφορές της γερµανικής 

ηγεσίας στους πνευµατικούς δεσµούς µε τους Έλληνες και η επίκληση των 

επιτευγµάτων της γερµανικής αρχαιολογικής επιστήµης54 δεν εξαργυρώθηκαν 

σε πράξεις µε µόνη εξαίρεση τις ανασκαφές της Ολυµπίας. Η προσφορά από 

τον Goebbels κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, το Σεπτέµβριο του 1937, 

150.000 µάρκων για αγαθοεργίες55 ή η δωρεά 4.000 βιβλίων από τον Υπουργό 

Παιδείας, B. Rust στο Πολυτεχνείο και 2.000 στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας,56 

αποσαφήνιζαν τις νέες προτεραιότητες της γερµανικής πολιτιστικής 

προπαγάνδας, στις οποίες δεν περιλαµβάνονταν η ενίσχυση του Ινστιτούτου της 

Αθήνας. 

Όµως, παρά τις αντίθετες ενδείξεις, το Ινστιτούτο συνέχισε να συνδέει 

την οµαλή λειτουργία του µε την εξυπηρέτηση του κρατικού µηχανισµού και 

την παροχή ερεισµάτων που θα νοµιµοποιούσαν την ιδεολογία του ναζιστικού 

καθεστώτος. Έτσι, ο Karo αν και παραδέχονταν σε επιστολή του προς τον 

Wiegand ότι η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε µέλη του Γ.Α.Ι. 

αποσπούσε πολύτιµο χρόνο µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνονται µε 

επάρκεια στα επιστηµονικά τους καθήκοντα, επιδοκίµαζε την προαγωγή των 

αρχαιολόγων στις ανώτερες βαθµίδες πολιτικών οργανώσεων, όπως η 

Χιτλερική Νεολαία ή η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης επειδή προσέδιδαν κύρος στο 

Ινστιτούτο, αναδεικνύοντάς το στο σηµαντικότερο γερµανικό θεσµό στην 

                                                 
53 Ο ∆ισκοβόλος Μύρων εις το Μουσείον του Μονάχου, Ελεύθερον Βήµα, 10-7-1938, 6.  
54 Πρβ. τις δηλώσεις του Rosenberg µε αφορµή τον εορτασµό της ελληνικής ανεξαρτησίας: 
Taking his text from the Olympic games and from the work of such archaeologists as Dörpfeld 
and Schliemann, Herr Rosenberg endeavoured to show that in spite of temperamental 
differences there was a natural spiritual affinity between German and Greek and that modern 
Germany takes her inspiration from the balance and harmony of ancient Greece (P.R.O., FO 
371- 20393, R 2038/2038/19, Έγγραφο του άγγλου πρεσβευτή στην Αθήνα, S. Waterlow προς 
τον Α. Eden, 30-3-1936). 
55 P.R.O., FO 371- 21147, R 347/347/19, Εµπιστευτική ετήσια αναφορά του άγγλου πρεσβευτή 
στην Αθήνα, S. Waterlow προς τον Α. Eden για το έτος 1936, 1-1-1937, § 74 Germany.  
56 P.R.O., FO 371- 22371, R 2032/762/19, Ετήσια αναφορά του άγγλου πρεσβευτή στην Αθήνα, 
S. Waterlow προς τον Α. Eden για το έτος 1937, 19-2-1938, § 78, 120. 



 132

Ελλάδα.57 Η διάβρωση, όµως, συνειδητή ή ασυνείδητη της αρχαιολογικής 

ταυτότητας από την πολιτική και η αναπροσαρµογή των βασικών κριτηρίων 

επιλογής και οργάνωσης των επιστηµονικών έργων είναι περισσότερο εµφανής 

στις προτάσεις του Dörpfeld για τον προγραµµατισµό των εργασιών στην 

Ολυµπία.58 Απορρίπτοντας κάθε σχέδιο ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή, ο 

Dörpfeld αντιπρότεινε την αναστήλωση δύο ή τριών κιόνων του ναού του ∆ία, 

χωρίς ταυτόχρονη µέριµνα για το επιστύλιο, υποστηρίζοντας ότι κατ� αυτό τον 

τρόπο όχι µόνο θα επιτυγχάνονταν καλύτερα η διεθνής προβολή της Γερµανίας 

αλλά θα µειώνονταν κατά πολύ και οι δαπάνες. Όπως ήταν φυσικό, ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής για τους Ολυµπιακούς αγώνες, στον οποίο είχε αποταθεί ο Karo 

για τη χρηµατοδότηση ανασκαφικών ή αναστηλωτικών εργασιών στην Ολυµπία 

επέλεξε την εισήγηση του Dörpfeld: Bei der Abwägung der beiden Pläne dürfte 

stark in Betracht kommen, dass die Aufrichtung einiger Säulen nach aussen hin 

sehr viel stärker propagandistisch wirkt als die Fortführung der Ausgrabungen, 

deren Ergebnis niemand voraussagen kann.59 Είναι, ίσως, ειρωνεία ότι ο Χίτλερ 

δύο χρόνια αργότερα αποφάσιζε υπέρ της ανασκαφής. 

Η αποδιοργάνωση του Ινστιτούτου της Αθήνας και ο εκφυλισµός του σε 

προπύργιο του ναζισµού εντείνονται µε την αποµάκρυνση του G. Karo, το 1936 

και την ανάθεση της διεύθυνσής του στον W. Wrede (1937-1944), στέλεχος του 

εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος.60 

Στο εξής, µέλη του Ινστιτούτου εµπλέκονται ανενδοίαστα και µε την 

ανοχή της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας σε δραστηριότητες που στόχευαν 

στην εξυπηρέτηση αποκλειστικά πολεµικών σκοπιµοτήτων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η περίπτωση του Κ. Gebauer, που µε την υποστήριξη ενός µη 

αρχαιολογικού οργανισµού µε την επωνυµία Das Ahnenerbe αναλαµβάνει τη 

διεξαγωγή επιφανειακής έρευνας στη Πελοπόννησο.61 Η έρευνα, όµως, 

                                                 
57 Dieser Schlichterposten ist zeitweilig eine grosse Belastung, anderseits ist es natürlich für 
unser Institut wiestig, dass gerade dieser bedeutsamste Posten in der Hand eines der Leiter 
liegt, da ausserdem Peek Führer der Hitlerjugend, und Crome Schulungsleiter der politischen 
Organisationen ist, nimmt jetzt unser Institut von allen Athener deutschen Behörden bei weitem 
die einflussreichste Stelle ein (Αρχείο Γ.Α.Ι., Ordner 37, Korrespondenz 1933-1938, Έγγραφο 
του G. Karo προς τον Th. Wiegand, 23-10-1934).  
58 Πρβ. Kurt Roesner, Ο Ολυµπιονίκης της Αρχαιολογίας, Γουλιέλµος ∆αίρπφελδ, Ελεύθερον 
Βήµα, 8-4-1934, 1. 
59 Αρχείο Γ.Α.Ι., Ordner 37, Korrespondez 1933-1938, Έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
για την XI Ολυµπιάδα προς τον ∆ιευθυντή του Γερµανικού Ινστιτούτου G. Karo, 10-10-1934. 
60 Για τη δράση του Wrede στην Ελλάδα βλ. Jantzen 1986, 50. 
61 Gebauer 1939, 268-294.  
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φαίνεται πως αποτελούσε απλό πρόσχηµα για τη χαρτογράφηση της περιοχής, 

γεγονός που αν και έγινε αντιληπτό τόσο από τους πολιτικούς, ξένους62 και 

Έλληνες,63 όσο και από τον επιστηµονικό κόσµο64 δεν οδήγησε στη λήψη 

µέτρων ή έστω φραστικών καταγγελιών.65 

Όµως, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικής επένδυσης στην 

αρχαιολογία, στη διάρκεια του µεσοπολέµου, και απόπειρας οικειοποίησης 

ιδεωδών, που είχαν δείξει αξιοθαύµαστη αντοχή στο χρόνο, ήταν η επανέναρξη 

των ανασκαφών της Ολυµπίας. Η ανακοίνωση έγινε κατά την τελετή 

παράδοσης της ολυµπιακής φλόγας στο Βερολίνο, τελετή που σηµατοδοτούσε 

την έναρξη της 11ης Ολυµπιάδας. Το 1936 στο Βερολίνο, σε µια διοργάνωση 

που ο αθλητισµός µεταµορφώνονταν σε έκφραση εθνικού αγώνα66 και οι 

γερµανοί θεατές µέσα από τη θερµή υποστήριξή τους σε πρόσωπα ή οµάδες 

εσωτερίκευαν την ιδέα της αφοσίωσης στο έθνος και στο ναζιστικό καθεστώς, ο 

                                                 
62 F.O. 371, 21150/ 1937, R 8556/2312/19, Έγγραφο της αγγλικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς 
το Υπουργείο Εξωτερικών, 15-12-1937. 
63 Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενηµερώθηκε για την υπόθεση από τα δηµοσιεύµατα 
του αγγλικού τύπου (ΑΥΕ, Α/8/3-1938, Έγγραφο του έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. 
Σιµόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Α΄ ∆ιεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, 13-1-1938, 
αρ. πρωτ. 125/Στ/38). 
64 Βλ. τις εκτιµήσεις του αµερικανού αρχαιολόγου O. Bronner: But it is difficult to believe that 
the purpose of his work was archaeological. His report on Korinthia is entirely devoid of 
scientific value (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του O. Bronner 
προς τον L. E. Lord, 17-4-1940). 
65 Ακόµα και οι Χρήστος και Σέµνη Καρούζου, που µετά τη γερµανική εισβολή στην Ελλάδα 
είχαν το θάρρος να παραιτηθούν από µέλη του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, αν και 
είχαν συνειδητοποιήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του �30 τον επιστηµονικό µαρασµό του 
Ινστιτούτου (Πετράκος 1995β, 62-63) δεν είχαν προβεί σε καµία δηµόσια διαµαρτυρία.  
66 Βλ. τα σχόλια του αρθρογράφου της εφηµερίδας Le Temps, Paul Rousseau: Le mot d� ordre 
était: il faut gagner. Et la deformation du rite des Jeux olympiques - quelle faute! - a permis de 
penser que l� honneur d� une nation était à la merci d� un but de hockey ou d� un centimètre 
entre les poteaux d�un sautoir (Le Temps, 18-8-1936, 3). Ανάλογες απόψεις εκφράζει και ο 
ανταποκριτής της Le Petit Journal, Pascal Copeau: Je n� aime pas, pour ma part, que le sport 
soit une manière d� apostolat, que le Führer, en serrant la main aux vainqueurs olympiques 
allemands, leur ait dit invariablement: «Je vous remercie» et que la foule en choeur ait crié aux 
athlètes: «L� Allemagne te regarde», (Le Petit Journal, 17-8- 1936). Πρβ. Les Olympiades de 
Berlin, Illustration, 22-8-1936, 516. 
 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ο ανταποκριτής των Times. ...whereas in any land the 
olympic games are sport in the service of an international political ideal, in the totalitarian state 
they are an internal political event. Having eliminated independent activity in every field, the 
Nazis take credit for all that is done well in Germany and conversely must take the blame for all 
that goes wrong. And their mode of existence is continuous high-tension propaganda...(The 
Times, 18-7-1936, 13).  
 Ο ανταποκριτής του Ελεύθερου Βήµατος, Geo, έγραφε: Το καθαυτό αθλητικόν µέρος 
των αγώνων υπήρξε µια λεπτοµέρεια ενός κολοσσιαίου προγράµµατος φαντασµαγορικών τελετών 
και παρελάσεων αι οποίαι δεν είχον µόνον ως σκοπόν την διενέργειαν πρακτικής προπαγάνδας 
υπέρ του σηµερινού καθεστώτος, αλλά απέβλεψαν και εις την τόνωσιν του φρονήµατος του 
γερµανικού λαού�(Οι Ολυµπιακοί αγώνες. Η εµφάνισις των Γερµανών. Ελεύθερον Βήµα, 23-8-
1936, 3). Πρβ. το άρθρο του Κ. Θ. ∆ηµαρά, Ολυµπιακά, Ελεύθερον Βήµα, 26-7-1936, 3. 
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ίδιος ο Χίτλερ δηµοσιοποιούσε την απόφασή του να συνεχιστούν οι ανασκαφές: 

Ήδη απεφάσισα διά να καθιερωθή µόνιµος η ανάµνησις της ενδεκάτης 

Ολυµπιάδος του Βερολίνου, να επαναληφθούν αι διακοπείσαι προ τόσων ετών 

εργασίαι των ανασκαφών εις τον ιερόν χώρον της Ολυµπίας διά να έλθουν στο 

φως και όσα καλύπτει ακόµη το χώµα.67 Η σχεδόν σύγχρονη διοργάνωση δύο 

εκθέσεων, µία για την ελληνική τέχνη στο Μουσείο της Περγάµου68 και µία για 

τον «Αθλητισµό των Ελλήνων» στο Μουσείο του Βερολίνου,69 εγγεγραµµένων 

στο ευρύτερο σύµπλεγµα αξιών και θέσεων του εθνικοσοσιαλισµού, 

συµπλήρωνε το ιδεολογικό σκηνικό. Με το τρίπτυχο Ολυµπιακοί αγώνες, 

ανασκαφές στην Ολυµπία και εκθέσεις προβάλλονταν σφαιρικότερα η 

παραδειγµατική αξία των αθλητικών επιτευγµάτων και επιτυγχάνονταν 

καλύτερα η σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και ο 

αποπροσανατολισµός της διεθνούς κοινής γνώµης: το γερµανικό ράιχ 

αναλάµβανε πράξεις ειρήνης που έρχονταν να αντισταθµίσουν τον έντονα 

πολεµικό χαρακτήρα του.  

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από όλες τις δραστηριότητες του 

Γερµανικού Ινστιτούτου, ο Χίτλερ ασχολήθηκε προσωπικά µόνο µε την 

επανάληψη των εργασιών στην Ολυµπία, και µάλιστα προσέφερε ο ίδιος 

300.000 µάρκα για την πραγµάτωσή τους.70 Η παρουσία του γερµανού 

Υπουργού Παιδείας, B. Rust στα εγκαίνια των ανασκαφών επιβεβαίωνε τον 

επίσηµο χαρακτήρα τους. Οι ανασκαφές της Ολυµπίας δεν προβλήθηκαν ως µια 

απλή δραστηριότητα του Γερµανικού Ινστιτούτου αλλά ως ένα συλλογικό 

εγχείρηµα ολόκληρου του γερµανικού έθνους και ως τέτοιο το αποδέχτηκαν και 

οι Έλληνες σε επίπεδο τόσο επίσηµο όσο και ανεπίσηµο: La Grèce et la 

recherche archéologique allemande se présenteront ensemble devant le monde 

                                                 
67 Το Βερολίνον υπεδέχθη µε συγκίνησιν και ενθουσιασµόν το απολλώνειον φως της Ολυµπίας 
ως αθάνατον σύµβολον και δίδαγµα των Ελλήνων, Ελεύθερον Βήµα, 2-8-1936, 1. 
68 Messager d� Athènes, 31-7-1936. 
69 Το στίγµα της έκθεσης «Αθλητισµός των Ελλήνων» στο Βερολίνο, έδωσε ο Υπουργός 
Παιδείας, B. Rust στην οµιλία που εκφώνησε στα εγκαίνια: Μόνον η νέα Γερµανία, ήτις µε την 
φυλετικήν βάσιν της �κατείδε την αλληλουχίαν σώµατος και πνεύµατος, κατενόησε� τον 
ελληνικόν κόσµον και το µυστικόν του µεγάλου πνεύµατος. �Ο αθλητισµός των Ελλήνων ως 
αντικείµενον καλλιτεχνικής διαπλάσεως, αποτελεί το περιεχόµενον της εκθέσεως ταύτης. 
Αθλητισµός και Τέχνη- Σώµα και πνεύµα- εδώ ευρίσκεται το κλειδί που µας ανοίγει την θύραν 
προς τον υπέροχον κόσµον της Ελλάδος (Η αναβίωσις του Ελληνικού κόσµου. Λόγος Γερµανού 
Υπουργού, Ελεύθερον Βήµα, 24-8-1936, 3). 
70 Αι ανασκαφαί της αρχαίας Ολυµπίας, Ελεύθερον Βήµα, 25-9-1936, 2. 
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et ensemble elles surmonteront les difficultés.71 Έτσι, ο Έλληνας πρεσβευτής 

στο Βερολίνο, Αλ. Ρίζος Ραγκαβής σε δηλώσεις του προς το γερµανικό τύπο 

τόνιζε ανάµεσα σε άλλα ότι όλοι οι Έλληνες, από του πρωθυπουργού µέχρι του 

ποιµένος, όστις έβοσκε τα πρόβατά του παρά τον Αλφειόν, ... προσέβλεπον προς 

τον Κούρτιους, τον ∆αίρπφελδ, τον Φούρτβεγκλερ, τον Τρόϋ και τους λοιπούς 

Γερµανούς ερευνητάς ως προς συγγενείς των Ελλήνων εθνικούς ήρωας. Ο 

Αδόλφος Χίτλερ παραλαµβάνει τώρα τον άπαξ αναφθέντα πυρσόν µε ευλαβή 

αφοσίωσιν...Η νεωτέρα Ελλάς είναι ...ευγνώµων τόσο προς τον Φύρερ όσο και 

προς ολόκληρον το γερµανικόν έθνος.72 Ανάλογη ήταν και η υποδοχή του 

εγχειρήµατος και από τους έλληνες αρθρογράφους: Το πράγµα [ενν. οι 

ανασκαφές της Ολυµπίας]δεν ηµπορεί παρά να επισύρη τας ευχαριστίας και την 

ευγνωµοσύνην της Ελλάδος τόσον προς το γερµανικόν κράτος, όσον και προς την 

γερµανικήν επιστήµην.73 Φαίνεται πως η Ελλάδα εθελοτυφλούσε, αρνούµενη να 

συνειδητοποιήσει τις ιδεολογικές προεκτάσεις του αρχαιολογικού έργου. 

Η µεσοπολεµική πορεία του Γερµανικού Ινστιτούτου αντανακλά µια 

σειρά αδυναµιών και συµβιβασµών, στα πλαίσια µιας κοινωνίας που 

κλυδωνίζονταν από εθνικιστικές εξάρσεις και µιας πολιτικής ηγεσίας που αν 

και προσδοκούσε την ιδεολογική κάλυψη του έργου της, δεν ενδιαφέρθηκε για 

την οικονοµική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Ανάλογοι παράµετροι 

προσδιόρισαν και τη φυσιογνωµία της Ιταλικής Σχολής.  

 

Η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή 

Οι επεκτατικές φιλοδοξίες της Ιταλίας και η τάση αµφισβήτησης της 

µακρόχρονης αγγλικής και γαλλικής επικυριαρχίας στη Μεσόγειο σηµάδεψαν 

την πορεία της χώρας στην πρώτη δεκαετία µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Η 

σταδιακά ογκούµενη ιταλική επιθετικότητα εκδηλώθηκε πολύ σύντοµα, µε το 

επεισόδιο της Κέρκυρας, το 1923 και την υπογραφή, το 1926, του 

ιταλοαλβανικού συµφώνου των Τιράνων, µε το οποίο η Ιταλία δηµιουργούσε 

µια βάση στα Βαλκάνια µετατρέποντας, στην ουσία, την Αλβανία σε 

                                                 
71 Απόσπασµα από το χαιρετισµό που απεύθυνε ο γερµανός Υπουργός Παιδείας, B. Rust στον 
έλληνα οµόλογό του, Γεωργακόπουλο στη διάρκεια δείπνου που παρατέθηκε προς τιµή του 
πρώτου µε την ευκαιρία της επίσκεψης του στην Αθήνα (Messager d� Athènes, 8-4-1937).  
72 Αι γερµανικαί ανασκαφαί εις Ολυµπίαν, Ελεύθερον Βήµα, 2-9-1936, 2.  
73 Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 26-9-1936, 3. Για τις αντιδράσεις του ελληνικού κοινού βλ. Αι 
ανασκαφαί της αρχαίας Ολυµπίας, Ελεύθερον Βήµα, 6-8-1936, 2. 
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προτεκτοράτο της. Η ανάγκη, όµως, του φασιστικού καθεστώτος για µεγάλες 

εξωτερικές επιτυχίες δεν περιορίστηκε στον πολιτικο-στρατιωτικό τοµέα αλλά 

επεκτάθηκε και στον πολιτιστικό.  

Η ιταλική αρχαιολογική στρατηγική στην ανατολική µεσογειακή λεκάνη 

συνδέθηκε ευθύς εξαρχής µε τους διπλωµατικούς σχεδιασµούς του Υπουργείου 

Εξωτερικών και αποτέλεσε ένα από τα κύρια εργαλεία της πολιτικής του «mare 

nostrum»: Archeologia e Politica non vanno disgiunte: nel paese straniero l� 

archeologo è all� avanguardia della penetrazione politica e rappresenta la 

parte intellettualmente più raffinata ed eletta della propria Nazione.74 Απτή 

απόδειξη αποτελεί η ανάθεση της καταλογογράφησης των µεσαιωνικών 

αρχαιοτήτων της Κέρκυρας στην ιταλίδα καθηγήτρια Eva Tea, τον Ιούλιο του 

1923,75 δηλαδή ένα µήνα πριν την απόβαση των Ιταλών στο νησί, που 

ουσιαστικά έγινε και η αφορµή µαταίωσης του προγράµµατος. ∆εύτερο 

παράδειγµα, η σύλληψη και υλοποίηση της αρχαιολογικής αποστολής στην 

Αλβανία ως µέσο εδραίωσης της ιταλικής παρουσίας στη χώρα και συνάµα 

στενής παρακολούθησης και ελέγχου της γαλλικής δραστηριότητας,76 έρχεται 

να επιβεβαιώσει τη χρήση της αρχαιολογικής έρευνας για την ενδυνάµωση των 

ιταλικών ερεισµάτων στους γεωγραφικούς χώρους που συγκαταλέγονταν στα 

επεκτατικά σχέδια της Ρώµης. Για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας, 

όµως, η αρχαιολογία δεν αποτελούσε µόνο µέσο ειρηνικής διείσδυσης και 

προσεταιρισµού του γηγενούς πληθυσµού µίας χώρας αλλά και πεδίο 

ευπρεπούς εκτόνωσης του ανταγωνισµού µε τις υπόλοιπες Μεγάλες ∆υνάµεις: 

la R. Scuola Archaeologica in Atene è un centro vivo di cultura, che bisogna 

�mantenere in ogni cosa all� altezza dei consimili istituti che gli altri Stati 

hanno ivi istituiti e mantegnono con una larghhezza e un decoro in cui non è 

possibile che l� Italia resti seconda.77 Η σύνδεση των επιστηµονικών 

επιτευγµάτων µε την υπεράσπιση των εθνικών στόχων της Ιταλίας, που 

συµπυκνώνονταν στην ενίσχυση του κύρους της και στη διεθνή προβολή της ως 

                                                 
74 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45) busta 175, Απόσπασµα από αναφορά του 
Γραµµατέα της Ρόδου (Segretario Federale) για την Ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή στην 
Κρήτη, χωρίς ηµεροµηνία και όνοµα παραλήπτη. 
75 Petricioli 1990, 192-193. 
76 Petricioli 1990, 412. Πρβ. το µότο στο βιβλίο του Luigi Ugolini, Albania Αntica. Ricerche 
archeologiche I, Roma-Milano 1927: con la certezza che la conoscenza degli antichi vincoli 
rinsalderà l� amicizia italo-albanesa auspicata e raggiunta. 
77 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45), busta 174, Επιστολή του Υπουργού Παιδείας, 
Fedele προς τον Υπουργό Οικονοµικών, 7-10-1925. Πρβ. Petricioli 1990, 291, 293-294, 296. 
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µεσογειακή δύναµη αποτελεί στερεότυπο µοτίβο στη µεσοπολεµική 

διυπουργική αλληλογραφία. 

Οι Ιταλοί αρχαιολόγοι, από τη θέση του απλού ερευνητή ως τις 

ανώτερες βαθµίδες της διοικητικής ιεραρχίας, όχι µόνο επιδοκίµαζαν το 

ιδιοτελές κυβερνητικό ενδιαφέρον για την επιστήµη τους αλλά το 

τροφοδοτούσαν συνειδητά, επικαλούµενοι ανενδοίαστα σε κάθε ευκαιρία τις 

πολιτικές παραµέτρους της επιστηµονικής τους δραστηριότητας. Η 

µακροσκελής και στοµφώδης επιχειρηµατολογία του G. Jacopi για την ανάγκη 

χρηµατοδότησης της έρευνας που είχε ξεκινήσει στην Ανατολία µε τη ζωηρή 

ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης, συνόψιζε το πνεύµα του σύγχρονου 

αρχαιολογικού λόγου: la rinunzia già altre volte praticata finirebbe per 

demolire totalmente il nostro prestigio scientifico colà, e contribuirebbe a 

eliminare forse per sempre l� Italia dalla competizione cui partecipano ora 

attivamente anche le nazioni minori.78 Όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι 

συνάδελφοί τους, οι Ιταλοί στηρίζονταν στην κρατική προστασία τόσο για την 

απρόσκοπτη διεξαγωγή του έργου τους όσο και για την ενεργητική συµµετοχή 

της επαγγελµατικής τους οµάδας στο κυρίαρχο πλέγµα εξουσίας.  

Η άµεση σύνδεση της αρχαιολογίας µε την διπλωµατία παραχωρούσε 

στο κράτος την πρωτοβουλία των κινήσεων και εξαρτούσε το ύψος των 

πιστώσεων από την αυξοµείωση του κυβερνητικού ενδιαφέροντος, ανάλογου µε 

τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Όταν, όµως, η 

επιχειρηµατολογία των αρχαιολόγων και των Υπουργών Παιδείας και 

Εξωτερικών προς το Υπουργείο Οικονοµικών για αύξηση των επιχορηγήσεων, 

διαρθρώνεται γύρω από τις ανάγκες µιας επιθετικής εξωτερικής πολιτικής, η 

επιστήµη µένει µετέωρη ανάµεσα στο όραµα της επεκτατικής αποστολής στην 

Ανατολή και τους περιορισµούς µιας οικονοµίας σε ύφεση.  
                                                 
78 Πιο πάνω είχε αναφερθεί εκτενέστερα στις πολιτικές διαστάσεις των αρχαιολογικών 
δραστηριοτήτων των υπολοίπων ξένων κρατών...dalla (ενν. la vita intellectuala Turca ) ho 
dolorosamente constatato la nostra assenza totale a beneficio di altre Nazioni già 
profondamente radicate (Germania, Francia, Austria) e di altre che appena in questi ultimi 
anni hanno moltiplicato accortamente i loro sforzi (Russia, Rumenia, America). Alcune di 
queste nazioni mantengono a Istambul degli Instituti che, oltre a constituire un centro di 
attrazione e di irradiazione culturale, svolgono una intelligente e continua azione informativa di 
tutti gli orientamenti e sviluppi della politica e della cultura Turcha segnalando ai rispettivi 
Governi le opportunità e i modi di intervento dei propri Enti o privati Nazionali (ASME, AP 
Dodecanneso 1933, busta 6 fas. 10, Rapporto per S.E. il Barone Aloisi, 3-8-1933). Πρβ. τις 
απόψεις του R. Paribeni και την επιστολή της Επιτροπής για τις Αποστολές και τα Αρχαιολογικά 
Ιδρύµατα στο Εξωτερικό προς τον Μουσολίνι, 15-12-1928 όπως συνοψίζονται στο Petricioli 
1990, 294-300.  
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Οι προϋποθέσεις για τη µερική αναζωογόνηση της ιταλικής 

αρχαιολογικής έρευνας στην ανατολική Μεσόγειο δηµιουργούνται µόνο µετά 

το 1926, όταν διευθετούνται τα εσωτερικά προβλήµατα της χώρας και κυρίως 

µετά το 1928, στα πλαίσια µιας γενικότερης ροπής της ιταλικής εξωτερικής 

πολιτικής προς την ενίσχυση της επιρροής της στο βόρειο τµήµα της 

ανατολικής Μεσογείου µε ειρηνικά µέσα. Η προσωρινή αναθεώρηση των 

ιταλικών διαθέσεων, που συµπίπτει µε την ανάληψη του Υπουργείου 

Εξωτερικών από τον D. Grandi,79 αποτυπώνεται στην απόφαση της Ρώµης να 

χρησιµοποιήσει τη διαπραγµατευτική της δύναµη για την αποφόρτιση του 

πολιτικού κλίµατος στα Βαλκάνια. Η παρότρυνση του Ρουµάνου ηγέτη, 

Titulescu να συνάψει διµερές σύµφωνο µε την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1928, 

η παρέµβαση για την εξοµάλυνση των διαφορών της Ελλάδας µε την Αλβανία 

και τη Βουλγαρία, η σύναψη του ιταλοτουρκικού συµφώνου το Μάιο του 1928 

και του ελληνοϊταλικού το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους αποτελούν εκφάνσεις 

της πολιτικής βούλησης για σταθερότητα και συλλογική ασφάλεια. Ο ρόλος της 

αρχαιολογίας στη νέα πορεία της Ιταλίας θα είναι λίγο-πολύ δεδοµένος: ο 

Grandi θα την συµπεριλάβει στις ήπιες µορφές προσέγγισης των µεσογειακών 

κρατών και θα µεριµνήσει για την ηθική και υλική υποστήριξή της. 

Σ� αυτό το διάστηµα ιδρύθηκε, µε πρωτοβουλία του Υπουργού 

Παιδείας, Fedele και την ένθερµη υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, η 

Μόνιµη Επιτροπή για τις Αποστολές και τα Αρχαιολογικά Ιδρύµατα στο 

Εξωτερικό (Comitato permanente per le missioni e gli istituti archaeologici all� 

estero), µε στόχο την κατάρτιση του ετήσιου οργανογράµµατος των ιταλικών 

ιδρυµάτων, τη µεθόδευση της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους και τη 

διασφάλιση της οικονοµικής τους αυτάρκειας. Στην Επιτροπή συµµετείχαν 

διακεκριµένοι αρχαιολόγοι, υπό τη διεύθυνση του Γενικού ∆ιευθυντή 

Αρχαιοτήτων και Καλών Τεχνών αλλά και ο εκάστοτε ∆ιευθυντής των 

Πολιτικών Υποθέσεων Ευρώπης-Ανατολής, συµµετοχή που επιβεβαίωνε το 

ενδιαφέρον του Υπουργείου Εξωτερικών.80 Ήδη από την πρώτη συνεδρία της 

Επιτροπής διαφάνηκε η πρόθεση να οργανωθούν οι δραστηριότητες στο 

εξωτερικό σε µια ορθολογική βάση, µε άξονα τους πολιτικούς στόχους της 

Ιταλίας και σε εναρµόνιση µε τα διεθνή αρχαιολογικά πρότυπα. Έτσι, στους 
                                                 
79 Petricioli 1990, 301, 413. 
80 Petricioli 1990, 289-291. 
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προγραµµατικούς στόχους της συµπεριλήφθηκε η εκτέλεση αναστηλωτικών 

εργασιών στη Φαιστό και την Αγία Τριάδα, η ίδρυση µουσείου στην Αλβανία 

και η ενεργοποίηση της ιταλικής αρχαιολογίας στην Αίγυπτο και τη 

Μεσοποταµία.81 

O Grandi, ενέκρινε το πρόγραµµα της Επιτροπής και παρακάµπτοντας 

το αδιάφορο Υπουργείο Οικονοµικών κατέβαλλε τις απαιτούµενες πιστώσεις, 

δηλαδή 500.000 λίρες, από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών 

για το οικονοµικό έτος 1929-30.82 Στα επόµενα, όµως, χρόνια η οικονοµική 

αστάθεια άρχισε να υποσκάπτει σταδιακά την αρχαιολογική πολιτική του 

Grandi,83 παρόλο που ο ίδιος παρέµενε αµετακίνητος στις απόψεις του σχετικά 

µε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης της αρχαιολογικής δραστηριότητας στο 

εξωτερικό.84 

Η παρένθεση που άνοιξε µε τον Grandi έκλεισε το 1933, όταν ο 

Mussolini αρνήθηκε κατηγορηµατικά την οικονοµική υποστήριξη των 

Αρχαιολογικών Σχολών.85 Η ιταλική ιµπεριαλιστική πολιτική είχε ήδη αρχίσει 

να προσανατολίζεται σε πιο άµεσους τρόπους διείσδυσης, όπως αποδεικνύει η 

επίθεση κατά της Αβησσυνίας τον Οκτώβριο του 1935.  

Παρά τις διαρκείς πιέσεις του ∆ιευθυντή της Σχολής της Αθήνας και 

των Υπουργών Παιδείας και Εξωτερικών στον Υπουργό Οικονοµικών, οι 

πιστώσεις θα παραµείνουν στο εξής ανεπαρκείς.86 Η αµηχανία και η αδυναµία 

των Ιταλών αρχαιολόγων να επεξεργαστούν µακροπρόθεσµες λύσεις, εκτός των 

στενών ορίων της κρατικής προστασίας,87 διαιώνιζε το πρόβληµα της 

οικονοµικής εξυγίανσης της αρχαιολογικής πολιτικής, µε συνέπειες δυσµενείς 

                                                 
81 Petricioli 1990, 300-301. Βλ. επίσης, Σπ. Μαρινάτος, Αι ιταλικαί αναστηλώσεις εις το 
ανάκτορον της Φαιστού, Ελεύθερον Βήµα, 25-7-1934, 1-2. 
82 Petricioli 1990, 301. 
83 Petricioli 1990, 301-302. 
84 Ο ∆ιευθυντής της Ιταλικής Σχολής, A. Della Seta ενηµέρωνε τον R. Paribeni (;) ότι ο Grandi, 
σε δύο διαδοχικές ανεπίσηµες και µάλλον τυχαίες συναντήσεις, δεν δίστασε να εκφράσει το 
ενδιαφέρον του για τη Σχολή και τις δραστηριότητές της αλλά και την ικανοποίησή του για το 
ιταλικό αρχαιολογικό έργο στη Ρόδο. Συµπλήρωνε, δε, ότι ο ενθουσιασµός και οι καλές 
προθέσεις του Grandi προοιώνιζαν ενεργή υποστήριξη της Σχολής (ACS, MPI DG AABBAA 
Div. II (1929-33), busta 241, Επιστολή του Α. Della Seta χωρίς αναφορά στον παραλήπτη, 10-
4-1932). 
85 Petricioli 1990, 306. Βλ. επίσης, Petricioli 1986, 10. 
86 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45), busta 174, Επιστολή του Α. Della Seta προς τον 
Υπουργό Παιδείας, 23-11-1937. 
87 Η γενναιόδωρη υποστήριξη της Κρητικής Αποστολής από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ιδιώτες 
(Di Vita 1984, 34, υποσ. 8) ή του Ινστιτούτου FERT από αµερικανούς (Petricioli 1990, 205) 
αποδεικνύει ότι υπήρχαν λύσεις στο πρόβληµα της ανεπαρκούς κρατικής επιχορήγησης.     
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για τον έγκαιρο προγραµµατισµό, την οργάνωση σε µακρόχρονο ορίζοντα και 

τελικά την υλοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων. Απότοκος της 

οικονοµικής αβεβαιότητας ήταν η δυσκολία επάνδρωσης των αποστολών στο 

εξωτερικό, παράγοντας που βάραινε στην ποιότητα του επιστηµονικού έργου: 

όπως ήταν επόµενο οι Ιταλοί αρχαιολόγοι προτιµούσαν οποιαδήποτε σταθερή 

θέση στην πατρίδα τους από τη συµµετοχή σε αµφιβόλου διαρκείας έρευνες.88  

Στα πλαίσια αυτά, ο Alessandro Della Seta, ∆ιευθυντής της Ιταλικής 

Σχολής από το 1919, υποχρεώθηκε να περιορίσει τα ερευνητικά προγράµµατα 

σε αριθµό και έκταση. Η ηρωική εποχή των τοπογραφικών εξερευνήσεων και 

των µεγάλων ανασκαφών είχε οριστικά περάσει. Από το 1926, ο Della Seta 

επικεντρώθηκε στη συστηµατική ανασκαφική διερεύνηση της Λήµνου και της 

Ίµβρου, µε στόχο την κατανόηση του πολιτισµού του προελληνικού φύλου των 

Τυρρηνών και τη διαλεύκανση της σχέσης τους µε τους Ετρούσκους.89 Οι 

ανασκαφές στην Ηφαιστεία (1926-1930), στο ακρωτήριο Χλόη (1937-1939) και 

στην Πολιόχνη (1930-1938) θα µονοπωλήσουν σχεδόν το ενδιαφέρον της 

Σχολής σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου.90  

Υπό το πρίσµα των επιστηµονικών ενδιαφερόντων του νέου ∆ιευθυντή 

αλλά και των οικονοµικών περιορισµών ατόνησαν οι έρευνες και στην Κρήτη, 

για να περιοριστούν, κυρίως, στην αποπληρωµή ορισµένων, τουλάχιστον, από 

τις παλαιότερες επιστηµονικές οφειλές, όπως τη συµπλήρωση και δηµοσίευση 

των ανασκαφών της Φαιστού91 και της Αγίας Τριάδας.92 Στο ίδιο πνεύµα, 

σχεδιάστηκε η δηµοσίευση του Corpus των κρητικών επιγραφών93 που είχε 

                                                 
88 Petricioli 1990, 414. Πρβ. La Rosa 1984, 35. 
89 Τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του Della Seta εναρµονίζονται πλήρως µε τις επιθυµίες της 
Επιτροπής για τις Αποστολές και τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα στο Εξωτερικό, που πρότεινε 
στροφή στη µελέτη της ιταλικής παρουσίας στην Ανατολή (Petricioli 1990, 298). Για τις 
ανασκαφές στην Λήµνο βλ. επίσης, Beschi 1986, 112-115). 
90 Για µία συνολική αποτίµηση του έργου της Ιταλικής Σχολής µε παράλληλη αναφορά στο 
προσωπικό της βλ. Vincenzo La Rosa (επιµ.), All� ombra dell� Acropoli: generazioni di 
archeologi fra Grecia e Italia, Αθήνα 1995. Επίσης, Antonino di Vita, «L� Archeologia Italiana 
in Grecia», Il Veltro XXVII (1983), 267-681, Luigi Beschi, L� Archeologia italiana in Grecia 
(1909-1940) στο Vincenzo La Rosa (επιµ.), L� archeologia italiana nel mediterraneo fino alla 
seconda Guerra mondiale, Catania 1986, 107-121. 
91 Luigi Pernier, Il palazzo minoico di Festòs, scavi e studi della missione archeologica italiana 
à Creta dal 1900 al 1934, Ρώµη 1935, Luisa Banti, Cronologia e ceramica del palazzo minoico 
di Festòs, ASAtene I-II (1939-40), 9-39. 
92 Di Vita 1984, 31. 
93 Το πλήρες Corpus των ελληνικών και λατινικών επιγραφών της Κρήτης παρουσιάστηκε, 
τελικά, από την Margarita Guarducci. ∆ηµοσιεύτηκαν 4 συνολικά τόµοι εκ των οποίων ο 
πρώτος το 1935 (Μαrgarita Guarducci, Inscriptiones Creticae (Opera et consilio Friderici 
Halberr collectae), Ρώµη 1935), ο δεύτερος το 1939, ο τρίτος το 1942 και ο τελευταίος το 1950.  
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περισυλλέξει η Ιταλική Αποστολή. Η κατάρτιση τριµελούς συντονιστικής 

επιτροπής µε τη συµµετοχή των G. De Sanctis, R. Paribeni και L. Pernier 

επιβεβαίωνε το ενεργό ενδιαφέρον και του Υπουργείου Παιδείας,94 για τη 

θεσµική οργάνωση, ενός έργου che non mancherà di fare onore alla scienza 

italiana.95 Άλλα εγχειρήµατα, πιο δαπανηρά και λιγότερο εντυπωσιακά 

ακυρώθηκαν. Πράγµατι, αν και ο L. Pernier, διευθυντής της Κρητικής 

Αποστολής µετά το θάνατο του Halberr το 1930, προώθησε, σύµφωνα µε τους 

προγραµµατικούς του στόχους, τη µελέτη και παρουσίαση του παλαιού 

ανασκαφικού υλικού και τις εργασίες συντήρησης στο ανάκτορο της Φαιστού,96 

δεν κατάφερε, όµως, να επαναλάβει τις ανασκαφές στη Γόρτυνα, οι οποίες 

άλλωστε αναµένονταν ιδιαίτερα πολυέξοδες.97  

Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ελαχιστοποίηση του ερευνητικού έργου 

στην Κρήτη, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του �20, έχει συνδεθεί, εκτός των 

άλλων, και µε τις δυσκολίες που δηµιουργούσε η όξυνση των ελληνοϊταλικών 

σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο.98 Ο Halberr, µάλιστα, απέδιδε στην υφέρπουσα 

εχθρότητα και τη σταδιακή αποξήλωση των ενετικών µνηµείων της Κρήτης, 

προβλέποντας την ολοκληρωτική καταστροφή τους εντός µίας εικοσαετίας.99 

Οι προβλέψεις του Halberr επαληθεύτηκαν εν µέρει. Όµως, όπως συνάγεται 

από τη µελέτη της αλληλογραφίας του Εφόρου του Μουσείου Ηρακλείου, Σπ. 

Μαρινάτου η καταστροφή δεν οφείλονταν στην έξαρση του εθνικισµού ούτε 

αποτελούσε συνειδητό τρόπο έκφρασης του ελληνικού µένους ενάντια στην 

ιταλική προκλητικότητα αλλά ήταν η θλιβερή κατάληξη µικροπολιτικών 

σκοπιµοτήτων και αδιαφορίας εκ µέρους του αρµόδιου Υπουργείου Παιδείας, 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 

των δηµοτικών αρχών.  

                                                 
94 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1929-33), busta 239, ∆ιάταγµα του Υπουργείου Παιδείας, 
22-10-1930. 
95 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1929-33), busta 239, Αναφορά της Επιτροπής για την 
προετοιµασία του Corpus των κρητικών eπιγραφών, υπογεγραµµένη από τον G. De Sanctis 
προς το Υπουργείο Παιδείας, 15-6-1933. 
96 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1929-33), busta 239, Επιστολή του L. Pernier προς τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Καλών Τεχνών, 10-4-1931, αρ. 48. 
97 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1929-33), busta 239, Επιστολή του L. Pernier προς τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Καλών Τεχνών, 26-11-1930, αρ. 26. Σηµειώνεται ότι η 
ανασκαφική διερεύνηση της Γόρτυνας ξανάρχισε µόλις το 1954. 
98 Petricioli 1990, 194-195. 
99 Petricioli 1990, 195. 



 142

Συνοψίζοντας, η ευθύγραµµη σύνδεση της ιταλικής αρχαιολογίας και 

κατά προέκταση της Ιταλικής Σχολής µε το Υπουργείο Εξωτερικών επέδρασε 

ανασταλτικά στην εξέλιξή της, όχι µόνο γιατί οι αρχαιολόγοι, εφησυχασµένοι 

από τις εξάρσεις ενδιαφέροντος της πολιτικής ηγεσίας, δεν επεδίωξαν τη 

δηµιουργία µηχανισµών προσαρµογής και υπέρβασης των οικονοµικών 

κρίσεων αλλά και επειδή ενσυνείδητα ή µη µετέτρεψαν το έργο τους σε µέσο 

διάχυσης της φασιστικής ιδεολογίας. Έτσι, οι συχνά αυθαίρετες, εκτεταµένες 

αναστηλωτικές παρεµβάσεις στα ρωµαϊκά µνηµεία της Ιταλίας και των 

υπερπόντιων κτήσεών της χρησιµοποιήθηκαν µε την ενεργή συναίνεση των 

αρχαιολόγων για την υποστήριξη του υπερβατικού οράµατος της αναβίωσης 

του ρωµαϊκού παρελθόντος.100 Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις οι αρχαιολόγοι, 

εγκλωβισµένοι σε µία εθνικιστική λογική, εφεύρισκαν αυτόκλητα τρόπους 

προπαγάνδας των σχετικών ιδεολογηµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι 

προτάσεις του ∆ιευθυντή της Ιταλικής Σχολής, L Laurenzi για την ιστορική και 

αισθητική ανάδειξη του ρωµαϊκού οικοδοµικού ιστού της Αθήνας.  

Στις 19 Σεπτεµβρίου 1941, ο Laurenzi επιχειρηµατολογούσε υπέρ της 

πολιτικής και ιδεολογικής σκοπιµότητας της ενοποίησης των αρχαιολογικών 

χώρων ανάµεσα στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού και τη Ρωµαϊκή Αγορά, η 

οποία, σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή στο επιστύλιο του δυτικού 

πρόπυλου, είχε κατασκευαστεί µε τη χρηµατοδότηση του Καίσαρα και του 

Αυγούστου. Το έργο προέβλεπε απαλλοτριώσεις ακινήτων για τη δηµιουργία 

ελεύθερου περιµετρικού χώρου και, συνακόλουθα, διεξαγωγή ανασκαφών ώστε 

να αναδειχτούν τα ρωµαϊκά µνηµεία σε όλο τους το µεγαλείο. Η υλοποίησή 

του, σε συνεργασία µε την ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα 

υποστηριζόταν οικονοµικά από το Ιταλικό κράτος, που για το σκοπό αυτό 

έπρεπε να διαθέσει 2.000.000 ιταλικές λίρες.  

Η αποκατάσταση της ρωµαϊκής αθηναϊκής ζώνης συλλαµβάνεται ως 

µέσο ανάδειξης της εκπολιτιστικής δύναµης της Ρώµης και όχι ως τρόπος 

προβολής της Ιταλικής Σχολής στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, παράµετρος 

που καθορίζει τους όρους της προτεινόµενης συµφωνίας: In realtà a noi non 

interessa tanto di aggiungere dei meriti scientifici alla nostra Scuola, quanto di 

                                                 
100 Μαλλούχου-Tufano 1998, 279-280. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Φανή Μαλλούχου-
Tufano, Επεµβάσεις στη νεώτερη Ελλάδα (1834-1939), Αθήνα 1996 (διδακτορική διατριβή), 
286-316, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
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fare risorgere in Atene quelle cospicue e chiare testimonianze della 

saggiamente generosa amministrazione romana. Epperò riterei che il sussidio 

richiesto di due milioni debba essere concesso in una forma, che dimostri 

chiaramente com� esso non importi una soggezione scientifica e administrativa 

da parte degli archeologi greci.101 Στα πλαίσια αυτά, το σχέδιο Laurenzi 

προβλέπει παραχώρηση της διεύθυνσης των ανασκαφών στους Έλληνες και 

παράλληλη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων τους στα Πρακτικά της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας και στο Annuario della Scuola Archaeologica Italiana. 

Πρόκειται για όρους σαφώς ευνοϊκότερους από οποιουδήποτε άλλου 

αρχαιολογικού εγχειρήµατος ιταλικού ή άλλης ξένης Σχολής, η σηµασία των 

οποίων µεγεθύνεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα τελούσε υπό Ιταλική κατοχή. 

Ο Laurenzi πρότεινε την άνευ ουσιαστικών ανταλλαγµάτων επιχορήγηση των 

εργασιών, επειδή ακριβώς απέδιδε στο έργο πρωτίστως εθνικό και πολιτικό 

περιεχόµενο, σε πλήρη εναρµόνιση µε το πνεύµα του φασιστικού κόµµατος, 

που µετά το 1930 διεκδικούσε το ρόλο του θεµατοφύλακα και εκφραστή της 

πολιτείας του Αυγούστου. Οι ιδεοληψίες του Mussolini, που ταύτιζε τον εαυτό 

του µε τον ιδρυτή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, οδήγησαν στη µεν Ρώµη στην 

αναστήλωση του Μαυσωλείου του Αυγούστου και την ανίδρυση του Βωµού 

της Αυγούστειας Ειρήνης (Arae Pacis Augustae) ενώ στην Αθήνα, φαίνεται να 

έδωσαν το έναυσµα για την αποκατάσταση της Αγοράς του Αυγούστου. 

Πολύτιµος σύµµαχος του Laurenzi, το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών,102 

θεωρούσε την ανάληψη µιας τόσο σηµαντικής πολιτιστικής δραστηριότητας και 

µάλιστα σε περίοδο πολέµου ως έµπρακτη απόδειξη του δυναµισµού της 

φασιστικής Ιταλίας: La proposta del Prof. Laurenti ha quindi una indiscussa 

importanza ... sopratutto politica, e la realizzatione di essa oggi che l� Italia 

Imperiale torna su le strade di Roma, si inquadrerebbe ammirabilmente nel 

nostro programma di penetrazione in Grecia.103 

                                                 
101 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45) busta 174, Αναφορά του ∆ιευθυντή της Ιταλικής 
Σχολής, L. Laurenzi προς τον Ιταλό πρεσβευτή στην Αθήνα, 19-9-1941. 
102 Το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ευνοούσε την ανάληψη στρατευµένων έργων όπως 
αποδεικνύει η ανάθεση της µελέτης και φωτογράφησης των ενετικών µνηµείων του Ναυπλίου, 
της Χαλκίδας, του Ρίου, του Αντίρριου, της Ναυπάκτου, της Ζακύνθου και της Κέρκυρας στους 
αρχιτέκτονες Franco και Crema στα πλαίσια δηµοσίευσης για το «Ιταλικό πνεύµα στο 
Εξωτερικό» (Della Seta 1927-1929, 713). 
103 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45) busta 174, Τηλεγράφηµα του Υπουργείου 
Εξωτερικών στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, 28-10-1941. 
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Λίγους µήνες αργότερα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε το 

επίσηµο ιταλικό αίτηµα για τη διεξαγωγή ανασκαφών στη Ρωµαϊκή Αγορά και 

τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού και όρισε ως µέλη της επιστηµονικής επιτροπής 

τον ∆ιευθυντή της Ιταλικής Σχολής, L. Laurenzi, τον ∆ιευθυντή 

Αναστηλώσεων, Α. Ορλάνδο και τον Έφορο, Γ. Μηλιάδη. Οι διαθέσεις των 

Ιταλών είχαν, όµως, αλλάξει καθώς επιλέχθηκε µια µάλλον υπεροπτική στάση 

έναντι των Ελλήνων. Ο Laurenzi έδειχνε αποφασισµένος για ενεργότερη 

συµµετοχή της Σχολής εις βάρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας: La generale 

preponderanza politica dell� Italia in Grecia e il fatto che I mezzi per gli scavi 

vengono forniti dal Governo Italiano, assicurano al membro italiano la 

preminenza nella commissione direttiva dei lavori.104 Οι λόγοι µιας τέτοιας 

µεταστροφής σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα παραµένουν ασαφείς. ∆εν 

αποκλείεται, όµως, να οφείλονται στη δυναµική αντίδραση του αρµόδιου για 

την Ιταλική Σχολή Υπουργείου Παιδείας που, ίσως, έκρινε ότι το αρχικό σχέδιο 

έρχονταν σε αντίφαση µε το ρόλο και τις οργανωτικές αρχές της. Αν το έργο 

της Σχολής όφειλε να προσβλέπει στην εξυπηρέτηση κυρίως εκπαιδευτικών και 

επιστηµονικών στόχων και γενικότερα στη διεθνή καταξίωσή της και όχι στην 

απροκάλυπτη και αποκλειστική προαγωγή των ιταλικών πολιτικών και 

πολιτιστικών συµφερόντων στο εξωτερικό, τότε οι όροι της πρότασης Laurenzi 

έπρεπε να αναπροσαρµοστούν προς όφελος της ιταλικής επιστήµης. ∆εν 

γνωρίζουµε ποια θα ήταν η κατάληξη του σχεδίου ανάδειξης της ρωµαϊκής 

Αθήνας από τη στιγµή που οι συνακόλουθες πολιτικές συγκυρίες οδήγησαν στη 

µαταίωσή του. Και µόνο, όµως, η σύλληψή του αρκεί για να φωτίσει τις 

δυσκολίες διατήρησης των ισορροπιών ανάµεσα στην επιστήµη και την 

πολιτική. 

 

Η ιταλική αρχαιολογική πολιτική στα ∆ωδεκάνησα 

Η αρχαιολογική πολιτική στα ∆ωδεκάνησα, σε διαλεκτική ενότητα µε 

την εξωτερική πολιτική, χρησιµοποιήθηκε ευθύς εξαρχής για την ενίσχυση του 

ιταλικού στοιχείου και τη διεθνή προβολή του επιµορφωτικού-εκπολιτιστικού 

                                                 
104 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1940-45) busta 174, Έγγραφο του L. Laurenzi προς τη 
∆ιεύθυνση Τεχνών του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, 11-6-1942, αρ. 59. 
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του ρόλου.105 Σε όλο το διάστηµα της ιταλοκρατίας, από το 1912 ως το 1943, οι 

ιταλοί αρχαιολόγοι που εργάζονται στα ∆ωδεκάνησα ως ανασκαφείς ή ως 

αναστηλωτές-συντηρητές, δεν θα καταφέρουν να χειραφετηθούν αλλά θα 

ακολουθήσουν ένα µονόδροµο, η σκοπιµότητα του οποίου δεν θα αµφισβητηθεί 

ούτε από τους ίδιους ούτε από την πολιτική ηγεσία.  

Οι προσπάθειες για την ανάδειξη των στοιχείων που δικαίωναν την 

ιταλική κατοχή ξεκίνησαν ευθύς εξαρχής, ήδη από το 1912, όταν ο G. Gerola106 

ανέλαβε µε τη συνδροµή του G. G. Porro την καταγραφή και µελέτη των 

βυζαντινών και µεσαιωνικών µνηµείων των νησιών. Συστηµατοποιήθηκαν, 

όµως, το 1914 µε την εγκατάσταση στη Ρόδο της Ιταλικής Αρχαιολογικής 

Αποστολής,107 υπό τη διεύθυνση του A. Maiuri και την ίδρυση, το 1915, του 

Αρχαιολογικού Μουσείου, στο οποίο στεγάστηκε η πρώτη αρχαιολογική 

συλλογή της ∆ωδεκανήσου.108 Η αβεβαιότητα για την τύχη των νησιών µετά τη 

συµφωνία του Bενιζέλου µε τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, Tittoni που 

υπογράφηκε στο Παρίσι στις 29 Ιουλίου του 1919 και προέβλεπε την 

παραχώρηση τους, εκτός της Ρόδου, στην Ελλάδα, θα κρατήσει ακµαίο το 

ενδιαφέρον της ιταλικής κυβέρνησης για τις εκεί αρχαιολογικές 

δραστηριότητες. Στα πλαίσια ενός µακρόπνοου πολιτικού σχεδιασµού, η 

αρχαιολογία επιχορηγείται γενναία για να αποτελέσει το µέσο για τη διατήρηση 

της ιταλικής παρουσίας στα ∆ωδεκάνησα στην περίπτωση της τελικής 

προσάρτησή τους στην Ελλάδα.109  

Μετά τη συνθήκη της Λωζάννης και την οριστικοποίηση της ιταλικής 

κυριαρχίας, η διοίκηση των ∆ωδεκανήσων µετατρέπεται από στρατιωτική σε 

πολιτική. Στα πλαίσια της γενικότερης διοικητικής αναδιοργάνωσης η Ιταλική 

Αποστολή αντικαθίσταται, το 1924, από την Εφορεία Μνηµείων και 

Ανασκαφών (Sovrintendeza ai monumenti e agli scavi), η διεύθυνση της οποίας 

ανατίθεται αρχικά στο G. Jacopi και από το 1935 στον L. Laurenzi. Σ΄ αυτή τη 

δεύτερη περίοδο της ιταλοκρατίας, καθοριστικός για τη χάραξη της ιταλικής 

                                                 
105 Italy attaches importance to this archipelago not only as a valuable asset, but as a center of 
Italian culture and trade in the Levant (Aegean Islands. An Italian view. By an Italian 
correspondent, The Times, 20-5-1929, 9). 
106 Για τις πολιτικές διαστάσεις του αρχαιολογικού έργου του Cerola βλ. Petricioli 1990, 149-
150, Τσιρπανλής, 1998, 79-90 και Ciacci 1991, 48-56. 
107 Η Ιταλική Αποστολή υπαγόταν διοικητικά στη Ρώµη και όχι στην Ιταλική Σχολή της 
Αθήνας, µε την οποία όµως διατηρούσε στενές σχέσεις. 
108 Maiuri 1928, 11-14. 
109 Petricioli 1990, 203-204. 
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αρχαιολογικής πολιτικής θα είναι ο ρόλος του Γενικού ∆ιοικητή Ρόδου και των 

άλλων νησιών του Αιγαίου, στον οποίο είχε παραχωρηθεί απόλυτη εξουσία µε 

τα νοµοθετικά διατάγµατα της 28ης Αυγούστου 1924 και της 22ας Νοεµβρίου 

1936.  

Οι διοικητές M. Lago (1924-1936) και C. M. de Vecchi (1936-1943) σε 

µια προσπάθεια να προωθήσουν, σύµφωνα µε το πνεύµα της φασιστικής 

ιδεολογίας, µια εναλλακτική διαδικασία εξιταλισµού της δηµόσιας ζωής και 

αλλοτρίωσης των κατοίκων από τον ελληνικό εθνισµό τους110 

συµπεριλαµβάνουν την αρχαιολογία στο πολιτικό τους πρόγραµµα: Η Ρόδος, η 

Κως και εν γένει όλη η ∆ωδεκάνησος πρέπει να αποτελώσιν επίδειξιν της 

ανωτερότητος του ρωµαϊκού πολιτισµού και της αναγεννήσεως της Ιταλίας υπό 

τον φασισµόν.111 

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, αποφασίζεται η ίδρυση του 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου FΕRT, F(ortitudo) E(ius) R(hodum) T(enuit), µε το 

κυβερνητικό διάταγµα της 4ης Νοεµβρίου 1927.112 Καρπός της στενής 

συνεργασίας του ∆ιευθυντή της Ιταλικής σχολής, Α. Della Seta και του 

κυβερνήτη, M. Lago,113 το ινστιτούτο τίθεται από την αρχή στην υπηρεσία του 

φασιστικού καθεστώτος, όπως προκύπτει από σχετική επιστολή του κυβερνήτη 

προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών: L� importanza dei monumenti 

di Rodi, l� interesse che desta era gli scienziati e ragioni di prestigio culturale 

mi hanno desiso fondare un Instituto Archeologico, che avrà per iscopo di 

diffondere la conoscenza del lavoro fatto dall� Italia in questo campo e di 

organizzare studi relativi� con particolare riguardo all� attività italiana in 

Levante� Confido che questa istituzione potrà svilupparei con beneficio della 

cultura e del prestigio italiano in Levante.114 Η έναρξη της λειτουργίας του, το 

1928, εξαίρεται µε τη διοργάνωση από τον M. Lago του Α΄ ∆ιεθνούς 
                                                 
110 Α.Υ.Ε, Α/35 1937, Αντίγραφα εκθέσεων Πρεσβείας Ρώµης, Αναφορές του έλληνα πρεβευτή, 
Π. Α. Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 26-3-1937, αρ. πρωτ. 909/Θ/4, 15-5-1937, αρ. 
πρωτ. 1414/Θ/4 και 27-5-1937, αρ. πρωτ. 1489/Στ/37. Πρβ. Η Ρόδος φασιστική. Αι εντυπώσεις 
του κ. Αντρέ Τερίβ, Ελεύθερον Βήµα, 6-6-1933, 1. 
111 Α.Υ.Ε, Α/35 1937, Αντίγραφα εκθέσεων Πρεσβείας Ρώµης, Απόσπασµα από τη συνέντευξη 
του Γενικού ∆ιοικητή ∆ωδεκανήσου, C. M. De Vecchi στην εφηµερίδα Giornale d� Italia. Το 
σχετικό άρθρο είναι συνηµµένο σε εµπιστευτικό έγγραφο του έλληνα πρεσβευτή Π. Α. Μεταξά 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 26-3-1937, αρ. πρωτ. 909/Θ/4.  
112 Maiuri-Iacopich 1928, 2.  
113 Di Vita 1996, xv-xvi. 
114 ASME, AP Dodecanesso 1927, pacco 990, Έγγραφο του ∆ιοικητή των Νησιών του Αιγαίου 
προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών µε συνηµµένο το ιδρυτικό καταστατικό του 
Ινστιτούτου F.E.R.T, 14-11-1927, αρ. 18694/e. 
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Αρχαιολογικού Συνεδρίου για τη Ρόδο.115 Πρόκειται για µια επιστηµονική 

διοργάνωση που συλλαµβάνεται και υλοποιείται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο 

της µεθοδευµένης προσπάθειας για την διάχυση των αποτελεσµάτων της 

ιταλικής αρχαιολογικής έρευνας και την προσέλκυση του τουριστικού 

ενδιαφέροντος για τα ∆ωδεκάνησα: una manifestazione che unirà all� alta 

importanza scientifica un singolare interesse turistico.116  

Ο Lago εγγυήθηκε την επιβίωση και πρόοδο του Ινστιτούτου FERT µε 

τη θέσπιση ετήσιας επιχορήγησης 100.000 λιρετών από τον προϋπολογισµό της 

∆ιοίκησης των νησιών του Αιγαίου.117 Οι προσπάθειες για την αναβάθµισή του 

συµπληρώθηκαν µε την έκδοση των δύο εξειδικευµένων αρχαιολογικών 

περιοδικών, του Clara Rhodos (1928-1941) και του Memorie (1933-1938) και 

τη θέσπιση υποτροφίας, που θα εξασφάλιζε την εξάµηνη παραµονή νέων 

πτυχιούχων στα ∆ωδεκάνησα. Οι πρωτοβουλίες αυτές, επένδυση στο 

ακαδηµαϊκό προφίλ του Ινστιτούτου,118 στόχευαν κατά κύριο λόγο στην 

προσέγγιση της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας.119 Τέσσερα χρόνια µετά 

την ίδρυση του, σε µια συνολική θετική αποτίµηση του επιστηµονικού και 

προπαγανδιστικού του έργου, ο ∆ιοικητής της Ρόδου ζητούσε τη θέσπιση δύο 

ακόµα ετήσιων υποτροφιών, εγγεγραµµένων στη λογική ελέγχου των 

κατευθύνσεων της έρευνας και περιχαράκωσής της στο πνεύµα του ιταλικού 

εθνικισµού.120 Η άµεση έγκρισή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών121 

επιβεβαιώνει την επιτυχία ενός επιστηµονικού κατ� επίφαση αλλά πολιτικού 
                                                 
115Maiuri-Iacopich 1928, 2.  
116 ACS, MPI DG AABBAA Div. II (1929-33), busta 236, δακτυλογραφηµένο κείµενο χωρίς 
όνοµα αποστολέα ή παραλήπτη, χωρίς ηµεροµηνία µε συνηµµένο κατάλογο των 207 συνέδρων. 
Πρβ. Maiuri-Iacopich 1928, 2.  
117 Ό.π. υποσ. 114, Άρθρο 12 του ιδρυτικού καταστατικού του Ινστιτούτου.  
118 Στο προλογικό σηµείωµα των A. Maiuri -G. Iacopich, στον πρώτο τόµο του Clara Rhodos, η 
ίδρυση του Ινστιτούτου FERT και της προαναφερθείσας περιοδικής έκδοσης, στην οποία θα 
δηµοσιεύονταν το ιταλικό ερευνητικό έργο στη Ρόδο αντιπαραβάλλεται µε την πρότερη περίοδο 
των ταχύρυθµων και πρόχειρα οργανωµένων, µε τη βοήθεια του στρατού, εξερευνήσεων 
(Maiuri-Iacopich 1928, 2).  
119 ...le pubblicazioni nella serie della «Clara Rhodos» e nelle altre serie sono ormai ricercare e 
lodate in tutti i centri culturali europei, contribuendo a richiamare l� attenzione degli 
intellettuali specialmente del Levante, sull� opera dell� Italia in Levante...(ASME, AP 
Dodecanneso 1933, busta 6, fas. 10, Έγγραφο του Γενικού ∆ιοικητή των Νησιών του Αιγαίου, 
M. Lago προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 26-7-1932, αρ. 18932). Πρβ. το υπ� αριθµ. 286 
έγγραφο του Lago στο Υπουργείο Εξωτερικών µε ηµεροµηνία 18-1-1933 (ASME, AP 
Dodecanneso 1933, busta 6 fas. 10) και το εισαγωγικό σηµείωµα του δεύτερου τόµου του 
περιοδικού Memorie (1938).  
120 ASME, AP Dodecanneso 1933, busta 6 fas. 10, Έγγραφο του M. Lago προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών, 26-7-1932, αρ. 18932. 
121 ASME, AP Dodecanneso 1933, busta 6 fas 10, Υπουργείο Εξωτερικών προς τον ∆ιοικητή 
των Νησιών του Αιγαίου, 23-7-1932, αρ. 222533. 
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στην ουσία θεσµού: Col fondo di L. 30.000 messo a disposizione dell� Istituto 

Storico Archeologico FERT dal R. M.inistero degli Affari Esteri sono istituite 

borse di studio �con speciale riquardo alle influenze esercitate ed all� 

impronta lasciata da Roma e dall� Italia in Levante.122 

Στην περίπτωση των ∆ωδεκανήσων το ενδιαφέρον της πολιτικής 

ηγεσίας για την αρχαιολογία µεταφράστηκε σε συγκεκριµένες προτάσεις για τη 

θεσµική οργάνωση της έρευνας και σε παροχή γενναίων επιχορηγήσεων για την 

άµεση υλοποίησή τους. Κύριος υπεύθυνος για το σχεδιασµό, το συντονισµό και 

την οικονοµική υποστήριξη της πολιτιστικής πολιτικής ήταν ο Γενικός 

∆ιοικητής, ο οποίος σε στενή συνεργασία µε τους αρχαιολόγους και το Ιταλικό 

Υπουργείο Εξωτερικών κινούσε τα νήµατα στη βάση του υφιστάµενου 

συστήµατος αξιών και των προσωπικών του φιλοδοξιών.123 Το αποτέλεσµα 

ήταν ένα εκτεταµένο ανασκαφικό έργο που, όµως, έµεινε κατά το µεγαλύτερο 

τµήµα του αδηµοσίευτο και ένα ευρύτατο πρόγραµµα συµπληρώσεων, 

αναστηλώσεων και πολεοδοµικών ρυθµίσεων εµφορούµενο από το πνεύµα του 

φασιστικού καθεστώτος.124 Οι ιταλοί αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες, σύµφωνα 

µε το κυρίαρχο για την εποχή σχήµα της γραµµικής ακολουθίας των ιστορικών 

φάσεων, κλήθηκαν να συνδέσουν την ιταλική παρουσία στα ∆ωδεκάνησα µε 

τον όψιµο Μεσαίωνα (1309-1522), όταν το στρατιωτικό τάγµα των Ιπποτών του 

Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ ίδρυε στη Ρόδο το κέντρο του για όλη την 

Ευρώπη.125 Η ανάδειξη των µεσαιωνικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων 

                                                 
122 ASME, AP Dodecanneso 1933, busta 6 fas 10, Άρθρο 1 του Κανονισµού των δύο 
Υποτροφιών που χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών για λογαριασµό του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου FERT.  
123 Πρβ. Pitsinos 1996, 285-367. Πρβ. ΑΥΕ, Α/35 1937, Απόσπασµα εκ της εισηγητικής 
εκθέσεως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του προϋπολογισµού του Υπουργείου των 
Εξωτερικών της Ιταλίας διά την χρήσιν 1937-38. Συνηµµένο παράρτηµα σε σχετική αναφορά 
του έλληνα πρεσβευτή, Π. Α. Μεταξά προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 15-5-1937, αρ. πρωτ. 
1414/Θ/4. 
124 Για το ιταλικό ανασκαφικό και αναστηλωτικό έργο στα ∆ωδεκάνησα βλ. Livadiotti - Rocco 
(επιµ.) 1996. Πρβ. Βασιλική Ελευθερίου, Η Ακρόπολη της Λίνδου και Ηλία Ε. Κόλλια, Η 
µεσαιωνική πόλη της Ρόδου στο αφιέρωµα της Καθηµερινής, Επτά Ηµέρες, Αναστηλώσεις 
Μνηµείων, 20-2-2000. 
125 Το ίδιο πνεύµα φαίνεται να διαπνέει όλες τις ιταλικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στα 
∆ωδεκάνησα, όπως τον κύκλο παραδόσεων ανωτέρων ιταλικών σπουδών (Corso di Alta 
Cultura) που οργάνωσε η εκπαιδευτική Εταιρεία Dante Aligheri,µε τη συµµετοχή διαπρεπών 
Ιταλών αρχαιολόγων και ιστορικών (Carlo Anti, Luciano Laurenzi, Valerio Marianti, Mario 
Monti, Roberto Paribeni, Giavani Solanzo). H έναρξη των παραδόσεων των ετών 1935 και 1936 
έγινε στο ιστορικό ιπποτικό µέγαρο της Καστελλανίας, έδρα της εταιρείας και έλαβε επίσηµο 
χαρακτήρα µε την παρουσία των διοικητικών, στρατιωτικών και εκκλησιαστικών αρχών της 
∆ωδεκανήσου. Σύµφωνα µε την προσωπική αποτίµηση του έλληνα πρόξενου Γ. Γ. 
Αργυρόπουλου η κατευθυντήριος γραµµή της διδασκαλίας υπήρξεν � η έξαρσις παντός 
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αποτέλεσε το αξιολογικό φίλτρο των αναστηλώσεων που, παρά το θετικό 

αισθητικό αποτέλεσµα, εκτελέστηκαν υπό το πρίσµα της επιστηµονικής 

εκλαΐκευσης των µνηµειακών συνόλων χωρίς σεβασµό στην ιστορία τους και 

χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστηµονική ακρίβεια και τεκµηρίωση.  

Οι υπόλοιπες ξένες σχολές θα συνεχίσουν το έργο τους, µετά τον πρώτο 

παγκόσµιο πόλεµο, χωρίς τις έντονες ιδεολογικές αµφιταλαντεύσεις της 

Γερµανικής και της Ιταλικής αλλά µε ανάλογα οικονοµικά προβλήµατα.  

 

Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 

Η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας µετά τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, 

κυριαρχείται από την εµµονή να εµποδίσει την ανασυγκρότηση της Γερµανίας, 

µέσω της δυναµικής διεκδίκησης των γερµανικών πολεµικών επανορθώσεων 

και από τη µέριµνα για την κατοχύρωση του καθεστώτος των Συνθηκών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, µέσω της ενίσχυσης της Μικρής Αντάντ. Η σηµασία 

που αποδίδεται στη συµµαχία µε τη Γιουγκοσλαβία σε συνδυασµό µε τις 

σοβαρές ελληνογαλλικές οικονοµικές αντιδικίες θα καταλήξουν στην έξοδο της 

Ελλάδας από τη φιλογαλλική τροχιά.126 Με την επάνοδο του Βενιζέλου στην 

εξουσία, οι σχέσεις των δύο χωρών αναθερµαίνονται αλλά η δηµοτικότητα της 

Γαλλίας παραµένει χαµηλή. Το 1936 είναι η τελευταία χρονιά που η γαλλική 

διπλωµατία αδιαφορεί για τη χαλάρωση των δεσµών µε την Ελλάδα. Η όξυνση 

του διεθνούς πολιτικού κλίµατος επέτασσε τον επαναπροσδιορισµό των 

γαλλικών επιλογών. Ο νέος πρεσβευτής στην Αθήνα, H. Cosme, διαβλέποντας 

τη στρατηγική σηµασία της Ελλάδας σε περίπτωση πολέµου,127 εντατικοποιεί 

τις προσπάθειες για την ουσιαστικότερη επαναπροσέγγισή της. Σ� αυτά τα 

πλαίσια εντάχθηκε η επίσκεψη των γάλλων πολεµιστών στη Θεσσαλονίκη, το 
                                                                                                                                   
ρωµαϊκού και ιταλικού επιτυγχανοµένη διά της διαστροφής της αληθείας, της διαρκούς µειώσεως 
παντός ελληνικού και της παραλείψεως της βυζαντινής εποχής. Εξαίρεται δηλαδή η µεγάλη ακµή 
της ελληνιστικής εποχής, επακολουθεί η ιπποτική, αναφερόµενη ως η λαµπροτέρα της Ροδιακής 
Ιστορίας, ήτις συνδέεται αµέσως και άνευ διακοπής µετά της ιταλικής και φασιστικής τοιαύτης 
(AYE, Α/10/8 1936 ∆ωδεκάνησος, Β. Προξενείον της Ελλάδος εν Ρόδω προς Το επί των 
Εξωτερικών Β. Υπουργείον, 12-10-1936, αριθ. 1544 Α/1). 
126 P.R.O., F.O 371-20392, R 1432/1432/19, Ετήσια αναφορά του άγγλου πρεσβευτή στην 
Αθήνα, S. Waterlow προς τον Α. Eden για το έτος 1935, 26-2-1936, France §§ 64-66. 
127 L� importance de Salonique comme base de ravittaillement où bien la securité de nos lignes 
de communication avec la Syrie où encore l� accés de la Mèr Noire et des caneaux de Suez et de 
Corinth et enfin de compte, le debouché naturel des pétroles de l� Iraq, il est bien evident que la 
Mediterranée orientale et particulierment l� articulation des côtes turques et grecques sont 
appelées à jouer en occassion d� une guerre européene un rôle essentiel pour nous (A.A.E., 
Europe 1918-40, Grèce 203, Eπιστολή του Γάλλου πρεσβευτή στην Ελλάδα, H. Cosme προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών, G. Bonnet 11-7-1938, αρ. 78, 118). 
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Σεπτέµβριο του 1936,128 η άφιξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας του Λαϊκού 

Μετώπου, Jean Zay και εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου της Γαλλίας για τον 

εορτασµό της Εκατονταετηρίδας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στις 15 Απριλίου 

1937,129 και τέλος η υπογραφή του ελληνογαλλικού Συµφώνου Πνευµατικής 

Συνεργασίας, στις 19 ∆εκεµβρίου 1938.130 Και τα τρία γεγονότα, 

λειτουργώντας ως προγεφυρώµατα για το σταδιακό εξοβελισµό της ελληνικής 

δυσπιστίας και τη σύσφιγξη των σχέσεων των δύο λαών, έδωσαν αφορµή να 

τονιστούν οι παραδοσιακοί δεσµοί φιλίας και οι κοινές πνευµατικές τους ρίζες, 

όπως άλλωστε δήλωνε και ο Zay: Je viens en Grèce comme un touriste qui 

désire visiter un pays avec lequel nous avons tant des affinités spirituelles que 

des liens historiques.131 

Σε µια εποχή ρευστή, οι διακυµάνσεις του γαλλικού κυβερνητικού 

ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, η διεθνής οικονοµική ύφεση και τέλος η 

γαλλογερµανική αντιπαράθεση προσδιόρισαν τη λειτουργία και το έργο της 

Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.  

Η δεινή οικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος, απόρροια των πενιχρών 

κρατικών επιχορηγήσεων και της υποτίµησης του φράγκου, αποτέλεσε 

αντικείµενο έντονου προβληµατισµού σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου.132 

Αρχαιολόγοι και εξέχοντες πολιτικοί επισήµαιναν τον κίνδυνο µαρασµού και 

                                                 
128 Οι Γάλλοι πολεµιστές συγκροτούν στα χρόνια του µεσοπολέµου ένα µαζικό κίνηµα µε 
πολλαπλές κοινωνικές λειτουργίες. Εποµένως, η επίσκεψή τους λαµβάνει εκ προοιµίου επίσηµο 
χαρακτήρα. Ο ελληνικός τύπος θα τη συνδέσει µε τη ∆ιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης 
(Ελεύθερο Βήµα, 5-9-1936). Για τους Γάλλους πολεµιστές βλ. Prost 1977, τ. 1-3.   
129 Ο Demangel συγκαταλέγει την επίσκεψη του J. Zay στα σηµαντικότερα γεγονότα του 1937 
(Jamot 1938, 173). Για τον ενθουσιασµό που προκάλεσε στους Έλληνες η άφιξη του Zay βλ. 
A.A.E., Europe 1918-40, Grèce 184, Bulletin périodique de la presse Grecque du 17 Mars au 15 
Mai 1937, αρ. 170, 10. Επίσης, το έγγραφο του Γάλλου Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη, R. Clouet 
προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 22-4-1937, αρ. 13 και το τηλεγράφηµα της πρεσβείας στην 
Αθήνα προς το ίδιο Υπουργείο, 27-4-1937, αρ. 152-154, A.A.E., Europe 1918-40, Grèce 240. 
130 Rapports intellectuels entre la France et la Grèce, L� Information Universitaire, 3-6-1939, 5. 
Η ιδέα σύναψης ενός συµφώνου πολιτιστικής συνεργασίας ως µέσο τόνωσης των 
ελληνογαλλικών σχέσεων είχε αρχίσει να ωριµάζει ήδη από τον Αύγουστο του 1938 (A.A.E., 
Europe 1918-40, Grèce 203, Εµπιστευτικό έγγραφο της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα προς 
το Υπουργείο Εξωτερικών, 1-8-1938, αρ. 114-115). Για τη θερµή υποδοχή του συµφώνου από 
τον ελληνικό τύπο βλ. Ελεύθερο Βήµα, 22-12-1938, Εστία, 22-12-1938, Καθηµερινή 22-12-
1938, Ελληνικό Μέλλον, 23-12-1938 και Αθηναϊκά Νέα, 23-12-1938. 
131 A.A.E., Europe 1918-40, Grèce 184, Bulletin périodique de la presse Grecque du 17 Mars au 
15 Mai 1937, αρ. 170, 9. 
132 Reinach, 1931-32, 56. Picard 1936, 124. Επίσης, Aρχείο Γ.Σ., Ετήσιες αναφορές του 
διευθυντή της Σχολής για τα έτη 1934, 1936, 1937. Πιο συγκεκριµένα, ο Demangel σε µια 
προσπάθεια να τονίσει την κρισιµότητα της κατάστασης απειλούσε, στην αναφορά του για το 
1936, ότι αν η Ακαδηµία ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας δεν αύξαναν τις επιχορηγήσεις, η 
Σχολή θα αναγκαζόταν να διακόψει τις δηµοσιεύσεις των µελών της ή να εγκαταλείψει τις 
ανασκαφές. 
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επιστηµονικής απαξίωσης της Σχολής. Όµως, η αφηρηµένη ρητορική για την 

ανάγκη οικονοµικής ενίσχυσης του έργου της δεν αρθρώθηκε γύρω από τη 

σηµασία της επιστηµονικής παραγωγής της για την προαγωγή της 

αρχαιολογίας. Οι δυσοίωνες προβλέψεις του πρώην ∆ιευθυντή της Σχολής, Μ. 

Holleaux (1903-1912) για το µέλλον της αποκτούσαν βαρύνουσα σηµασία 

επειδή ακριβώς συνδέονταν µε την αδυναµία της να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του διεθνούς πολιτιστικού ανταγωνισµού: On sait que, faute de 

ressources suffisantes, toute fouille de grande étendue est présentement 

interdite à l� Ecole...Avec les 45.000 francs qui forment tout son crédit de 

fouilles... l� École ne peut ...soutenir la concurrence de voisins plus avantagés. 

Cette pénurie, qui paralyse son activité, finirait par nuire à sa dignité.133  

Τις ίδιες ανησυχίες συµµερίζονταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, Ε. 

Herriot. Σε συνέντευξη τύπου, µετά το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1929, 

προβάλλοντας την ανταλλακτική αξία των γαλλικών αρχαιολογικών 

δραστηριοτήτων χαρακτήριζε την χρηµατοδότησή τους εθνική επιταγή: 

Οφείλοµεν, τέλος διά την επιστηµονική τιµή του τόπου µας να προικίσωµεν 

καλλίτερον την ένδοξον αρχαιολογικήν σχολήν, το κέντρο δηλαδή και τον άξονα 

όλης µας της επιρροής, η οποία αφού εξετέλεσε µεγαλειώδη έργα, αρκείται 

σήµερον εις 40.000 φράγκα ετησίως...134 Αυτό το θέµα συνέχισε να τον 

απασχολεί και µετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Σε διάλεξή του, 

αντιπαρέθετε την εντατικοποίηση της αµερικάνικης αρχαιολογικής έρευνας 

στην Ελλάδα µε τη χαλάρωση της γαλλικής και καλούσε σε εγρήγορση τους 

Γάλλους για να υπερασπιστούν τη θέση τους στην ανάγνωση του προγονικού 

πολιτισµού: ... η Αµερική, της οποίας η επιρροή καθίσταται ... ζωηροτέρα εις την 

Ανατολήν, και η δράσις της αξιολογωτέρα- και πρέπει να το λάβωµεν υπ� όψιν 

µας οι Γάλλοι, οι οποίοι έχοµεν να υπερασπίσωµεν µίαν κληρονοµίαν εις τους 

τόπους εκείνους- η Αµερική, την στιγµήν αύτην ...αποκαλύπτει την αρχαίαν 

αγοράν των Αθηνών.135  

Το µοτίβο του πολιτιστικού ανταγωνισµού κυριαρχούσε και στις 

εκκλήσεις που δηµοσιεύονταν στον τύπο για την οικονοµική υποστήριξη της 

                                                 
133 Holleaux 1929-30, 136. Πρβ. Picard 1934, 121-122. 
134 Η Γαλλία εις τα Βαλκάνια. Να διαλύσωµεν τας παρεξηγήσεις και να βοηθήσωµεν την 
Ελλάδα να εγερθή από την δυστυχία της. Ταξιδιωτικαί εντυπώσεις του κ. Εδουάρδου Ερριώ, 
Ελεύθερον Βήµα, 15-9-29, 1.   
135 Η Αιώνια Ελλάς. Ο κ. Ερριώ διά τας Αθήνας, Ελεύθερον Βήµα, 1-2-1934, 1. 
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Γαλλικής Σχολής. Σε µια περίοδο που οι περισσότεροι γάλλοι αρχαιολόγοι 

λειτουργούσαν κυρίως ως δέκτες και αναµεταδότες των κρατούντων 

πολιτικοϊδεολογικών αντιλήψεων, ο αρχαιογνωστικός λόγος δεν επιδίωκε να 

διαµορφώσει την κοινή γνώµη αλλά να την εκφράσει και βέβαια να 

εκµεταλλευτεί τα ψυχολογικά συµφραζόµενα. Έτσι, η εγχώρια δυσφορία για τη 

Γερµανία χρησιµοποιήθηκε απροκάλυπτα τόσο από τους δηµοσιογράφους όσο 

και από τους ίδιους τους αρχαιολόγους ως βασικό επιχείρηµα στην αναζήτηση 

χορηγιών. Για παράδειγµα, στον πρόλογο άρθρου για τις ανασκαφές της ∆ήλου, 

ο συντάκτης σε µια προσπάθεια να τονώσει το αίσθηµα εθνικής περηφάνιας 

των αναγνωστών του και να µεγεθύνει τον αντίκτυπο της γαλλικής υπεροχής, 

σύγκρινε το έργο της Γαλλικής Σχολής µε τα επιτεύγµατα της γερµανικής 

επιστήµης: Nul institut archéologique au monde n� aura plus fait pour la 

résurrection de la Grèce antique que notre Ecole française d� Athènes. Si 

admirables que soient les découvertes de la science allemande à Hissarlik 

(Troie?), à Mycènes, à Olympie, celle de l� illustre école installée au pied du 

Lycabette les dépasse encore.136 Μόνο στον επίλογο και αφού είχε αναφερθεί 

διεξοδικά στα ευρήµατα των ανασκαφών της ∆ήλου, ζητούσε τη βοήθεια της 

γαλλικής οικονοµικής αριστοκρατίας, επικαλούµενος τον πατριωτισµό της: Ne 

se trouvera-t-il point, parmi nos princes de l� industrie, du commerce où de la 

finance, quelque âme généreuse...ayant assez au coeur l� amour de la France 

pour doter notre admirable École d� Athènes des ressources qui lui 

manquent?137 Την ίδια τακτική θα ακολουθούσε λίγα χρόνια αργότερα και ο 

∆ιευθυντής της Σχολής, R. Demangel προκειµένου να εξασφαλίσει χρήµατα για 

τη συνέχιση των εργασιών στους ∆ελφούς. Σε άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην 

Illustration, η αναφορά στην επανάληψη των γερµανικών ανασκαφών της 

Ολυµπίας και στη γενναιόδωρη επιχορήγησή τους από τον Hitler 

χρησιµοποιήθηκε ως κίνητρο για την ενεργοποίηση των Γάλλων.138 Οι 

ανασκαφές και οι αναστηλώσεις προσλάµβαναν εθνικό χαρακτήρα καθώς η 

ανάδειξη της γαλλικής επιστήµης σε παράγοντα διακριτό στην ευρωπαϊκή 

σκηνή προβάλλονταν ως µονάδα µέτρησης της γαλλικής ισχύος.  

                                                 
136 Charles Delvert, Les Travaux de l� École Française d� Athènes. Les Fouilles de Délos, 
Illustration, 26-5-1928. 
137 Ό.π., υποσ. 136.   
138 R. Demangel, Pour Delphes, Illustration, 31-10-1936. 
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Στο µεσοπόλεµο οι γάλλοι αρχαιολόγοι, όπως και οι υπόλοιποι 

ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, µοιάζουν να αναζητούν µε πείσµα την αναγνώριση 

της πολιτικής σηµασίας του έργου τους, αναγνώριση που θεωρητικά θα 

προσέλκυε ιδιωτικά κεφάλαια αλλά κυρίως θα διασφάλιζε την αµέριστη 

κυβερνητική προστασία, µεταφρασµένη σε αύξηση των σχετικών πιστώσεων. 

Στα πλαίσια αυτά, η ηγεσία της Γαλλικής Σχολής δε δίσταζε να αναλάβει 

αυτόκλητα πολιτική δράση: παράδειγµα, η παραίνεση του R. Demangel στον 

Υπουργό Εξωτερικών να διεκδικήσει, µε την ευκαιρία της προγραµµατισµένης 

επίσκεψής του στην Άγκυρα, πολιτικά ανταλλάγµατα από την Τουρκική 

κυβέρνηση ως αντιστάθµισµα της άρνησής της να χορηγήσει στη Σχολή άδεια 

συνέχισης των παλαιότερων ανασκαφών της στη Μικρά Ασία. Κατά τον 

Demangel, η απόρριψη του γαλλικού αιτήµατος αποστολής επιστηµονικής 

οµάδας στην Κλάρο και την Έφεσο,139 σε αντιδιαστολή µε τη θετική 

αντιµετώπιση των ερευνητικών προτάσεων Ιταλών και Αµερικάνων, 

δηµιουργούσε εύλογες αφορµές διαµαρτυρίας.140  

Στα όπλα της γαλλικής Σχολής για την κατοχύρωση της θέσης της στον 

κρατικό µηχανισµό συγκαταλέγονταν και ο θεσµός της υποδοχής ξένων 

φοιτητών.141 Αρχαιολόγοι142 και πολιτικοί143 εκθείαζαν τον ανταποδοτικό 

χαρακτήρα ενός θεσµού που όφειλε την ύπαρξη του στην επιθυµία για 

διεύρυνση των πολιτιστικών επαφών µε τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην 

                                                 
139 Το αίτηµα διαβιβάστηκε από την Τουρκική Πρεσβεία της Αθήνας στο Υπουργείο Παιδείας 
της Άγκυρας στις 28-2-1937 για να απορριφθεί στις 16-7-1937. Πρβ. Jamot 1938, 176. 
140 A.D. de Nantes, Ambassade d� Athènes, Serie B, Sous Serie 120, Eπιστολή του R. Demangel 
προς τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, 2-2-1938, 658/D. Πρβ. Gran-Aymerich 1998, 368. 
141 Viviers 1996, 173-190. 
142 Π.ρβ. την από 19-3-1940 επιστολή του ∆ιευθυντή της Γαλλικής Σχολής προς τον Ναυτικό 
Ακόλουθο στη Γαλλική Πρεσβεία της Αθήνας, στην οποία µεταξύ άλλων εξαίρεται η πολιτική 
σηµασία του θεσµού υποδοχής ξένων ερευνητών: Je n� ai besoin de rappeler l� intérêt 
primordial qu� a la France � de continuer à accueillir les savants étrangers à l� E.F.A� (A.D. 
de Nantes, Ambassade d� Athènes, Serie B, Sous Serie 120, αρ. 1905/D). 
143 Ο Γάλλος Πρεσβευτής στην Αθήνα σε ευχαριστήρια επιστολή προς το Βέλγο οµόλογό του 
µε την ευκαιρία της παρασηµοφόρησης του P. Roussel από το βασιλιά του Βελγίου συνδέει 
αβίαστα τη φιλική υποδοχή των Βέλγων επιστηµόνων στη Γαλλική Σχολή µε τη γαλλική 
εξωτερική πολιτική: Veuillez être persuadé qu� en traitant amicalement les personnalités belges 
en mission où en sejour à Athènes M. Roussel n� a fait qu� interpréter les sentiments de tous les 
Français à l� égard de la Nation voisine (A.D. de Nantes, Ambassade d� Athènes, Serie B, Sous 
Serie 120, Eπιστολή του Γάλλου πρεσβευτή προς τον Βέλγο πρεσβευτή στην Αθήνα, Nemry, 2-
5-1931, αρ. 14). Πρβ. C.A.R.A.N. F/17/13597, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Καλών 
Τεχνών, ∆ιεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, 2ο Γραφείο, Σηµείωµα του Υποδιευθυντή, 
Προϊστάµενου του 2ου Γραφείου για τις Γαλλικές Αρχαιολογικές Σχολές της Ρώµης και της 
Αθήνας, 1925. 
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ανάγκη διάχυσης των επιτευγµάτων της γαλλικής επιστήµης και υπογράµµισης 

της συµβολής της στον εµπλουτισµό της δυτικής σκέψης.  

Όµως, παρά τη δηµόσια παραδοχή του προπαγανδιστικού-πολιτικού 

ρόλου της Σχολής της Αθήνας, ο ορατός κίνδυνος υπολειτουργίας της και οι 

καταγγελίες για τη σταδιακή αποδυνάµωσή της δεν προκάλεσαν την 

κινητοποίηση ούτε της κυβέρνησης ούτε των γάλλων πολιτών. Σε µια περίοδο 

αναζωπύρωσης των πατριωτικών αισθηµάτων, η αρχαιολογία δεν φαίνεται να 

αξιολογείται ως σηµαίνων παράγοντας στον αγώνα για επιβεβαίωση της 

Γαλλίας στο διεθνή στίβο, ή τουλάχιστον η προσφορά της δεν θεωρείται τόσο 

σηµαντική ώστε να δικαιολογεί την αδρή χρηµατοδότησή της. Οι αντιλήψεις 

του επίσηµου κράτους και της κοινωνίας των πολιτών για την απήχηση του 

επιστηµονικού ανταγωνισµού είχαν µεταβληθεί από την περίοδο ίδρυσης της 

Σχολής. Η προσοχή είχε πλέον στραφεί στις σχολές εκµάθησης της γαλλικής 

γλώσσας. Όπως επισήµαινε και ο γάλλος επιτετραµµένος στην Ελλάδα επί 

κυβέρνησης Vichy, Marincourt ένα από τα κυριότερα στοιχεία που συνέχουν 

δύο λαούς είναι η γλώσσα, αρχή παραδεκτή και από το αντίπαλο δέος, τους 

Γερµανούς: On (les Allemands) s� ingenie à copier les methodes françaises: 

crèer une clientèle par la diffusion linquistique. La langue servant de véhicule à 

la pensée et de moyen à la manifestation des intérêts, on crée des liens 

politiques et on resserre les liens économiques�144  

Η διοικητική αυτονόµηση του Γαλλικού Ινστιτούτου (Institut Superieur 

d� Études Françaises) από την ηγεµονία της Γαλλικής Σχολής, το 1938, παρά τις 

ρητές αντιρρήσεις του διευθυντή της,145 αλλά και η θέση που τήρησε η πολιτική 

ηγεσία στη σύγκρουση των δύο διευθυντών, R. Demangel και O. Merlier 

σχετικά µε την αναγκαιότητα προσθήκης ενός ακόµα ορόφου στο υφιστάµενο 

κτίριο του Ινστιτούτου,146 κωδικοποιούσαν την έκδηλη αδιαφορία για την 

                                                 
144 A.A.E., Guerre 1939-45, Vichy, Europe 401, Επιστολή του Γάλλου Επιτετραµµένου στην 
Ελλάδα, Maricourt προς το Υπουργείο Εξωτερικών, (Amiral de la flotte, Ministre secretaire d� 
Etat aux Affaires Εtrangères), 26-9-1941, αρ. 47, 44-49. 
145 C.A.R.A.N., AJ/16/6949, Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας στον Πρύτανη της Γαλλικής 
Ακαδηµίας, 16-6-1938. Πρβ. Comptes Rendus, 1938, 174. 
146 O Demangel, φανερά θιγµένος από τα αποτελέσµατα της διοικητικής µεταρρύθµισης και την 
υπαγωγή του Ινστιτούτου στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού προτείνει τη µεταστέγασή του σε 
άλλο κτίριο ώστε να αποφευχθούν νέες πιθανές συγκρούσεις µε τον Ο. Merlier (C.A.R.A.N., 
F/17/14585, Επιστολές του R. Demangel προς τον ∆ιευθυντή της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
προς τον Υπουργό Παιδείας (884/D), 18-6-1938). Στη δυσκολία εξοµάλυνσης των διαφορών 
ανάµεσα στους Demangel και Merlier αναφέρεται και ο γάλλος πρεσβευτής, H. Cosme 
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αρχαιολογία. Σε επιστολή που απεύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών στον 

Υπουργό Παιδείας διασαφηνίζονταν οι νέες προτεραιότητες της γαλλικής 

πολιτιστικής πολιτικής: M. Cosme estime, qu� en dépit de l� avis défavorable de 

M. Demangel � le development de cette institution présente l� intérêt le plus 

considerable pour notre rayonnement intellectuel en Grèce� Il semble que 

dans un moment où notre influence est vigouresement contre-attaquée par des 

influences rivales, il convient de donner à l� Institut Superieur d� Études 

Françaises d� Athènes et à son dévoué Administrateur M. Merlier tout le 

concours que méritent leur effort et leur succés.147 Ήταν πλέον διάχυτη η 

αντίληψη ακόµα και στα ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια του Υπουργείου 

Παιδείας ότι η σταδιακά ογκούµενη επιτυχία και απήχηση ενός Ινστιτούτου,148 

που στόχευε στη διάχυση της γαλλικής γλώσσας και γενικότερα της γαλλικής 

κουλτούρας149 ενίσχυε τη δηµόσια εικόνα του γαλλικού κράτους 

αποτελεσµατικότερα από οποιοδήποτε άλλο θεσµό.150 Στα πλαίσια αυτά ο 

Υπουργός Παιδείας, J. Zay εκφράζοντας έµπρακτα την πρόθεση της 

κυβέρνησής του να µεριµνήσει για την τόνωση των εκπαιδευτικών επαφών 

Ελλάδας�Γαλλίας, ανακοίνωνε την απόφασή του να αυξήσει τον αριθµό των 

παρεχοµένων υποτροφιών σε έλληνες φοιτητές και να δωρίσει στο 

Πανεπιστήµιο της Αθήνας σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών βιβλίων.151 

Έτσι, και όταν ακόµα ανανεώθηκε το ενδιαφέρον της γαλλικής 

κυβέρνησης για την Ελλάδα, µετά το 1936, η χρηµατοδότηση της Γαλλικής 

Σχολής παρέµεινε περιορισµένη.152 Η επιθυµία του Demangel να εργασθή διά 

την σύσφιγξιν των πνευµατικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας153 άφηνε τη γαλλική 

                                                                                                                                   
(C.A.R.A.N., F/17/14585, Επιστολή του H. Cosme προς τον Υπουργό Εξωτερικών, G. Bonnet, 
5-7-1938, αρ. 54).   
147 C.A.R.A.N., F/17/14585, Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών στον Υπουργό Παιδείας, 28-
3-1938, αρ. 115. Στο ίδιο πνεύµα κινείται η επιστολή του ∆ιευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης 
προς τον R. Demangel, 9-6-1938. Πρβ. το σηµείωµα του Υπουργού Παιδείας για τον ∆ιευθυντή 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 18-6-1939. 
148 Από το 1927 ως το 1939, επί διοίκησης Merlier, ο αριθµός του διδακτικού προσωπικού 
αυξάνεται από 5 σε 13 ενώ οι ώρες λειτουργίας του Ινστιτούτου πολλαπλασιάζονται (Milliex 
1996, 73-75). 
149 Milliex 1996, 71. 
150 C.A.R.A.N., AJ/16/6949, Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας στον Πρύτανη της Γαλλικής 
Ακαδηµίας, 16-6-1938. 
151 A.A.E., Europe 1918-40, Grèce 184, Bulletin périodique de la presse Grecque du 17 Mars au 
15 Mai 1937, αρ. 170, 9. Πιθανότατα η λήψη των συγκεκριµένων αποφάσεων να σχετίζεται µε 
την προσπάθεια αντιστάθµισης των αντίστοιχων γερµανικών προσφορών στην ελληνική 
κυβέρνηση (βλ. παραπάνω). 
152 Roussel 1937, 186, Jamot 1938, 184, Roussel 1939, 278, 286. 
153 Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Ελεύθερον Βήµα, 5-4-1936, 2. 
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κυβέρνηση παγερά αδιάφορη. Η έκτακτη οικονοµική βοήθεια του J. Zay, που 

ανακοινώθηκε στη διάρκεια επίσηµης επίσκεψης στους ∆ελφούς δεν αρκούσε 

για να αναστρέψει την κατάσταση.154  

Οι γάλλοι αρχαιολόγοι δεν µπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν έγκαιρα τα 

νέα δεδοµένα. Προσκολληµένοι στο κράτος, εγκλωβισµένοι στη στερεότυπη 

επανάληψη εθνικιστικών και πολιτικών επιχειρηµάτων, δεν στράφηκαν στην 

έλλογη αναζήτηση διεξόδων στο περιθώριο της πολιτικής. Οι περιστασιακές 

εκκλήσεις στον τύπο ήταν καταδικασµένες να αποβούν άκαρπες όχι µόνο γιατί 

απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά στον γαλλικό πατριωτισµό αλλά και γιατί 

δεν εντάχθηκαν σε ένα µακροπρόθεσµο πρόγραµµα αναζήτησης χορηγιών. Η 

επιχορήγηση της ανασκαφής του µινωικού ανακτόρου των Μαλίων από την 

ολλανδέζα Goekoop de Jongh155 ή η οικονοµική βοήθεια των Εθνικών 

Μουσείων για την εκτέλεση αναστηλωτικών εργασιών στους ∆ελφούς156 

αποτέλεσαν µεµονωµένα παραδείγµατα χωρίς συνέχεια.  

Από τη στιγµή που η Γαλλική Σχολή δεν κατόρθωσε να αναστρέψει το 

κλίµα αδιαφορίας, µε αποτέλεσµα οι πιστώσεις να παραµείνουν ανεπαρκείς, 

υποχρεώθηκε να περιορίσει το ανασκαφικό της έργο και να επανεξετάσει τους 

στόχους της. Όπως παρατηρούσε ο Ch. Picard, όχι µόνο δεν ανέλαβε νέες 

ανασκαφές, µετά το 1925, αλλά αντίθετα αποσύρθηκε και από θέσεις 

κατοχυρωµένες, προς όφελος ξένων ή Ελλήνων αρχαιολόγων.157 Από τις 

µεγάλες ανασκαφές µόνο εκείνη του ανακτόρου των Μαλίων ξεκίνησε µετά τον 

πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο (1922) ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες στη ∆ήλο 

(1873), τους ∆ελφούς (1892), το Άργος (1902), τη Θάσο (1911) και τους 

Φιλίππους (1914).  

Η χαλάρωση των ανασκαφικών ρυθµών, συνέπεια εκτός των άλλων και 

της ελληνικής απόφασης για περιορισµό των ανασκαφών των ξένων σχολών σε 

τρεις ετησίως, έδωσε τα προαπαιτούµενα χρονικά περιθώρια για τον 

επανακαθορισµό των ερευνητικών στόχων και τον εκσυγχρονισµό των 

επιστηµονικών µεθόδων. Βέβαια, η µετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο 

δουλειάς, που χαρακτηριζόταν από τους εξαιρετικά γοργούς ρυθµούς εκτέλεσης 

της ανασκαφής εις βάρος της επιστηµονικής ακρίβειας και της λεπτοµερούς 
                                                 
154 Αρχείο Γ.Σ., Αναφορά τουR. Demangel για το 1937. Roussel 1939, 278-279, 286. 
155 Holleaux 1929-30, 138, Pottier 1929-30, 83. 
156 Roussel 1939, 278-279. 
157 Picard 1948, 195-196. 
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τεκµηρίωσης, στην πιο συστηµατική έρευνα δεν ολοκληρώθηκε στο 

µεσοπόλεµο, όπως υποδεικνύει η δυσαναλογία επιστηµονικού και εργατικού 

προσωπικού στις ανασκαφές.158 Οι αρχαιολογικές ανησυχίες, όµως, βρήκαν 

διέξοδο στην ορθολογικότερη κατάρτιση του ετήσιου οργανογράµµατος της 

Σχολής.159 H έρευνα άρχισε να ωριµάζει και να συστηµατοποιείται µε την 

προσπάθεια σύνδεσης επιστηµονικού προβληµατισµού, ανασκαφικού έργου, 

µελέτης και άµεσης δηµοσίευσης των κινητών και ακίνητων ευρηµάτων.160 

Πράγµατι, η διενέργεια περιορισµένων ανασκαφικών τοµών σε µεγάλες θέσεις 

µε στόχο τη δηµοσίευση επιµέρους µνηµείων (Γυµνάσιο ∆ελφών, Οικία 

φαλλικών ανάγλυφων στη ∆ήλο, Ηράκλειο Θάσου, Ανάκτορο Μαλίων) 

αποτέλεσε τον πυρήνα του προγράµµατος της Σχολής για το 1936.161 Έκφανση 

της ίδιας διάθεσης ποιοτικής αναβάθµισης του παραγόµενου έργου αποτέλεσε 

και η ίδρυση µόνιµης θέσης αρχιτέκτονα, το 1930162 αλλά και η ενθάρρυνση 

των δηµοσιεύσεων µε την έκδοση νέων περιοδικών και συλλογών, όπως του 

Études Cretoises (1928) ή του Travaux et Mémoires publiés par les professeurs 

de l� Institut Supérieur d� Études françaises et les Membres étrangers de l� 

École (1929).163 Ακόµα και η µέριµνα για τις αναστηλώσεις, έστω και 

περιορισµένη ή παρακινούµενη από εξωεπιστηµονικούς λόγους,164 

σηµατοδοτούσε την αργή αλλά σταθερή αλλαγή της επιστηµονικής 

δεοντολογίας. Στο τέλος της δεκαετίας του 30 ξεκινούσαν οι µερικές 

αποκαταστάσεις της Θόλου και του ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς (1938-

                                                 
158 Για παράδειγµα οι τρίµηνες ανασκαφές στη Θάσο, το 1930, διεξάγονται από πενήντα 
εργάτες υπό την εποπτεία δύο µόνο αρχαιολόγων, των Bon και Devambez (Reinach 1931-32, 
56). Αντίστοιχες είναι οι αναλογίες και στις υπόλοιπες θέσεις σε όλη τη διάρκεια του 
µεσοπολέµου (Αρχείο Γ.Σ., Ετήσιες αναφορές του ∆ιευθυντών της Σχολής). Πρβ. τα σχόλια του 
P. Demargne στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους M. F. Boussac- R. Etienne- A. 
Farnoux: C� était là une génération qui fouillait mal selon les normes actuelles, vous le dites 
probablement, et, de fait, c� est certain (Entretien avec P. Demargne, ΤΟΠΟΙ Orient-Occident 2 
(1992), 311). 
159 Η διαδικασία θα είναι αργή και δεν θα ολοκληρωθεί παρά µόνο στις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. Πρβ. Treuil 1996, 423. 
160 ∆ελφοί, 222. 
161 Αρχείο Γ.Σ., Αναφορά του Demangel για το έτος 1936. 
162 Pottier 1929-30, 81-82. 
163 Pottier 1929-30, 84. 
164 Βασική παράµετρο της απόφασης αναστήλωσης µερικών κιόνων του ναού του Απόλλωνα 
στους ∆ελφούς αποτέλεσε κατά τον ∆ιευθυντή της Σχολής η προσδοκώµενη απήχηση του 
έργου στη διεθνή κοινή γνώµη: cette oeuvre durable et tangible ne pourra manquer de servir le 
prestige de la France en Grèce et à Delphes, où se pressent chaque année des milliers de 
visiteurs (Αρχείο Γ.Σ., αναφορά του ∆ιευθυντή της Σχολής για το έτος 1937). 
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39),165 και του Λέοντα της Αµφίπολης σε συνεργασία µε τους Αµερικάνους,166 

έργα που εξασφάλιζαν το διπλό πλεονέκτηµα της διεύρυνσης των 

επιστηµονικών γνώσεων για τα µνηµεία αλλά και της προσέγγισης του 

ευρύτερου κοινού.167 Εποµένως, παρόλο που οι ιδεολογικές εµµονές των 

Γάλλων αρχαιολόγων και µια υποδόρια ανασφάλεια εµπόδισαν την άρση των 

αιτιών δυσπραγίας, οι παρενέργειες της οικονοµικής κρίσης αµβλύνθηκαν από 

τον επαναπροσδιορισµό των βασικών αρχών της επιστηµονικής µεθοδολογίας.  

Ιδιαίτερη παράµετρο στην πορεία της Γαλλικής Σχολής αποτέλεσαν οι 

σχέσεις της µε το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, όπως προσδιορίστηκαν 

από τις µεσοπολεµικές συναισθηµατικές εξάρσεις. Η διένεξη ανάµεσα στη 

Γερµανία και τη Γαλλία µεταφέρθηκε και στο επιστηµονικό επίπεδο για να 

προσδώσει εθνικό χαρακτήρα στον ανταγωνισµό των δύο αρχαιολογικών 

ιδρυµάτων.168 Έντονα πολιτικοποιηµένοι αρχαιολόγοι όπως ο Dörpfeld 

συνέβαλλαν στη φόρτιση της ήδη τεταµένης ατµόσφαιρας. Η ρήξη ήταν τόσο 

βαθιά ώστε οι επαφές ανάµεσα στα µέλη των δύο αρχαιολογικών σχολών να 

παραµείνουν µηδενικές ως το 1974.169 

Όµως, η γαλλογερµανική αντιπαράθεση δεν έθιξε την ουσία της 

επιστηµονικής ενασχόλησης µε τον αρχαίο ελληνικό κόσµο. Στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, οι γάλλοι και γερµανοί αρχαιολόγοι κινήθηκαν µε µικρότερες ή 

µεγαλύτερες αποκλίσεις σε προκαθορισµένα πλαίσια. Αν η προσπάθεια 

χειραφέτησης της γερµανικής πνευµατικής ζωής από τη γαλλο-λατινική 

παραδοσιακή παιδεία και επιρροή το 18ο αι. οδήγησε στην ανακάλυψη του 

ελληνισµού από τους Winckelmann και Goethe,170 η ρήξη των σχέσεων των 

δύο αντίπαλων κρατών µετά τον πόλεµο δεν δηµιούργησε ανάλογες 

επιστηµονικές τοµές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ήδη επιλεχθεί ο κύριος 

ερευνητικός προσανατολισµός κάθε σχολής ενώ τα θεωρητικά επιστηµονικά 

σχήµατα είχαν σχεδόν κρυσταλλωθεί και δεν αµφισβητήθηκαν παρά µόνο στη 

δεκαετία του 60 και τις αρχές του 70 από τη Νέα Αρχαιολογία. Υπό αυτή τη 

σκοπιά δεν µπορεί να τεκµηριωθεί ουσιαστική επίδραση της γαλλογερµανικής 

                                                 
165 ∆ελφοί, 230, 238-243.  
166 Jamot 1938, 176. Roger 1939, 4-42. 
167 Roussel 1939, 278. Αρχείο Γ.Σ., Αναφορά του Demangel για το 1938. Πρβ. R. Demangel, 
Nouvelles Résurrections à Delphes, Illustration, 7-1-1939. 
168 Για τις σχέσεις των δύο σχολών βλ. Fittschen 1996, 487-496. 
169 Fittschen 1996, 488. 
170 Funke 1996, 83-105. 
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διένεξης στη δόµηση του αρχαιολογικού λόγου. Βέβαια, η απουσία κάθε είδους 

επιστηµονικής συνεργασίας σίγουρα δεν συντελεί στην προώθηση της 

επιστήµης, εφόσον αποκλείει το συσχετισµό και τη συνθετική αξιοποίηση, πριν 

την τελική δηµοσίευση, των δεδοµένων συναφών ανασκαφικών ερευνών 

διαφορετικών ιδρυµάτων. Επιπρόσθετα, η εσωστρέφεια λειτουργεί ανασταλτικά 

επειδή επιβραδύνει την ανανέωση των θεωρητικών εργαλείων µέσω της 

στενότερης επαφής φορέων διαφορετικών αντιλήψεων, που έχουν αναπτυχθεί 

σε διαφορετικά διανοητικά περιβάλλοντα. 

Αν η εθνική αναµέτρηση Γαλλίας-Γερµανίας στα χρόνια του 

µεσοπολέµου δεν επηρέασε σε βάθος την πρόσληψη και ερµηνεία της 

ελληνικής αρχαιολογίας και τις βασικές παραδοχές των δύο σχολών 

προσδιόρισε, όµως, τις κοσµικές εκφάνσεις της επιστηµονικής ζωής. Μια 

πολιτιστικά δηµιουργική ελίτ, τα µέλη των ξένων αρχαιολογικών ιδρυµάτων ως 

εκπρόσωποι ενός δυναµικού θεσµού πολιτιστικής διείσδυσης στο ελλαδικό 

περιβάλλον, αναλαµβάνουν οικειοθελώς ή καθ� υπόδειξη, να εκφράζουν το 

ενδιαφέρον της χώρας προέλευσης για την χώρα υποδοχής και να µεριµνούν για 

τη δηµόσια εικόνα της πατρίδας τους. Έτσι, η παρουσία τους σε επιστηµονικό-

κοινωνικές εκδηλώσεις όπως σε συνέδρια και επετειακούς εορτασµούς 

αποφασίζεται µε κριτήρια όχι µόνο προσωπικά, δηλαδή επιστηµονικό 

ενδιαφέρον, καλλιέργεια των δηµοσίων σχέσεων και αυτοπροβολή αλλά και 

εθνικά, που συνδέονται µε µια επίδειξη ισχύος των Μεγάλων ∆υνάµεων και τη 

προσπάθεια για διάκριση στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η συζήτηση για τη γαλλική 

συµµετοχή στον εορτασµό της εκατονταετηρίδας της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 

ένα θέµα που απασχόλησε όχι µόνο τις αρµόδιες αρχαιολογικές και 

ακαδηµαϊκές αρχές της χώρας αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αρχική 

απόφαση για την εκπροσώπηση της µεν Γαλλικής Ακαδηµίας από τον Γ. 

Οικονόµο, του δε Πανεπιστηµίου του Παρισιού από τον O. Merlier, 

αναθεωρήθηκε µε την προτροπή του Γάλλου πρεσβευτή στην Αθήνα, H. 

Cosme, που προκάλεσε την παρέµβαση του Υπουργού Εξωτερικών, G. Bonnet. 

Ως µέσο πίεσης για την αναγκαιότητα διεύρυνσης της γαλλικής αντιπροσωπείας 

µε τη συµµετοχή διακεκριµένων γάλλων αρχαιολόγων, χρησιµοποιήθηκε η 

ανάλογη απόφαση της Αγγλίας και της Γερµανίας σε συνδυασµό µε τον 

υπερτονισµό της απογοήτευσης που είχε προκαλέσει στους ελληνικούς κύκλους 
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η γαλλική αδιαφορία για την επέτειο του γηραιού ιδρύµατος.171 Η αποστολή 

οκτώ γερµανών αρχαιολόγων επισηµάνθηκε και στον Πρύτανη του 

Πανεπιστηµίου του Παρισιού.172 Οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε σηµαντική 

αριθµητική αύξηση της γαλλικής αντιπροσωπείας µε τη συµµετοχή των Ch. 

Picard, P. Roussel, R. Demangel, P. Lemerle, H. Ducoux, L. Dor και O. 

Merlier.173  

Οι λόγοι που προκάλεσαν την ενεργοποίηση της γαλλικής διπλωµατίας 

και οι προσδοκίες της από το «καθαρά» αρχαιολογικό γεγονός διασαφηνίζονται 

στον απολογισµό του γάλλου Επιτετραµµένου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, 

G. Bonnet, µετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων: La participation 

oratoire de la France fut donc, grâce à l� importance et la qualité de la 

delégation , particulièrement brillante, puisque elle fut six fois entendre sa voix 

et que trois discours solemnels furent prononcés par ses delégués. Cette place 

prise sans effort par notre pays, dans une manifestation internationale 

humaniste entre toutes, fut très remarquée...Elle semble être un hommage à la 

priorité de l� oeuvre de nos savants en Grèce - assurément à la perennité de l� 

esprit français.174 Στην ίδια αναφορά ο De Mericourt σύγκρινε τον απόηχο της 

γαλλικής συµµετοχής, µε εκείνο της γερµανικής. Η παρατήρηση ότι η 

γερµανική αντιπροσωπεία αν και υπερείχε αριθµητικά, ενισχυµένη από τους 

αυστριακούς, επισκιάστηκε από τη πληθωρική γαλλική παρουσία υποδήλωνε 

την ανάγκη της Γαλλίας να αντικρούσει, µέσω της θέσης που είχε κατακτήσει 

στον ελληνικό αρχαιολογικό χώρο, την ολοένα και µεγαλύτερη, τα χρόνια 

εκείνα, γερµανική διείσδυση. Ανάλογες αρχές αξιολόγησης διέπουν την 

αποτίµηση του εορτασµού και από τον Ch. Picard, γεγονός ενδεικτικό του 

τρόπου που αντιλαµβάνονταν το ρόλο τους οι γάλλοι αρχαιολόγοι: τόσο ο 

επιστήµονας όσο και ο διπλωµάτης επικέντρωσαν την προσοχή τους στις ίδιες 
                                                 
171 A.A.E., Europe 1930-40, Grèce 239, Επιστολή του Γάλλου πρεσβευτή στην Ελλάδα, H. 
Cosme προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 5-10-1938, αρ. 168, 47. 
172 C.A.R.A.N, AJ/16/6981, Επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου του Παρισιού, 11-
10-1938. 
173 C.A.R.A.N, AJ/16/6981, Επιστολή του γάλλου επιτετραµµένου στην Αθήνα, De Mericourt 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, G. Bonnet, 5-11-1938. Με την ευκαιρία της αποτίµησης του 
εορτασµού ο De Mericourt ευχαριστεί τον υπουργό Εξωτερικών για τη ρυθµιστική παρέµβασή 
του στο θέµα της σύστασης της γαλλικής αντιπροσωπείας: J� ai l� honneur, à cette occasion, de 
remercier votre Excellence d� avoir bien voulu intervenir pour que M.M. Picard et Roussel, si 
qualifies par leur authorité, leurs travaux et leur grande compétence de l� antiquité hellenique 
et dont la présence ici était particulierement souhaitée des archéoloques grecs, vinissent de 
Paris participer à ces fêtes. 
174 Ό.π. υποσ. 173.         
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συνιστώσες, δηλαδή στον ανταγωνιστικό συσχετισµό της γαλλικής µε τη 

γερµανική παρουσία. Les delégués allemands s� y sont présentés en grand 

nombre... il eut été fâcheux que la France ne fut trop remarquée par son 

absence; d� autant que c� est elle qui a, manifestement, éveillé le plus la 

sympathie grecque, en cette occassion et d� autres� Les Allemands n� ont parlé 

que d� eux mêmes, avec une satisfaction assez lourde, qui a été remarquée.175 176 

Συνοψίζοντας, η µεν γαλλική κυβέρνηση, στη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, αναζητά περιστασιακά τη συνδροµή της Γαλλικής Σχολής, χωρίς 

ταυτόχρονα να δεσµεύεται για την ενεργή υποστήριξή της, οι δε γάλλοι 

αρχαιολόγοι αποδέχονται ανενδοίαστα τον περιθωριακό ρόλο που τους 

επιφυλάσσεται, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στην προβολή των 

πολιτικών παραµέτρων του έργου τους, προκειµένου να διασφαλίσουν την 

οµαλή διεκπεραίωση του έργου τους.  

 

Η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου και κυρίως στη δεκαετία του 1930 η 

βρετανική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από την προσήλωση στην 

ενδοτικότητα και τον κατευνασµό.177 Σε περιπτώσεις, µάλιστα, περιοχών 

µειωµένης σηµασίας για τα αγγλικά συµφέροντα, όπως η κεντρική και 

νοτιοανατολική Ευρώπη, η τακτική της ουδετερότητας και της αποδέσµευσης 

από τις διακρατικές πολιτικές αντιθέσεις επηρέαζε όλες τις εκφάνσεις της 

αγγλικής παρουσίας. Σ� αυτό το γενικότερο κλίµα, το αγγλικό ενδιαφέρον για 

την Ελλάδα περιορίστηκε, µετά το 1923, σε θέµατα κυρίως οικονοµικά και 

δηµοσιονοµικά, στις επενδύσεις και στην ανάληψη µεγάλων αναπτυξιακών 

έργων. Η πολιτιστική πολιτική χάνοντας τον πρότερο δυναµισµό της αρκούνταν 

στη µέριµνα για τη διατήρηση της ελληνοβρετανικής φιλίας και τη συντήρηση 

                                                 
175 C.A.R.A.N, AJ/16/6981, Επιστολή του Ch. Picard προς τον Πρύτανη του Ινστιτούτου 
Τέχνης και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου του Παρισιού, 5-11-1938. 
176 Η ιστορία επαναλαµβάνεται εννιά χρόνια αργότερα, το 1947, όταν ο γάλλος πρεσβευτής 
στην Αθήνα θα ζητήσει την παρέµβαση του Υπουργού Εξωτερικών για να µην αναβληθεί η 
προγραµµατισµένη, στα πλαίσια του εορτασµού της εκατονταετηρίδας της Γαλλικής Σχολής, 
επίσκεψη του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Ε. Herriot και του Υπουργού Παιδείας στην Αθήνα: 
Reduire l� importance qui devait être primitivement donnée aux fêtes du Centenaire de notre 
École d� Archeologie serait interprété ici, en ce moment, comme un repli du rayonnement 
français et un abandon de nos amis à d� autres influences (A.D. de Nantes, Ambassade d� 
Athènes, Serie B, Sous Serie 120, Επιστολή του πρεσβευτή De Vaux Saint Cyr στον Υπουργό 
Εξωτερικών, Georges Bidault, 14-8-1947, αρ. 600/RC).  
177 Παπαστρατής 1991, 53-72. Για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις βλ. Koliopoulos 1977. 
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του κύρους των βρετανικών επιστηµονικών ιδρυµάτων, ως µέσο 

εξισορρόπησης κυρίως της γερµανικής διείσδυσης.178   

Η αδιαφορία του Λονδίνου για τη διεύρυνση των πολιτιστικών επαφών 

µε την Ελλάδα ήταν τόσο έκδηλη ώστε να ευαισθητοποιήσει ακόµα και τον 

αγγλικό τύπο. Έτσι, το 1932 ο ανταποκριτής της Morning Post σε σχετικό 

άρθρο καταγγέλλει: We never do the least propaganda in Greece...Last 

October, one British delegate and he a resident, represented British learning at 

the Byzantine congress, while 9 foreign Governments were officially 

represented and 350 delegates were present. While the American and French 

schools have ample funds, little support is forthcoming for the British 

school...British patriotism, it seems to me after a quarter of a century�s 

experience abroad, begins and ends-at home.179 Πέντε χρόνια αργότερα, οι 

άγγλοι δηµοσιογράφοι εξακολουθούσαν να προβληµατίζονται για την 

περιθωριοποίηση της Ελλάδας και να αντιπαραθέτουν την παθητική αγγλική 

στάση στην ολοένα και πιο δυναµική προσπάθεια των υπολοίπων δυνάµεων και 

κυρίως της Γερµανίας για αύξηση της επιρροής τους. Με αφορµή τον εορτασµό 

της εκατονταετηρίδας του πανεπιστηµίου Αθηνών ο ίδιος αρθρογράφος, W. 

Miller σε σχετικό δηµοσίευµα της Contemporary Review δυσανασχετούσε για 

την µακρά καθυστέρηση της ίδρυσης έδρας Αγγλικής λογοτεχνίας (έδρα Byron) 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών εξαιτίας της έλλειψης πιστώσεων.180 Ανάλογες 

απόψεις δηµοσιεύονταν στην Observer,181 την Glasgow Herald,182 την 

Nature183 ενώ ακόµα δριµύτερες κατηγορίες διατυπώνονταν στην Star της 31ης 

                                                 
178 British propaganda aims at keeping alive the traditions of Greek friendship for Britain and 
admiration of British institutions. Our aim is defensive; to preserve and consolidate what we 
already have in the face of the aggressive economic thrust of Germany (P.R.O, F.O. 395/655, P 
651/147/150, No. 63 (218/17/39), Έγγραφο του Sir S. Waterlow προς τον Viscount Halifax, 22-
2-1939). 
179 W. Miller, British neglect of Greece. Lack of News and Propaganda Facilities, Morning Post, 
15-6-1931. 
180 ΑΥΕ, Α/8/3, 1937, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το 
Β. επί των Εξωτερικών Υπουργείον- Α΄ ∆ιεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων µε επισκόπηση του 
ηµερήσιου αγγλικού τύπου, 20-4-1937, αρ. πρωτ. 1058/Μ/37. 
181 ΑΥΕ, Α/35, 1937, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το 
Β. επί των Εξωτερικών Υπουργείον- Α΄ ∆ιεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων µε επισκόπηση του 
ηµερήσιου αγγλικού τύπου, 26-4-1937, αρ. πρωτ. 1170/Μ/37. 
182 ΑΥΕ, Α/8/3, 1937, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το 
Β. επί των Εξωτερικών Υπουργείον- Α΄ ∆ιεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων µε επισκόπηση του 
ηµερήσιου αγγλικού τύπου, 5-5-1937, αρ. πρωτ. 1305/Γ/37. 
183 ΑΥΕ, Α/8/3, 1937, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. Σιµόπουλου προς το 
Β. επί των Εξωτερικών Υπουργείον- Α΄ ∆ιεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων µε επισκόπηση του 
ηµερήσιου αγγλικού τύπου,  6-5-1937, αρ. πρωτ. 1308/Μ/37. 
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Μαΐου, εφόσον σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας, η ίδρυση της έδρας 

Byron επιχορηγήθηκε κυρίως από µέλη της ελληνικής κοινότητας του 

Λονδίνου: ...οι εισενεγκότες χρηµατικά ποσά ...ήσαν, κατά πρώτον λόγον, ουχί η 

Βρεττανική Κυβέρνησις ή Βρεττανοί, αλλά µέλη της εν Λονδίνω Ελληνικής 

κοινότητος...  Η Γερµανία, η Ιταλία, η Γαλλία δαπανούν σηµαντικά ποσά διά 

σχολεία και ιδρύµατα προορισµένα να αναγεννήσουν φιλογερµανικά, φιλοϊταλικά 

και φιλογαλλικά αισθήµατα µεταξύ του Ελληνικού λαού. Η ιδική µας Κυβέρνησις, 

παρά τους δυναστικούς και ιστορικούς δεσµούς οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα 

µετά της χώρας µας ελάχιστα έπραξε.184 

Στα πλαίσια µιας πολιτιστικής πολιτικής µε αµυντικό χαρακτήρα και 

µιας οικονοµίας σε ύφεση, το εξαρχής χαλαρό ενδιαφέρον του Λονδίνου για 

την Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας ατονεί ακόµα περισσότερο. Οι 

δεδηλωµένες προθέσεις του αγγλικού κράτους, όπως είχαν αποτυπωθεί στο 

διοικητικό καθεστώς της Σχολής, ήδη από την εποχή της ίδρυσή της, όχι µόνο 

δεν διαφοροποιούνται αλλά συνεχώς επιβεβαιώνονται. Τότε είχε αποφασιστεί 

ότι η Αγγλική Σχολή, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύµατα, δεν 

θα υπάγονταν σε κάποιο υπουργείο ή άλλη κυβερνητική υπηρεσία: µόνη 

υπεύθυνη για την χάραξη της πολιτικής της και τη διαχείριση των οικονοµικών 

της είχε χριστεί η ∆ιοικητική Επιτροπή της που έδρευε στο Λονδίνο και στην 

οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι των συνεργαζοµένων πανεπιστηµίων, κολεγίων 

και επιστηµονικών ιδρυµάτων όπως της Ελληνικής Εταιρείας (Hellenic 

Society), του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (Royal Institute 

of British Architects) και της Αγγλικής Ακαδηµίας (British Academy).  

Η µεσοπολεµική πορεία της Σχολής δεν θα ξεφύγει από το αρχικό 

µοντέλο. Παρά τις επανειληµµένες απόπειρες να αποσπάσει κρατικές 

επιχορηγήσεις, η αγγλική κυβέρνηση επέµενε στην αρχική της απόφαση για µια 

σχέση χαλαρής συνοχής και εξακολουθούσε να αποποιείται οποιαδήποτε 

ευθύνη για τη συστηµατική αρωγή του αρχαιολογικού έργου. Η Σχολή της 

Αθήνας, ως ένας από τους σταθερούς διαύλους επικοινωνίας µε την Ελλάδα,185 

                                                 
184 ΑΥΕ, Α/35 1937 Α.Υ.Ε., Α/8/3, 1937, Έγγραφο του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. 
Σιµόπουλου προς το Β. επί των Εξωτερικών Υπουργείον- Α΄ ∆ιεύθυνσιν Πολιτικών Υποθέσεων 
µε επισκόπηση του ηµερήσιου αγγλικού τύπου, 1-6-1937, αρ. πρωτ. 1588/Ι/37. 
185 Eustace Percy � pointed out that both the School in Rome and the School in Athens had a 
place in the propagation of British culture (P.R.O, F.O. 395/661, P 444/300/150, Επιστολή του 
Γενικού Γραµµατέα του Βρετανικού Συµβουλίου, C. Bridge προς τον R. A. Leeper, Υπουργείο 
Εξωτερικών, 8-2-1939).         
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αποτελούσε θεσµό πολιτικά εκµεταλλεύσιµο που, όµως, ανακαλούνταν στο 

προσκήνιο ανάλογα µε τις συγκυρίες. Η µόνη συνεπής εκδήλωση ενεργού 

ενδιαφέροντος για το έργο της φαίνεται να προέρχεται από τους άγγλους 

πρεσβευτές στην Αθήνα. Η επιτυχής προσπάθεια του Sir Percy Loraine να 

συγκεντρώσει χρήµατα για την υποστήριξη του ερευνητικού προγράµµατός της, 

το 1928, σε µια περίοδο δηλαδή που οι σχέσεις Αγγλίας -Ελλάδας ήταν 

υποτονικές,186 ένα µόνο από τα παραδείγµατα αγαστής συνεργασίας πρεσβείας-

Σχολής, δεν αντιπροσώπευε τις επίσηµες κρατικές θέσεις.  

Πράγµατι, τα έντονα οικονοµικά προβλήµατα που κατέληξαν, το 1932, 

στην κατάργηση της θέσης του Υποδιευθυντή για την εξοικονόµηση 

χρηµάτων,187 δεν αποτέλεσαν αντικείµενο κυβερνητικού προβληµατισµού ούτε 

προκάλεσαν οποιαδήποτε µορφή δράσης. Ακόµα και η πρεσβεία της Αθήνας 

δεν εισακούστηκε όταν, επισηµαίνοντας στο Υπουργείο Εξωτερικών τις 

δυσκολίες της Αγγλικής Σχολής, ασκούσε πιέσεις για επίσηµη διαφήµιση του 

έργου της µε στόχο την εξασφάλιση χορηγιών.188 Όχι µόνο δεν κρίθηκε εφικτή 

η λήψη µέτρων αλλά και η αρχική σκέψη συζήτησης του θέµατος µε τον 

πρόεδρο της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Αγγλικής Σχολής, G. Macmillan 

απορρίφθηκε µε το σκεπτικό ότι κάθε άνοιγµα διαλόγου θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει φρούδες ελπίδες για µια µελλοντική κρατική ενεργοποίηση και 

πιθανή οικονοµική υποστήριξη.189 Μόνο το 1936, µε την ευκαιρία του 

εορτασµού της πεντηκονταετηρίδας της Σχολής ορίστηκε Συµβουλευτική 

Επιτροπή που θα εισηγούνταν την αύξηση των κρατικών πιστώσεων, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστηµονική ακτινοβολία του ιδρύµατος, την 

ευπρόσωπη συµµετοχή του στο ανταγωνιστικό παιχνίδι εντυπώσεων ανάµεσα 

στις ∆υνάµεις και την αποτελεσµατικότητά του ως µέσο τόνωσης της 

ελληνοβρετανικής φιλίας.190 Η κίνηση αυτή κατέληξε, πράγµατι, στο 

διπλασιασµό της κρατικής επιχορήγησης (από 500 λίρες ετησίως σε 1000)191 

                                                 
186Αρχείο Α.Α.Σ., Φάκ. B.S.A Correspondence Chairman-Director, 1922-1924/ 1928-1929, 
Macmillan/ Woodward, Επιστολή του A. M. Woodward προς τον G. A. Macmillan, 3-5-1928. 
187 Waterhouse 1986, 30, 58. 
188 P.R.O., F.O. 395/ 461, P 745/26/150, Επιστολή του L. T. Henderson προς τον R. A. Leeper, 
15-3-1932. 
189 P.R.O., F.O. 395/461, P 745/26/150, Επιστολή του R. A. Leeper προς τον L. T. Henderson, 
21-4-1932. 
190 P.R.O, F.O. 371/21147, R 347/347/19 Εµπιστευτική ετήσια αναφορά του Sir S. Waterlow 
προς τον A. Eden για το έτος 1936, 1-1-1937, British Empire §24. 
191 Waterhouse 1986, 58. 
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και στην έκκληση του Υπουργείου Οικονοµικών προς όλα τα βρετανικά 

πανεπιστήµια για την ενίσχυση της Σχολής, έκκληση που βρήκε θετική 

ανταπόκριση,192 και µεταφράστηκε εκτός των άλλων σε εκ νέου ίδρυση θέσης 

Υποδιευθυντή το ίδιο έτος.193  

Παρόλο, όµως, που η στάση του κράτους ήταν σαφής και οι προθέσεις 

του ξεκάθαρες, η επιστηµονική κοινότητα δεν επιθυµούσε την πλήρη 

χειραφέτηση της Σχολής από την πολιτική. Η αναγόρευση των άγγλων 

πρεσβευτών στην Αθήνα σε αντιπροέδρους της ∆ιοικητικής Επιτροπής194 

εγγράφεται σε µια προοπτική καλλιέργειας στενότερων επαφών µε τον κρατικό 

µηχανισµό και κινητοποίησης της πολιτικής ηγεσίας για την απρόσκοπτη 

διεκπεραίωση του αρχαιολογικού έργου. Άλλωστε, η αναζήτηση πολιτικής 

βοήθειας ως µέσο πίεσης για τη διευθέτηση των διαφορών της Σχολής µε το 

ελληνικό κράτος και την ικανοποίηση αξιώσεων στο περιθώριο των ελληνικών 

νόµων αποτελούσε πάγια τακτική. Για παράδειγµα, η άτυπη παρέµβαση της 

αγγλικής πρεσβείας θεωρήθηκε ότι θα προσέδιδε κύρος στο αίτηµα των Myres 

και Payne προς τον Οικονόµο για δανεισµό µερικών από τα σηµαντικότερα 

ευρήµατα των αγγλικών ανασκαφών, προκειµένου να εµπλουτίσουν έκθεση στο 

Λονδίνο για τον εορτασµό της πεντηκονταετηρίδας της Σχολής.195 Οι Έλληνες 

ιθύνοντες, πολιτικοί και αρχαιολόγοι, έδωσαν τελικά τη συγκατάθεσή τους, 

επιβεβαιώνοντας καταρχήν τη φιλική διάθεση προς την Αγγλική Σχολή αλλά 

και τη θεώρηση του ελληνικού πολιτισµού ως κτήµα της διεθνούς κοινότητας: 

Greece recognized that the archaeological treasures of the country did not 

belong to her alone, but constituted an asset for the whole civilized world. She 

had willingly given every facility to those who desired to further the study of 

archaeology.196  

                                                 
192 P.R.O, F.O. 371/22371, R 2032/762/19 Εµπιστευτική ετήσια αναφορά του Sir S. Waterlow 
προς τον A. Eden για το έτος 1937, 19-2-1938, British Empire §25. Πρβ. Waterhouse 1986, 33-
34, 58. 
193 Επιστολή του John Myres προς τον εκδότη των Times, British School at Athens, The Times, 
19-10-1936, 15. 
194 Waterhouse 1986, 53. 
195 P.R.O, F.O. 370/510, L 3840/579/405, Επιστολή του J. L. Myres προς τον Sir S. Gaselee, 9-
6-1936. Για τους στόχους της έκθεσης βλ. Discoveries in Greece. Burlington House exhibition. 
Duke of Kent at opening ceremony, The Times, 14-10-1936, 8. 
196 Απόσπασµα από τις δηλώσεις του Έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο, Χ. Ι. Σιµόπουλου στα 
εγκαίνια της έκθεσης, όπως αναπαράγονται στους Times: Discoveries in Greece. Burlington 
House exhibition. Duke of Kent at opening ceremony, The Times, 14-10-1936, 8. 
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Τόσο όµως, η πολιτική όσο και η αρχαιολογική αγγλική ηγεσία 

ενδιαφέρονταν για την εικόνα της Σχολής και απέφευγαν κάθε σχέση που 

χρωµατίζοντάς την πολιτικά, θα έθετε υπό αµφισβήτηση τον αµιγώς 

επιστηµονικό χαρακτήρα της, διακυβεύοντας το κύρος της: The school had a 

recognized position in the learned world and in Greece�It was not, as was 

sometimes supposed, an institution for propagating British ideas among Greeks, 

but was designed as an advanced base for British scholars engaged in any kind 

of study or inquiry into things Greeks.197 Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, 

όταν το Νοέµβριο του 1936, τέθηκε θέµα διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του 

Βρετανικού Συµβουλίου µε την ανάληψη του οικονοµικού ελέγχου όλων των 

αγγλικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και τη Ρώµη, 

συµπεριλαµβανοµένων των αρχαιολογικών,198 το Υπουργείο Οικονοµικών 

αντέδρασε δυναµικά. Η πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Συµβουλίου, 

Lord Eustace Percy να διοχετεύονται µέσω του Συµβουλίου οι εγκεκριµένες για 

τις αρχαιολογικές Σχολές κρατικές πιστώσεις απορρίφθηκε κατηγορηµατικά: 

Certain schools of archaeology and art receive grants provided on the Vote for 

Scientific Investigation �and such schools should therefore be regarded as 

outside the scope of the Council.199 Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκε και ο ∆ιευθυντής 

της Αγγλικής Σχολής, G. M. Young, που αµφισβήτησε τα πιθανά οφέλη από 

την προτεινόµενη συνένωση των δύο φορέων, επισηµαίνοντας τον κίνδυνο 

απαξίωσης της Σχολής από την χώρα υποδοχής: too close an association of the 

school with an avowedly propagandist institution such as the Council would 

compromise its character with the Greeks.200 Οι διευθύνσεις των δύο 

οργανισµών συµφώνησαν τελικά στην ισότιµη συνεργασία και στην 

εκπροσώπηση του Βρετανικού Συµβουλίου στη ∆ιοικητική Επιτροπή της 

Σχολής της Αθήνας.201 

                                                 
197 Απόσπασµα από τις δηλώσεις του J. L. Myres στα εγκαίνια της έκθεσης, όπως παρατίθενται 
στο σχετικό άρθρο της εφηµερίδας The Times, 14-10-1936, 8. 
198 P.R.O, F.O. 395/661, P 444/300/150, Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα του Βρετανικού 
Συµβουλίου Ch. Bridge προς τον R. A. Leeper, Υπουργείο Εξωτερικών, 8-2-1939. Πρβ. P.R.O, 
F.O. 395/655, P 581/300/150, Επιστολή του Ch. Bridge προς τον R. A. Leeper, 20-2-1939. 
199 P.R.O, F.O. 395/661, Draft to Ch. Bridge, χωρίς ηµεροµηνία, συνηµµένο στην υπ� αριθµ. P 
444/300/150 επιστολή του Γενικού Γραµµατέα του Βρετανικού Συµβουλίου Ch. Bridge προς 
τον R. A. Leeper, Υπουργείο Εξωτερικών, 8-2-1939. 
200 Ό.π. υποσ. 199.                                                       
201 P.R.O, F.O. 395/661, P 1993/300/150, Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα του Βρετανικού 
Συµβουλίου, Ch. Bridge προς τον R. A. Leeper, Υπουργείο Εξωτερικών, 18-5-1939. 
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Η ιδιαίτερη διαπλοκή πολιτικής και αρχαιολογίας που στο µεσοπόλεµο 

κατέληξε στην κυβερνητική αποστασιοποίηση από το έργο της Αγγλικής 

Σχολής, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν ήταν τα 

µοναδικά αίτια της προϊούσας αποδυνάµωσής της. Κυριότερο παράγοντα 

δυσλειτουργίας αποτέλεσαν οι διοικητικές αδυναµίες της Σχολής. Ο 

συγκεντρωτισµός των δύο πρώτων Προέδρων της ∆ιοικητικής της Επιτροπής, 

G. A. Macmillan (1903-1933) και J. L. Myres (1933-1947) περιόριζε τα 

περιθώρια δράσης και τις πρωτοβουλίες των ∆ιευθυντών, δυσχεραίνοντας το 

έργο τους και κατά προέκταση την οµαλή λειτουργία της Σχολής.202 Σε µια 

εποχή που η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο χώρες διεξάγονταν µέσω του 

ταχυδροµείου, ο σφιχτός έλεγχος, όπως ήταν φυσικό συνεπάγονταν 

µακρόχρονες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και άρα απέβαινε εις βάρος 

της αποτελεσµατικής και έλλογης διοίκησης.  

Οι συνέπειες της ανελαστικής διοίκησης ήταν ορατές κυρίως στον τοµέα 

της αναζήτησης χορηγιών, µία από τις κυριότερες πηγές χρηµατοδότησης της 

Σχολής. Σε αντίθεση µε τους αµερικάνους, που χάρη στην αξιοποίηση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας όχι µόνο διασφάλισαν την οµαλή λειτουργία της 

σχολής τους αλλά επέκτειναν τις δραστηριότητές της και µάλιστα στην περίοδο 

του µεγάλου οικονοµικού κράχ, οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το 

ευρύ κοινό. Η µερική αποτυχία τους αποδίδεται στην έλλειψη στρατηγικής, 

στην απουσία επικοινωνιακής πολιτικής και γενικότερα στον ερασιτεχνικό 

χειρισµό του µείζονος θέµατος χορηγία: The chief defects of our archaeologists 

here �are lack of advertisement and of ability to make their subject live for the 

ordinary semi-educated layman. Their chief impediment is lack of money� 

What we need is subscriptions and subscriptions cannot be obtained without 

advertisement i.e. propaganda.203 Η διοίκηση της Σχολής δεν κατάφερε να 

εξοικειωθεί µε τις µεθόδους προσέγγισης και ενθάρρυνσης των ιδιωτών, ούτε 

φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι η χορηγία, θεσµός ανταποδοτικός απαιτούσε ένα 

αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο σε χρόνο, ενέργεια και χρήµα. Οι διοικητικοί 

ελιγµοί της περιορίστηκαν στην προθυµία της να µεταβάλλει ως ένα βαθµό τις 

ερευνητικές προτεραιότητές της ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και 

                                                 
202 Waterhouse 1986, 53-55. 
203 P.R.O, F.O. 395/ 461, P 745/26/150, Έγγραφο του L. T. Henderson προς τον R. A. Leeper, 
15-3-1932. 
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τις προτιµήσεις του ευρύτερου κοινού και κατά συνέπεια στις απαιτήσεις της 

χορηγικής αγοράς. Έτσι, κάθε φορά που η Σχολή καλούνταν να επιλέξει µια 

θέση για ανασκαφή αυτολογοκρίνονταν, συνεκτιµώντας συνειδητά την 

πιθανολογούµενη υποδοχή της έρευνας από την κοινή γνώµη.204 Η 

επιχειρηµατολογία του Wace το 1922 δεν διέφερε από εκείνη του Woodward το 

1928: ο µεν πρότεινε την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη Σπάρτη (Sparta 

is however the only first rate classical site going that wd attract the public)205 

για τους ίδιους λόγους που ο δε απέρριπτε πρόταση ανασκαφής στην κλασική 

Κνωσό (�αn official school dig at classical Knossos and presumably an 

accompanying appeal for funds would be a mistaken policy unless one had 

some definite prospects of more important buildings than roman concrete 

foundations).206 Στην πράξη, αποδείχτηκε ότι η διαπραγµάτευση των 

ερευνητικών στόχων δεν επαρκούσε ούτε µπορούσε να αποτελέσει από µόνη 

της δυναµικό στοιχείο στην αναζήτηση χορηγών. Σηµαντικές δωρεές όπως 

εκείνη του Seager για τις ανασκαφές στην Κρήτη,207 η άµεση ανταπόκριση του 

κοινού208 στην έκκληση του Sir R. Rodd, µέσω των Times, για την υποστήριξη 

των ανασκαφών της Ιθάκης,209 αλλά και η απήχηση της έκθεσης για τον 

εορτασµό της πεντηκονταετηρίδας210 αποκάλυπταν τις δυνατότητες της Σχολής 

να διασφαλίσει την οικονοµική αυτοδυναµία της στο περιθώριο της αγγλικής 

κυβέρνησης αλλά και τις χαµένες ευκαιρίες.211 Η ανάγκη, όµως, ενός ευρύτερου 

σχεδιασµού και µελετηµένων αποφάσεων που απαιτούσαν χειρισµούς ξένους 
                                                 
204 Η διαπίστωση αυτή δεν υπονοεί αποκλειστική εξάρτηση των επιστηµονικών στόχων της 
Σχολής από την κοινή γνώµη. Η αγγλική σχολή ως χώρος επιστηµονικών ζυµώσεων στράφηκε 
στην παραγωγή προτύπων, που µε τη κατάλληλη προβολή εξασφάλισαν σταδιακά τη συναίνεση 
και αποδοχή του κοινού. ∆εν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η Αγγλική επιστήµη 
προσανατολίστηκε στην έρευνα, µελέτη και ανάδειξη και παραγνωρισµένων περιόδων όπως η 
αρχαϊκή, στην µελέτη της οποίας διακρίθηκε ο ∆ιευθυντής της, H. Payne.   
205 Αρχείο Α.Α.Σ., B.S.A EXCAVATION PERMITS, PROPOSALS, SURVEY�S. Φάκ. 
EXCAVATIONS POTENTIAL REPORTS: WACE (1922). Υπόµνηµα του Wace για τις 
ανασκαφές προς τον Thompson, 21-8-1922.  
206 Αρχείο Α.Α.Σ, B.S.A EXCAVATION REPORTS A-K, Crete -Eleutherna 1928-29, 
Ανυπόγραφη επιστολή, πιθανότατα του A. M. Woodward προς τον A. Evans, 30-4-1928. 
207 British School at Athens. Excavations in Crete, The Times, 30-11-1938, 21. 
208 Excavation in Ithaka. Mycenean Discoveries, The Times, 9-10-1931, 11. 
209 Excavating Ithaka. Sir R. Rodd�s Proposal, The Times, 6-11-1929, 9. 
210 Ο αριθµός των επισκεπτών της έκθεσης υπολογίζονταν σε 10.596 άτοµα. The British School 
at Athens. Pottery from Ithaka, The Times, 18-11-1936, 17. 
211 Η ενεργοποίηση της Αγγλικής Σχολής µε τη διοργάνωση της έκθεσης στο Burlington House 
έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από τον αγγλικό τύπο που τόνιζε µε ανακούφιση ότι είνε η πρώτη 
φορά καθ� ην η Βρετανική Σχολή καταβάλλει σύντονον προσπάθειαν διά να δείξη εις το πολύ 
κοινόν τον κύριον σκοπόν της υπάρξεώς της και ...να παρουσιάση την συµβολήν της εις την 
ανάπτυξιν της κλασσικής µαθήσεως (Η Ελλάς εις το Λονδίνον. Η έκθεσις της Βρετανικής 
Σχολής, Ελεύθερον Βήµα, 20-10-1936, 1). 
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προς το δυσκίνητο γραφειοκρατικό µηχανισµό της Αγγλικής καθίσταται 

περισσότερο εµφανής µε την εξέταση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 

της Αµερικανικής Σχολής.  

 

Η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών  

Συντελεστές προόδου 

Η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1881 υπό την 

αιγίδα δώδεκα αµερικανικών πανεπιστηµίων, µε την οικονοµική συνδροµή 

σηµαντικών µελών του αµερικανικού επιχειρηµατικού κόσµου και στόχο την 

ενθάρρυνση της σπουδής των ελληνικών αρχαιοτήτων και τη διευκόλυνση του 

έργου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αµερικής, που είχε προηγηθεί 

χρονικά.212  

Ένα πλήθος εξωγενών και ενδογενών παραγόντων θα συντελέσουν ώστε 

ο µεσοπόλεµος να αποδειχτεί ιδιαίτερα γόνιµη περίοδος για την Αµερικανική 

Σχολή, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αρχαιολογικά ιδρύµατα: το 

γενικότερο οικονοµικό-επιχειρηµατικό και πολιτιστικό κλίµα στην Αµερική, ο 

τρόπος οργάνωσης και το θεσµικό πλαίσιο της Σχολής αλλά και το 

συγκεκριµένο διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό που ανέλαβε την 

κατάρτιση του οργανογράµµατός της. 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου οι Η.Π.Α, έχοντας ήδη διαδραµατίσει µε 

την στρατιωτική τους παρουσία καίριο ρόλο στην έκβαση του Α΄ Παγκοσµίου, 

αναδεικνύονται σε υπολογίσιµο παράγοντα στην ευρωπαϊκή σκηνή ως πιστωτές 

των νικητών. Η αµερικάνικη καπιταλιστική κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί 

σταδιακά την ανάγκη εξόδου από την αποµόνωση. ∆ηµόσια φόρα και ο τύπος 

προωθούν την ιδέα της ενότητας της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ οι αµερικανοί 

επιχειρηµατίες αναζητούν επίµονα την κυβερνητική υποστήριξη στην 

προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τις αγορές της Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου.  

Σ� αυτό το γενικότερο κλίµα, θα αναπτυχθούν και οι σχέσεις της 

ανερχόµενης υπερατλαντικής δύναµης µε την Ελλάδα. Παρόλο που η τελευταία 

θα παραµείνει δέσµια της παραδοσιακής πολιτικής κηδεµονίας της Αγγλίας και 

της Γαλλίας, οι οικονοµικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επαφές µε τις 
                                                 
212 Η συµβολή της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, Αθήνα 1985, 6-8. 
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Ηνωµένες Πολιτείες θα γνωρίσουν ραγδαία ανάπτυξη. Η γεωπολιτική θέση της 

Ελλάδας, η ανάπτυξη των παραγωγικών δοµών υπό την αιγίδα του κράτους και 

η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση της 

διεθνούς αγοράς, θα εξωθήσουν τους ξένους χρηµατοδότες να τοποθετήσουν 

κεφάλαια είτε σε απευθείας παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηµατοδότηση 

ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.213 Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας 

δεν µπορούσαν να µείνουν απαρατήρητες, όπως προέβλεπε ο µετέπειτα 

αµερικανός πρέσβης στην Αθήνα, L. Mac Veagh: it�s a genuine place and when 

you realize what can be done with reclamation of marshland, engineering, 

projects and reforestation, there is no limit to its future.214 Η ζωηρή διαµάχη 

των οίκων Hambro και Seligman ή Boot και Monks-Ulen, η αµερικανική 

συµµετοχή στο τριµερές δάνειο του 1918 και στο προσφυγικό του 1924 

πιστοποιούσαν τις προθέσεις της αµερικανικής κοινωνίας.215 Για την Ελλάδα, η 

εισροή του αµερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου και η τεχνική βοήθεια 

αποδείχθηκαν σηµαντικοί συντελεστές στην προσπάθεια της χώρας να 

αναδιοργανωθεί και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες. Η αµερικάνικη 

διείσδυση σταδιακά µεγεθύνθηκε για να φτάσει στο απόγειο, µε διαφορετική, 

όµως, µορφή στα µεταπολεµικά χρόνια.  

Στη βάση µιας παγιωµένης αντίληψης που αναγνώριζε τον πολιτισµό 

ως ικανή γέφυρα επικοινωνίας δύο λαών, οι ζυµώσεις στον οικονοµικό και 

επιχειρηµατικό χώρο συνοδεύτηκαν από τις πρωτοβουλίες για διεύρυνση των 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών επαφών Ελλάδας-ΗΠΑ.216 Η επαναλειτουργία, 

το 1924, του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη µε την αρωγή του Ελ. 

Βενιζέλου217 αλλά και η σχεδόν σύγχρονη ίδρυση του Athens College χάρη στις 

συντονισµένες προσπάθειες ελλήνων και αµερικανών και η χρηµατοδότησή του 

από επιχειρηµατίες και των δύο εθνικοτήτων218 εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο 

                                                 
213 Βεργόπουλος 1978, 335-336. Κωστής 1989, 191-226. Μουζέλης 1980, 3-19. Πρβ. Patterson 
1986, 8-10. 
214 Iatrides 1980, 6. 
215 Cassimatis 1988. 
216 Αντίστοιχα, στα τέλη του εικοστού αιώνα έλληνες επιχειρηµατίες όπως η οικογένεια 
Τζαχάρη και ο τραπεζίτης Γ. Φ. Κωστόπουλος και ιδρύµατα όπως το Ίδρυµα Ελληνικού 
Πολιτισµού, το Ωνάσειο και το νεοσύστατο Ίδρυµα Νιάρχου επενδύουν ενέργεια και χρήµα 
στην προώθηση της εικόνας του ελληνισµού στην Αµερική. Βλ. Νίκος Γ. Ξυδάκης, Ποια 
Ελλάδα βλέπει η Αµερική, Η Καθηµερινή, 10-10-1999. 
217 http://www.anatolia.edu.gr/history.html 
218 Το Athens College άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1925 µε χρήµατα του Εµµ. 
Μπενάκη και του Στέφανου ∆έλτα. Το αρχικό κεφάλαιο ενισχύθηκε σηµαντικά από τον Ery 
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προώθησης των διµερών σχέσεων. Μάλιστα, η αµερικανική παρουσία στην 

εκπαιδευτική ζωή της Θεσσαλονίκης ήταν τόσο ισχυρή ώστε να προκαλέσει την 

ανησυχία του Γάλλου υποπρόξενου Delage, o οποίος ενηµέρωνε σχετικά τον 

Υπουργό Εξωτερικών, Briand: En dehors de l� Italie et de l� Allemagne, dont 

les Écoles, à Salonique, font une serieuse concurrence aux notres, les Etats 

Unis sont certainement le pays dont nous devons suivre le plus attentivement les 

efforts, si nous ne voulons pas que notre influence seculaire en Μacedoine céde 

la place à la leur..... Le Prof. Mears, de l� Institut Carnegie, vient de passer 

quelques jours à Salonique et en a profité pour faire, à l�Université, une 

conference «sur la vie universitaire americaine», signalant l� interêt manifesté 

dans son pays par les groupments économiques pour les etablissements d� 

enseignement superieur.219  

Η προσπάθεια εδραίωσης της Αµερικής στο ελληνικό πολιτισµικό 

περιβάλλον θα συµπληρωθεί µε την εκδήλωση από την επιχειρηµατική τάξη, 

ολοένα και πιο ενεργού ενδιαφέροντος για την Αµερικανική Σχολή: ...the 

School is thus permitted to be the medium for the expression of friendly interest 

in Greece by leading American citizens.220 Μεγάλοι οικονοµικοί παράγοντες, 

όπως οι όµιλοι Carnegie και Rockefeller θα στηρίξουν τα αρχαιολογικά της 

εγχειρήµατα, παίζοντας ρόλο καταλύτη στην πρόοδό της: For the past ten years 

...through the generous help of Mr John D. Rockefeller, Jr., the Carnegie 

Corporation, and the many friends of the School throughout the country, the 

endowment has been brought from about $150.000 to some $540.000.221  

Η ηθική και υλική ενίσχυση της Σχολής από τα αµερικανικά αστικά 

και µεγαλοαστικά στρώµατα φαίνεται να συσχετίζεται όχι µόνο µε την επιθυµία 

για εντατικοποίηση των επαφών µε το αναπτυσσόµενο ελληνικό κράτος, αλλά 

και µε µία συνειδητή προσπάθεια τιθάσευσης των νέων ανατρεπτικών 

ιδεολογιών που σταδιακά κέρδιζαν έδαφος στις ΗΠΑ. Η αντίδραση στο 

µπολσεβικισµό, το µοντερνισµό και τις νέες αισθητικές και κατασκευαστικές 

αντιλήψεις του Bauhaus συνδέθηκε από την αρχή µε την προβολή ενός 

                                                                                                                                   
Kehaya και άλλους χορηγούς. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στην εισφορά 100 χρυσών λιρών 
από τον Ελ. Βενιζέλο (Athens College 1925-1975. Fiftieth Anniversary, Ελλάδα 1976, 41-48). 
219 A.D. de Nantes, S.O.F.E 188, Επιστολή του Delage προς τον Α. Briand, 26-2-1930. 
220 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του W. R. Peabody προς τον 
έλληνα Πρωθυπουργό, Ε. Βενιζέλο, 27-4-1931.  
221 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του W. C. Lord προς τον E. D. Perry, 7-4-1928. 
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σηµαντικού κεφαλαίου µε αυταπόδεικτη αξία και σηµειολογικό δυναµισµό, την 

κλασική αρχαιότητα.222 Στα πλαίσια αυτά, η αστική τάξη για να εξασφαλίσει τη 

συµµετοχή της στην ιδεολογική διαχείριση του κλασικισµού υποστήριξε 

ισχυρούς θεσµούς που προήγαγαν τις σχετικές σπουδές. Κυρίαρχη θέση 

ανάµεσά τους κατείχε η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, καταξιωµένο 

επιστηµονικό ίδρυµα, το οποίο, έχοντας διασφαλίσει το µονοπώλιο των 

αµερικανικών αρχαιολογικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα,223 αποτελούσε τον 

πυρήνα συγκρότησης της αµερικανικής αρχαιολογικής γραφής.  

Θα ήταν, όµως άδικο αν η επιδότηση της Σχολής ερµηνεύονταν ως 

αποκλειστική απόρροια των οικονοµικών και ιδεολογικών σκοπιµοτήτων µιας 

ώριµης καπιταλιστικής κοινωνίας και αγνοούνταν το σταδιακά αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την ίδια την επιστήµη. Η απήχηση της αρχαιολογίας στο ευρύ 

κοινό προξενούσε έκπληξη ακόµα και στους αρχαιολόγους. Ο D. Robinson 

έδειχνε εντυπωσιασµένος από την παρουσία διπλωµατών, ναυάρχων και 

στρατηγών στις διαλέξεις του: it is interesting to see how much pleasure people 

are taking in archaeology and what a popular subject it is becoming.224 Οι 

παρατηρήσεις του αρχαιολόγου επιβεβαιώνονταν από ανάλογες εκτιµήσεις 

σηµαντικών οικονοµικών παραγόντων, όπως του J. Loeb, ο οποίος σε επιστολή 

του, το 1927, προς τον τότε Πρόεδρο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, V. D. 

Magoffin, παρουσιάζονταν αισιόδοξος για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 

εξασφάλισης χορηγιών και δωρεών για το περιοδικό American Journal of 

Archaeology: With wealth so abundant in the United States it seems as though a 

small matter of $200.000 could be quickly arranged; the more so, as public 

interest in Archaeologic (sic) discovery is so constantly increasing.225 Στους 

παράγοντες που αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον του κοινού για τις κλασικές 

σπουδές στην Αµερική καταγράφεται και η µαζική εισροή εβραίων ελληνιστών 

που εκδιώχθηκαν από τη ναζιστική Γερµανία στη δεκαετία του 1930, για να 

                                                 
222 Dyson 1998, 158-162. Πρβ. την οµιλία του τότε αντιπροέδρου C. Coolidge στο 
Πανεπιστήµιο της Pennsylvania, στις 7 Ιουλίου 1921, στην οποία τόνιζε, µεταξύ άλλων, ότι η 
Ελλάδα και η Ρώµη αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για την αµερικανική πνευµατική ηγεσία και 
τον αµερικανικό ιδεαλισµό: And those who believe in America �will seek to perpetuate them by 
perpetuating the education which has produced them (Knapp 1928, 172). 
223 Lord 1947, 205. Dyson 1988, 173-174. 
224 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του D. M. Robinson προς τον R. 
Carpenter, 19-2-1929.  
225 Donohue 1985, 21.  
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καταλάβουν στη συνέχεια θέσεις σε έγκυρα αµερικάνικα πανεπιστήµια.226 

Φορείς διαφορετικών επιστηµονικών τάσεων διεύρυναν τους ορίζοντες των 

φοιτητών τους ενώ µε την εισαγωγή της διδασκαλίας της κλασικής λογοτεχνίας 

από µεταφράσεις και τη διάδοση του θεσµού των εκλαϊκευµένων διαλέξεων 

έθεσαν τις βάσεις για την πρόοδο των αντίστοιχων τµηµάτων των 

πανεπιστηµίων.227 

Αν, όµως, οι οικονοµικές, πολιτικές και ιδεολογικές συγκυρίες 

προσέφεραν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην Αµερικανική Σχολή, η 

εκµετάλλευση των ευκαιριών και η επιτάχυνση των εξελίξεων ήταν εφικτή 

χάρη στην ετοιµότητα και την ικανότητα του διοικητικού της µηχανισµού. Το 

επιµελώς οργανωµένο γραφειοκρατικό δίκτυο επιτροπών που ξεκινούσε από τη 

∆ιοικητική επιτροπή (Managing Committee) και το Συµβούλιο Επιτρόπων 

(Board of Trustees) στην Αµερική, για να προχωρήσει µέσω του ∆ιευθυντή της 

Σχολής προς τα κατώτερα κλιµάκια της διοίκησης, αποδείχθηκε ικανό να 

υλοποιήσει µια δυναµική και φιλόδοξη αρχαιολογική πολιτική.  

Η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης δεν ήταν τυχαία, αλλά φυσικό 

επακόλουθο της υιοθέτησης «επιστηµονικών» µεθόδων εσωτερικής οργάνωσης 

και δράσης, διαποτισµένων από τις κυρίαρχες αντιλήψεις και αξίες της 

αµερικανικής βιοµηχανικής κοινωνίας. Η Αµερικανική Σχολή δείχνει να 

ακολουθεί µε οξυδέρκεια τις επιταγές µιας εποχής, στη διάρκεια της οποίας οι 

έρευνες για τις ιδιωτικές και δηµόσιες οργανώσεις στις ΗΠΑ είχαν καταστήσει 

σαφή τη σηµασία µιας ορθά δοµηµένης, ευέλικτης διοίκησης και οικείους τους 

τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της και της ποιότητας των αποτελεσµάτων 

της.228  

Η αποδοχή των σύγχρονων θεωριών διοίκησης και µάνατζµεντ, που 

αναγνώριζαν το ανθρώπινο δυναµικό ως ένα από τους πιο κρίσιµους 

συντελεστές προόδου, µεταφράστηκε σε αυστηρή επιλογή των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών δηλαδή, του Προέδρου της ∆ιοικητικής Επιτροπής και 

του ∆ιευθυντή της Σχολής.229 Η ∆ιοικητική Επιτροπή, αναζητώντας τη 

                                                 
226 Calder III 1992, 153-173. Calder III 1994, xxxi-xxxiv. Πρβ. Thompson 1980, 269. 
227 Calder III 1994, xxxii-xxxiii. 
228 Chevallier 1993, 9-23. 
229 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Directorship, Επιστολή του Ch. Morgan προς τον H. 
L. Crosby, 1-4-1938.  
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συνεργασία καταξιωµένων επιστηµόνων µε οργανωτικές ικανότητες, 

εξοικειωµένων µε την ιστορία και τις ανάγκες τους ιδρύµατος αλλά και µε την 

ελληνική πραγµατικότητα, δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις ποιοτικής 

αναβάθµισης του αρχαιολογικού έργου.230 Στην περίπτωση του ∆ιευθυντή 

εκτός από την προσωπική του αξία, πρόσθετες εγγυήσεις για τη µεγιστοποίηση 

της απόδοσής του παρείχε ο διορισµός του στη θέση του υποδιευθυντή 

(assistant director) για ένα χρόνο πριν την επίσηµη ανάληψη των καθηκόντων 

του.231 Με τη ρύθµιση αυτή, που εφαρµόστηκε στην περίπτωση των R. 

Stillwell, Ch. H. Morgan και A. W. Parsons επιχειρήθηκε η σταδιακή 

προσαρµογή και ενηµέρωση του διευθυντή στα προβλήµατα, τις προκλήσεις 

και τη δεοντολογία της διοικητικής λειτουργίας.232  

Ανάλογη προσοχή αποδίδονταν και στην επάνδρωση των 

ανασκαφικών οµάδων, όπως προκύπτει, εκτός των άλλων, και από τις 

προτάσεις του Carpenter για τη µεθοδική εκπαίδευση των ευφυέστερων 

φοιτητών της σχολής µε στόχο τη µελλοντική αξιοποίησή τους στις ανασκαφές 

της Κορίνθου ή της Αγοράς.233 Εξίσου δηλωτικές της κρατούσας νοοτροπίας 

ήταν, και οι λύσεις που προωθήθηκαν προκειµένου να παραταθεί η συνεργασία 

της Σχολής µε µέλη που είχαν διακριθεί για την επιστηµονική κατάρτιση και 

την επαγγελµατική ευσυνειδησία τους. Η χορήγηση υποτροφίας στον καναδό 

H. Thompson για την ανασκαφή της Πνύκας234 και η πιο ριζοσπαστική, για τα 

δεδοµένα της Σχολής, προσφορά µόνιµης θέσης αρχιτέκτονα στον έλληνα Ι. 
                                                 
230 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 13-1-1930.  
231 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Directorship, Επιστολή του E. Capps προς τον R. 
Carpenter, 11-2-1931. Πρβ. τις απόψεις του Carpenter σχετικά µε το θέµα της τοποθέτησης του 
R. Stillwell στη θέση του υποδιευθυντή: Ι shall do everything to make Stillwell�s transition 
painless to him. By being Ass. Director next year he will grow into the job almost automatically 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 27-2-1931). Σηµειώνεται ότι ο θεσµός της εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας κυριαρχεί στις ΗΠΑ ως τη δεκαετία του 1950 
(Chevallier 1986, 341). 
232 Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι ως λύση για την έλλειψη ικανού αριθµού υποψήφιων 
διευθυντών είχε προταθεί η προσεκτική εκπαίδευση των πιο ταλαντούχων ερευνητών-µαθητών 
της Σχολής και η µακρόχρονη προετοιµασία τους για την πιθανή ανάληψη της θέσης (Αρχείο 
Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), Επιστολή 
του E. Capps προς τον R. Carpenter, 20-3-1931).              
233 We should...refuse to take any student for a second year at the School unless he or she has 
demonstrated fitness for advanced and independent study. In that way we could make a corps d� 
elite of better material which we could train for Corinth or the Agora (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Επιστολή του R. Carpenter προς τον E. Capps, 25-2-1929).    
234 I hate to see the services of such a man as Homer Thompson lost to us, and think I can 
suggest a way to keep him... (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - 
Carpenter (1931-June 1932), Επιστολή του R. Carpenter προς τον E. Capps, 14-1-1932).  
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Τραυλό235 αποκαλύπτουν µια ώριµη και ευέλικτη διοικητική σκέψη που 

αναγνωρίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συνεργατών της ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η τελική απόφαση του Τραυλού να µην επιλέξει 

τη θέση του ∆ιευθυντή Αναστηλώσεων στο Υπουργείο Παιδείας αλλά να 

συνεχίσει τη συνεργασία του µε την Αµερικανική Σχολή αποτελεί, ίσως, την πιο 

εύγλωττη µαρτυρία ενός δυναµικού εργασιακού περιβάλλοντος, ικανού να 

προσελκύει και να κρατά το προσωπικό.  

Το ενδιαφέρον της ∆ιοικητικής Επιτροπής δεν περιορίζονταν στη 

στελέχωση της Σχολής αλλά επεκτείνονταν στην εξεύρεση τρόπων καθολικής 

κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Η τήρηση των βασικών αρχών 

αξιοκρατίας και η υιοθέτηση ενός µικτού συστήµατος υψηλών αποδοχών και 

ηθικών ανταµοιβών πρόδιδε γνώση των κατακτήσεων της Επιστήµης των 

Οργανώσεων, η οποία µετά την κρίση του 1929, ανακάλυπτε τη σηµασία των 

διαπροσωπικών σχέσεων σε µία επιχείρηση και τη συµβολή των ψυχολογικών 

κινήτρων στη βελτίωση της απόδοσής της.236  Ερεθίσµατα παρέχονταν σε όλους 

τους συνεργάτες της Σχολής, σε κάθε ιεραρχική βαθµίδα, από το διευθυντή ως 

τον φύλακα των αρχαιολογικών χώρων, µε στόχο την απελευθέρωση των 

δυνατοτήτων τους και την εντατικοποίηση των προσπαθειών τους. Στην 

περίπτωση των υψηλόβαθµων στελεχών ως δέλεαρ λειτουργούσε η 

εξαργύρωση της διοικητικής επάρκειας σε πρόσθετο εχέγγυο επαγγελµατικής 

ανέλιξης. ∆εν είναι τυχαίο ότι η επιχειρηµατολογία του Capps, προκειµένου να 

πείσει τον Carpenter να παρατείνει την παραµονή του στη διεύθυνση της 

Σχολής, αρθρώθηκε γύρω από την ώθηση που έδωσε στη σταδιοδροµία του Β. 

D. Meritt η θητεία του ως υποδιευθυντή: η συνακόλουθη προσφορά θέσης στο 

πανεπιστήµιο του Michigan µε ταυτόχρονη παραχώρηση πλήθους προνοµίων 

για τη συνέχιση του επιστηµονικού του έργου προοιώνιζε ανάλογη 

αντιµετώπιση όλων όσων συνεργάστηκαν αποδοτικά µε τη Σχολή.237  

                                                 
235 Σύµφωνα µε τον τότε διευθυντή της Σχολής, G. Stevens ο Τραυλός ήταν αναντικατάστατος: 
The only experienced archaeological architect in Greece, an excellent draftsman, and a very 
quick worker (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Stevens-Lord, Επιστολή 
του G. Stevens προς τον L. E. Lord, 8-12-1939). Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, 
Φάκ. Αλληλογραφία Stevens-Lord, Επιστολή του G. Stevens προς τον L. E. Lord, 2-2-1940.            
236 Chevallier 1986, 21. 
237 What Michigan has done for Meritt is an illustration of what the great institutions are 
prepared to do for a distinguished scholar, who has an important field of work and has proved 
himself productive, when the material are in Europe. They will grant frequent vacation periods 
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Στις χαµηλότερες βαθµίδες, η εύφηµος µνεία σε συνδυασµό µε 

χρηµατικές παροχές, όπως στην περίπτωση των ελλήνων συντηρητών ∆. 

Βάκουλη και Κοντογεώργη,238 ή πρωτοβουλίες, όπως η πληρωµή των ιατρικών 

εξόδων του φύλακα της Κορίνθου και πιστού συνεργάτη της Σχολής, Γ. 

Κάχρου,239 λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως συντελεστές συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και ως επένδυση στην κοινωνική 

προσωπικότητα του εργοδότη.  

Η δηµιουργία ενός ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος διευκόλυνε, 

εκτός των άλλων, την απορρόφηση των κρίσεων και την επίλυση των 

προβληµάτων που συνήθως ανακύπτουν από την απουσία µίας ισχυρής 

συντεχνιακής αλληλεγγύης ανάµεσα σε κάποια από τα µέλη µίας οµάδας. Η 

σταδιακή εξοµάλυνση της έκρυθµης κατάστασης που ακολούθησε την 

καθαίρεση του B. H. Hill από τη διεύθυνση της Σχολής, επιβεβαιώνει την 

ανάπτυξη ισχυρών µηχανισµών άµυνας, που συντελούσαν άλλοτε στην 

καθολική διάσπαση των επιµέρους φατριών και άλλοτε στην έγκαιρη 

αποδυνάµωσή τους, ώστε να δηµιουργούν τις λιγότερες δυνατές ρωγµές.  

Εκτός, όµως, από τις πολιτικές συγκυρίες και το θεσµικό πλαίσιο που 

επέδρασαν ευεργετικά στη µεσοπολεµική ανάπτυξη της Σχολής, εξίσου 

σηµαντικός κρίνεται ο ρόλος των συγκεκριµένων προσώπων που έτυχε να 

βρίσκονται στο πηδάλιο τη δεδοµένη περίοδο. Ο Lord, στο βιβλίο του για την 

ιστορία της Αµερικανικής Σχολής τονίζει ξεχωριστά το ρόλο του ∆ιευθυντή της 

                                                                                                                                   
for research at full salary, and are often able to add special appropriations for travel and 
materials (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 9-6-1930). 
238 Ο Capps σε επιστολή του προς τον Stillwell θα αναφερθεί στην επιτυχή πολιτική του 
Carpenter αναφορικά µε τον ∆ηµητράκη Βάκουλη, έναν από τους καλύτερους συντηρητές 
αγγείων. Η απόφασή του τέως διευθυντή της Σχολής να του προσφέρει µισθό, για όσο διάστηµα 
εργάζονταν για τους Αµερικάνους στην Κόρινθο, ίσο µε εκείνο που του παρείχε ο κύριος 
εργοδότης του, δηλαδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε ως αποτέλεσµα την πεισµατική άρνησή 
του στις συνεχείς προσπάθειες να τον µετακινήσουν σε άλλες περιοχές: no intrigues or 
persuasions have succeeded in prying him loose from our service. Ανάλογες µεθοδεύσεις 
προτάθηκαν από τον Carpenter και έγιναν αποδεκτές από τον Capps και για τον Κοντογεώργη: 
Kontogeorgi�s extra $1 a day may really be good policy in the interest of speed and goodwill 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του E. Capps προς τον R. 
Stillwell, 14-7-1932).                                              
239Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του E. Capps προς τον R. 
Stillwell, 31-5-1933. Οι αναφορές στην άψογη συνεργασία της Σχολής µε τον Κάχρο είναι 
αρκετά συχνές (Βλ. για παράδειγµα Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή R. Carpenter 
προς το Τµήµα Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας, 1-2-1930). Απόδειξη της ειλικρινούς 
εκτίµησης προς το πρόσωπό του και ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών του αποτέλεσε η 
θέσπιση υποτροφίας στο όνοµά του (Meritt 1984, 168-169). 
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∆ιοικητικής Επιτροπής της (1919-1939), Edward Capps,240 ισχυρής 

προσωπικότητας, µε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες, καταξιωµένης στους 

επιστηµονικούς και πολιτικούς κύκλους. Πολύτιµος αρωγός και 

συµπαραστάτης του Capps αποδείχθηκε ο Rhys Carpenter,241 διευθυντής της 

Σχολής από το 1927 ως το 1932. Η συµβολή των δύο στελεχών υπήρξε 

καθοριστική για την αξιοποίηση των ευνοϊκών συγκυριών και τον 

επαναπροσδιορισµό των στόχων της Σχολής σε επιστηµονικότερη βάση. 

 

Προθέσεις και προοπτικές 

H Αµερικανική Σχολή διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 

κυρίως ως προς την πλήρη απουσία κρατικής παρέµβασης µε τη µορφή 

χρηµατοδοτικού ή διαχειριστικού ελέγχου.242 Η αρχή της αυτοδιοίκησης 

αποτελεί παράµετρο µε βαρύνουσα σηµασία τόσο στη χάραξη της στρατηγικής 

της όσο και στην επιλογή των µέσων που χρησιµοποιεί για την επίτευξη των 

στόχων της.  

Οι προθέσεις της Σχολής στο µεσοπόλεµο δεν παραλλάσσουν από 

εκείνες του ιδρυτικού καταστατικού της. ∆ηµιούργηµα του αµερικάνικου 

ακαδηµαϊκού κατεστηµένου, εξακολουθεί να στηρίζεται οικονοµικά σε 

συνδροµές και χορηγίες πανεπιστηµίων ή ιδιωτών, να συντηρείται, δηλαδή, από 

την αστική τάξη για να συνεισφέρει, εκτός των άλλων, στην εδραίωση του 

παραδοσιακού κώδικα αξιών µε πρότυπο και όχηµα την κλασική τέχνη. Στο 
                                                 
240 Ο Edward Capps (1866-1950) δίδαξε στο Κολέγιο του Illinois, στο Yale, στο Πανεπιστήµιο 
του Chicago και στο Princeton (1907-1935). Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το φθινόπωρο 
του 1893 ως µέλος της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Μετά το τέλος του Α΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου έµεινε δύο χρόνια ως µέλος του Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού και ένα 
ως πρεσβευτής των Ηνωµένων Πολιτειών, διορισµένος από τον Πρόεδρο Wilson. Υπήρξε 
ιδρυτικό µέλος του Athens College, και µάλιστα από τα πιο δυναµικά. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής 
του Τµήµατος Κλασικών Μελετών του Ιδρύµατος Rockefeller, Πρόεδρος της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής της Αµερικανικής Σχολής για είκοσι χρόνια (1918-1939) και ∆ιευθυντής της Σχολής 
για ένα χρόνο (1935-1936) (Dyson 1998, 169. Επίσης, 
http://mondrian.princeton.edu/CampusWWW/companion/capps_ edward.html). 
241 Βλ. την αποτίµηση του έργου του R. Carpenter από τη ∆ιοικητική Επιτροπή, όπως 
συνοψίζεται από τον E. Capps: ...you have accomplished already what we hoped and believed 
you would accomplish: setting a high standard of productive scholarship for the staff and 
insisting upon at least respectable qualifications on the part of the students (Αρχείο Α.Σ., 
∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή του Ε. Capps 
στον R. Carpenter 9-6-1930). 
242 Σηµειώνεται ότι το γενικότερο ιδεολογικό-πολιτικό κλίµα στην Αµερική ευνοούσε τη 
λειτουργία ιδιωτικών φορέων µε ποικίλες αρµοδιότητες πολιτικές, επιστηµονικές, οικονοµικές, 
τεχνικές. Εκδήλωση της προσπάθειας περιορισµού της γραφειοκρατίας αποτελεί ο θεσµός των 
Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών (Independent Administration Agencies) που εµφανίστηκε 
στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα και άνθησε µε το New Deal για να συµφιλιώσει την κρατική 
παρέµβαση µε την ιδεολογία της ελεύθερης έκφρασης. Βλ. Αντωνόπουλος 1995, 19-21. 
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βαθµό, εποµένως, που οι προσδοκίες των υποψήφιων χρηµατοδοτών ήταν 

γνωστές στη διοίκηση και τα µέλη της Σχολής,243 η ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων της δεν ήταν δυνατόν να µείνει ανεπηρέαστη. Κεντρικός 

άξονας του προγράµµατός της παρέµεινε η προώθηση των κλασικών σπουδών 

στην Βόρειο Αµερική µε την επιµόρφωση των αποφοίτων των αµερικανικών 

πανεπιστηµίων και κολεγίων244 και η διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας σε 

κλασικές θέσεις.245 Οι κατευθύνσεις της συνοψίζονταν από το διευθυντή της, R. 

Carpenter: Our ultimate reason for existence must always and necessarily be the 

pre-eminence of things Greek over things un-Greek, or pre-Greek or post-

Greek. It is in so far as we insist on this old faith of the Humanists in the 

humanities (and not in the pre-human-ities, or even exhume-anities) that our 

School will have a torch to hand down to future days.246 Πράγµατι, η 

Αµερικανική Σχολή, δέκτης και ποµπός συντηρητικών µηνυµάτων, θα 

παραµείνει σταθερά προσανατολισµένη στη µελέτη του κλασικού πολιτισµού 

σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου και θα λειτουργήσει ως φυτώριο 

αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων, που επιστρέφοντας στην πατρίδα θα 

                                                 
243 Οι παρατηρήσεις του Carpenter προς τον Capps σχετικά µε τις εν εξελίξει ανασκαφές της 
Κορίνθου προδίδουν αγωνία για την ολοκλήρωση της διερεύνησης των ρωµαϊκών στρωµάτων 
και το συνακόλουθο πέρασµα στα κλασικά υλικά κατάλοιπα: As you know, the present 
excavations centre around the archaic Apollo Temple; but though there are unmistakably Greek 
remains here, it has always been a matter of comment that so much is not Greek but Roman 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του R. Carpenter προς τον E. 
Capps, 8-8-1927). Αλλά και ο D. Robinson γνώριζε τις προτιµήσεις της αµερικανικής 
κοινωνίας: the big tomb ... and the villa with fine mosaics are unique finds even if I must 
disappoint our friends in America who want temples, public buildings and inscriptions (Αρχείο 
Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του D. M. Robinson προς τον R. Stillwell, 
24-4-1934).   
244 Ως ένδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το µέλλον του κλασικισµού στην Αµερική 
εκλαµβάνεται και η υποβολή προτάσεων για την ενδυνάµωση των κλασικών σπουδών. Έτσι, οι 
εισηγήσεις του R. Carpenter για µεγιστοποίηση του χρόνου παραµονής των αµερικανών 
αρχαιολόγων στην Ελλάδα και, σε αντιδιαστολή, παροχή υποτροφιών περιορισµένης διάρκειας 
σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό κλασικιστών αποσκοπούσαν από τη µία στην παραγωγή 
ενός άρτια εκπαιδευµένου επιστηµονικού προσωπικού µε αξιοποιήσιµη ανασκαφική εµπειρία 
και από την άλλη στην επαφή ευρείας µερίδας λογίων µε τον ελλαδικό πολιτισµό, επαφή που θα 
λειτουργούσε ως κίνητρο για την ενασχόλησή τους µε φιλολογικά-ιστορικά θέµατα (Αρχείο 
Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Director�s Reports 1927-1932, Annual Letter to the Managing 
Committee 1931, R. Carpenter, 15-4-1931).   
245 The object of the School shall be to furnish to graduates of American universities and 
colleges and to other qualified students an opportunity to study in Greece under suitable 
guidance the antiquities, art, history, language, and literature of the country; to prosecute and 
to aid original research in these subjects: and to conduct the exploration and excavation in 
classical lands (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Κανονισµοί της Σχολής που ψηφίστηκαν 
στην 66η Κανονική Συνεδρία της ∆ιοικητικής Επιτροπής, Νέα Υόρκη, 28-5-1932). 
246 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Directors Reports 1927-1932, Ετήσια αναφορά του 
R. Carpenter προς τη ∆ιοικητική Επιτροπή, Μάιος 1928. 
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αναδεικνύονταν σε υπέρµαχους των κατεστηµένων δοµών.247 Η διεύθυνσή της 

θα αναζητά επίµονα κλασικές θέσεις κάθε φορά που θα προκύπτει θέµα 

ανάληψης νέας ανασκαφής248 ενώ τα µνηµεία της Ακρόπολης θα αποτελούν 

πόλο έλξης για τους αρχιτέκτονές της. Σαφείς ήταν και οι ιδεολογικές 

αποχρώσεις της επιχορήγησης των αναστηλωτικών εργασιών του Μπαλάνου.249 

Αν η Αµερικανική Σχολή εντάχθηκε στα µέσα προπαγάνδας των 

αστικών αξιών, δεν αποτέλεσε, όµως, όργανο προώθησης της εξωτερικής 

πολιτικής των ΗΠΑ. Οι σχέσεις της, µάλιστα, µε τις αµερικανικές κυβερνητικές 

αρχές ήταν τόσο περιορισµένες ώστε συχνά να προκαλούν τη δυσαρέσκεια των 

αρχαιολόγων (βλ. πρκ). Στα πλαίσια αυτά, και σε αντιδιαστολή µε τις 

προσπάθειες των ευρωπαϊκών σχολών, η Αµερικανική παρουσιάζεται 

αποδεσµευµένη από την ανάγκη υπεράσπισης των εκάστοτε εθνικών 

προτεραιοτήτων. Οι αντιθέσεις εικονογραφούνται από τη διαφορετική θεώρηση 

θεσµών, όπως εκείνου της υποδοχής ξένων φοιτητών. Έτσι, ενώ οι Γάλλοι 

µεριµνούσαν για την ενδυνάµωσή του, συγκαταλέγοντάς τον στα εργαλεία 

εξωτερικής πολιτικής, οι Αµερικάνοι επικεντρώνονταν στην προαγωγή της 

Αµερικανικής αρχαιολογίας, όπως συνάγεται από την παρουσία ελαχίστου 

αριθµού ξένων υπηκόων στις ανασκαφικές και ερευνητικές τους οµάδες. Οι 

αµερικάνικες προτεραιότητες διαφαίνονται και στις συζητήσεις που προέκυψαν, 

όταν το 1934 τέθηκε θέµα περιορισµού των υποτροφιών µόνο σε πολίτες των 

ΗΠΑ, µε αποκλεισµό ακόµα και των Καναδών.250 

                                                 
247 Dyson 1998, 159, 170-173. 
248 If Brown University is still contemplating a site for excavation, Dörpfeld strongly 
recommends the excavation of the ancient theatre at Mytilene. It is mainly Roman, but probably 
would reveal a Greek theatre underneath (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. 
Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), Επιστολή του R. Carpenter προς τον E. 
Capps, 5-4-1931). Η αίσθηση ότι η ανασκαφή µιας κλασικής θέσης αποζηµιώνει τους 
ανασκαφείς κυριαρχεί στη σκέψη και των ανώτερων στελεχών της σχολής, όπως του Ε. Capps 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του E. Capps προς τον R. Carpenter, 8-10-1930).     
249 Lord 1947, 211. Η Ακρόπολη χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται κατά 
κόρον ως σύµβολο για τη νοµιµοποίηση πολιτικών ή ιδεολογικών σκοπιµοτήτων. Οι δηλώσεις 
Κλίντον κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα (20-11-99) είναι ενδεικτικές: Κατά την 
επίσκεψη στην ακρόπολη αισθάνθηκα ακόµα µεγαλύτερη ευγνωµοσύνη για τους στενούς δεσµούς 
συγγένειας και ιστορίας που ενώνουν την Ελλάδα και την Αµερική, καθώς και άλλες χώρες που 
αγαπούν την ελευθερία. Εκεί συνειδητοποίησα την αλήθεια που κρύβει ο στίχος του Σέλεϋ: 
«Είµαστε όλοι Έλληνες». Όχι µόνο λόγω των µνηµείων... αλλά και επειδή...το ιδανικό που 
γεννήθηκε εδώ, η δηµοκρατία, έχει γίνει αποδεκτό σε ολόκληρο τον κόσµο (Η Καθηµερινή, 21-11-
1999, 6). 
250 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. D. Perry προς τα µέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής, Μάιος (;)-1934. Η τελική απόφαση λήφθηκε µετά από πολλές συζητήσεις το 1935 
(Αρχείο Α.Σ., Forth Meeting of the Managing Committee, 11-5-1935). Πρβ. Lord 1947, 248. 
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Η Σχολή αυτοπροβάλλονταν ως αµιγώς επιστηµονικό ίδρυµα, που όχι 

µόνο δεν φιλοδοξούσε να επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο τις πολιτικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά αντιθέτως ενδιαφέρονταν για την πολιτική µόνο 

στο βαθµό που αφορούσε το έργο της και την προνοµιακή αντιµετώπισή της 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι µεθοδεύσεις της σε ολόκληρη τη 

µεσοπολεµική διαδροµή της συγκλίνανε στην αποκατάσταση καλών σχέσεων 

µε όλα τα αστικά κόµµατα ανεξάρτητα από τον πολιτικο-ιδεολογικό τους 

προσανατολισµό. Σε µια τέτοια οπτική, η σύµπλευση µε την κυβέρνηση 

Βενιζέλου δεν αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην αγαστή συνεργασία 

µε την κυβέρνηση Μεταξά.251 Η πολιτική απάθεια είναι εµφανής και από την 

απουσία αντίδρασης στην καθαίρεση του ∆ιευθυντή του Γερµανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, G. Karo από το ναζιστικό καθεστώς. O µάλλον 

συγκρατηµένος σχολιασµός του γεγονότος από τον Capps φωτογράφιζε την 

αποστασιοποίησή του από το ναζισµό: The most surprising news, though, is that 

there is a rumor ... that Karo has been ousted from the Directorship by the Nazi 

government ... A number of our guests are said to have raised the question 

definitely whether the members of the Staff had a right to invite Karo, now that 

he is out of his position- a very mean attitude it seems to me.252 

Οι αστικές επιρροές, η απουσία εθνικιστικών ή πολιτικών στόχων, ο 

κλασικός προσανατολισµός αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά της Σχολής, που 

στο πέρασµα του χρόνου και ως την έκρηξη του πολέµου, εντείνονται ή 

ατονούν. Έτσι, οι σηµαντικές αλλαγές που θα χρωµατίσουν τη µεσοπολεµική 

πορεία της σχολής συνδέονται µε την απόδοση πολύ µεγαλύτερης προσοχής σε 

σχέση µε το παρελθόν στην ενίσχυση του κύρους της στην Αµερική και 

διεθνώς,253 και την ισχυροποίηση της θέσης της ανάµεσα στις άλλες 

αρχαιολογικές αποστολές. Οι συνεχείς συγκρίσεις αρκούν για να φωτίσουν µία 

έντονα ανταγωνιστική διάθεση. Θέµατα επιστηµονικής µεθοδολογίας, όπως η 

ολοκλήρωση της ανασκαφής µιας θέσης254 ή οργανωτικά, όπως τα κριτήρια 

                                                 
251 The School is in high favor with the Government... (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, 
Επιστολή του T. L. Shear προς τον H. L. Crosby, 22-6-1938).  
252 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον E. D. Perry, 15-12-1935. 
253 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 4-4-1931.  
254 One thing is sure that we are now agreed in the settled purpose of doing a thorough job in 
exploiting Corinth and in not leaving it an unfinished thing, as the French and others have so 
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επιλογής των µελών της Σχολής255 και η ανάγκη εµπλουτισµού της 

βιβλιοθήκης,256 αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής 

οπτικής, κατ� αντιπαράθεση προς τα ευρωπαϊκά αρχαιολογικά ινστιτούτα.  

Ο ανταγωνισµός θα λειτουργήσει ως κίνητρο για δράση και θα 

µετουσιωθεί σε πράξεις. Η Αµερικανική Σχολή θα διεκδικήσει την 

πρωτοκαθεδρία στον επιστηµονικό χώρο µε την δροµολόγηση σηµαντικών 

ανασκαφικών και αναστηλωτικών προγραµµάτων, την ίδρυση µουσείων και 

κυρίως την εντατικοποίηση των δηµοσιεύσεων.  

Από το 1919 ως το 1940 η Σχολή θα αναλάβει 14 νέες ανασκαφές µε 

προεξάρχουσα εκείνη της Αγοράς ενώ θα συνεχίσει παλαιότερες έρευνες σε 

άλλες 4 θέσεις, την Κόρινθο, τις Άλες, το Φλιούντα και την αθηναϊκή 

Ακρόπολη. Οι φιλόδοξες ερευνητικές προσπάθειες θα συµπληρωθούν µε την 

εκτέλεση έργων συντήρησης, όπως η κατασκευή στεγάστρων για τα λουτρά της 

Νεµέας257 ή εξωραϊσµού, όπως στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου.258 

Τέτοιες κινήσεις αν και περιορισµένες σε αριθµό και εύρος προδίδουν ωστόσο 

την αλλαγή της φιλοσοφίας, αλλαγή που στοιχειοθετείται και από τη στροφή 

στις δηµοσιεύσεις, σε συνάφεια πάντα µε ανάλογες πρακτικές των υπολοίπων 

σχολών. Έτσι, το 1927, παρουσιάστηκε η δίτοµη έκδοση για το Ερεχθείο, 

είκοσι-τέσσερα χρόνια µετά την απόφαση του T. W. Heermance να µελετήσει 

το µνηµείο (The Erechteum, Measured, Drawn and Restored, 1927), ενώ από το 

1929 ως το 1941 δηµοσιεύτηκαν οκτώ συνολικά τόµοι για τις ανασκαφές στην 

Κόρινθο, 34 χρόνια µετά την έναρξη των ερευνών, το 1895-96.259 Η διευθέτηση 

των δύο αυτών εκκρεµοτήτων που θεωρούνταν σοβαρό πλήγµα στο κύρος της 

σχολής,260 σηµατοδοτούσαν την αρχή µιας νέας εποχής. Η διεύθυνση της 

                                                                                                                                   
often done (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-
June 1932), Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 17-6-1931).            
255 Perhaps the time will come when the Managing Committee will see fit to demand a year�s 
graduate work as a prerequisite to membership in the School, and thus give the American 
School more nearly the status of the other foreign schools in Athens (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Φάκ. Directors Reports 1927-1932, Annual Letter of the Director to the Managing 
Committee, Μάϊος 1928). 
256 It may safely be asserted that ten thousand dollars would completely change the rank of our 
library among the foreign schools of Athens (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Directors 
Reports 1927-1932, Annual Letter of the Director to the Managing Committee, Μάιος 1928). 
257 Lord 1947, 175. 
258 Lord 1947, 207. 
259 Lord 1947, 188-190. 
260 Ο όγκος του ακατάγραφου και αδηµοσίευτου υλικού που είχε συσσωρευτεί από την έναρξη 
των ανασκαφών της Κορίνθου προκαλούσε έντονα αισθήµατα αποτυχίας στις ανώτερες 
διοικητικές αρχές της Σχολής: Capps felt and the Committee shared his opinion that �the School 
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Σχολής, µε απόλυτη συνείδηση της ευθύνης της απέναντι στα µνηµεία και τη 

διεθνή επιστηµονική κοινότητα, έδειχνε αποφασισµένη να µην επαναλάβει τα 

λάθη του παρελθόντος. Η ίδρυση της Hesperia, (1932) τετράµηνης περιοδικής 

έκδοσης για τη παρουσίαση ανασκαφικών εκθέσεων και αυτοτελών µελετών 

για την Αγορά έρχονταν να επιβεβαιώσει τις νέες δεσµεύσεις.  

Ιδιαίτερη, όµως, σηµασία αποδόθηκε στο πρόγραµµα οικοδόµησης µιας 

σειράς µουσείων σε περιοχές άµεσα συνδεδεµένες µε τα αµερικάνικα 

επιστηµονικά ενδιαφέροντα. Πράγµατι, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 

ολοκληρώθηκε η ανέγερση δύο επαρχιακών µουσείων, στην Κόρινθο και την 

Μυτιλήνη,261 ξεκίνησε το µουσείο της Σαµοθράκης, ενώ άρχισε να ωριµάζει η 

ιδέα του µουσείου της Αγοράς.262  

Η ανάληψη και υλοποίηση έργων δοµής αντιπροσώπευε µια φιλόδοξη 

προσπάθεια της Σχολής να τοποθετηθεί δυναµικά απέναντι στο ελληνικό 

παρελθόν και να συµµετάσχει ενεργά στη διαχείριση της παγκόσµιας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς: The American School is looking forward with great 

pleasure to the honor of contributing to the erection of a Museum which will be 

worthy to hold the valuable antiquities of Mytilene, and hence in its share in gift 

to the unique inheritance of the Greek People.263 Αν µε τις ανασκαφές 

καθιστούσε σαφές το ενδιαφέρον της για την προαγωγή της επιστηµονικής 

έρευνας, µε την ίδρυση µουσείων παρέµβαινε για να εγγυηθεί την προστασία 

και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Αρχαιολόγοι µε µακρόπνοη 

σκέψη, όπως ο Carpenter γοητεύονταν από τα ευνοϊκά αποτελέσµατα που θα 

µπορούσαν να προκύψουν από την οργάνωση και εύρυθµη λειτουργία ενός 

µουσείου. Οι σκέψεις του για την περίπτωση της Μυτιλήνης αποκαλύπτουν 

επίγνωση των κοινωνικών διαστάσεων ανάλογων εγχειρηµάτων: it is not often 

that one has a chance of doing something that the next generation will be too 

                                                                                                                                   
has so far failed in its obligation to the Greek Government ... and to the scientific world (Lord 
1947, 171). Ο αντίκτυπος της επιστηµονικής ολιγωρίας ήταν τέτοιος ώστε ο υπεύθυνος των 
ανασκαφών, B. H. Hill να οδηγηθεί σε αναγκαστική παραίτηση από τη θέση του ∆ιευθυντή της 
Σχολής (Lord 1947, 190-192). 
261 Lord 1947, 214. 
262 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον R. Stillwell, 19-12-1932, 
26-1-1933. 
263 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Μουσείο Μυτιλήνης, Επιστολή του R. Stillwell προς 
τον Υπουργό Παιδείας, 27-10-1933. 



 183

late to do.264 Πράγµατι, µετά την απελευθέρωση του νησιού από τους 

Τούρκους, το 1912, οι πιεστικές οικιστικές ανάγκες και η απουσία ισχυρής 

συγκεντρωτικής εξουσίας, ικανής να εκπονήσει γενικές ρυθµιστικές µελέτες 

επέδρασαν ανασταλτικά στην άσκηση ελέγχου και την προστασία των 

αρχαιοτήτων, µε άµεσο επακόλουθο την καταστροφή τους µε εξαιρετικά 

γοργούς ρυθµούς. Στα πλαίσια αυτά, η Αµερικανική Σχολή µε την ανέγερση 

του µουσείου στόχευε στην ενεργοποίηση των δυνάµεων που δυνητικά θα 

υπέσκαπταν τα ιδιωτικά συµφέροντα και θα συµπλήρωναν την ελληνική 

κρατική πολιτική.  

Πέρα από την προβολή του κοινωνικά χρήσιµου ρόλου της 

Αµερικανικής Σχολής,265 η απόφαση της να εµπλακεί σε ένα πρόγραµµα 

ίδρυσης µουσείων, συνδέθηκε και µε τη βάσιµη προσδοκία ότι σε ανταπόδοση 

το ελληνικό κράτος θα παραχωρούσε αρχαία στα αµερικάνικα µουσεία, όπως 

άλλωστε προκύπτει από σχετική επιστολή του Capps προς τον Carpenter: It 

seems to me that the Greek system of local museums is quite unique in the 

Mediterranean world and a thing decidedly in the interest of scholarship if it is 

properly carried out. It would seem to me a most desirable thing if the School 

could, for instance dispose of some $50.000 a year for a period of years in 

helping the Greeks to put their museum system upon a better basis by enlarging 

certain museums, securing, carefully made and well published catalogues in 

each, etc. Would you not like to help administer such a fund and would the 

Greeks recognize such a service by making a proper acknowledgment by way of 

duplicates for American museums?266 Πράγµατι, η ελληνική ηγεσία 

ικανοποίησε τις επιθυµίες του Capps. Στην τελευταία ρήτρα της συµφωνίας 

ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Αµερικανική Σχολή για την 

ανέγερση του Μουσείου Κορίνθου προβλέπονταν ότι Η Κυβέρνησις δέχεται, ότι 

πρέπει να παρασχεθή εις αυτήν η ευχέρεια να επιτρέπει να χορηγούνται αρχαία εκ 

των πολλαπλών ευρηµάτων των ανασκαφών κατ� εκλογήν αυτής εις τας 

                                                 
264 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps-Carpenter, Επιστολή του E. 
Capps προς τον R. Carpenter, 1-10-1930. 
265 Πρβ. Φωκίων Ρώκ, «Το Μουσείον της Π. Κορίνθου», Νέα Εστία 15 (1934), 516-517, 
Βασίλης Ηλιάδης, Από την αρχαίαν Κόρινθον. Η νέα µορφή του µουσείου που εναγκαλίζεται 
τρεις πολιτισµούς. Έργον Αµερικανών αρχαιολόγων, Ελεύθερον Βήµα, 2-9-1940, 1. 
266 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 17-6-1929. 
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εκτελούσας την ανασκαφήν Σχολάς, ίνα χρησιµεύσωσι ταύτα προς µελέτην και 

προς προαγωγήν του έργου των Σχολών.267 

Όποιοι, όµως και αν ήταν οι λόγοι που συνετέλεσαν στην ανάληψη ενός 

τέτοιου οικοδοµικού προγράµµατος, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα καθενός και 

από τα προσδοκώµενα οφέλη, γεγονός παραµένει ότι το εγχείρηµα 

αντιµετωπίστηκε µε συνέπεια και υπευθυνότητα καθώς από την αρχή τέθηκαν 

υψηλές προδιαγραφές. Η βούληση για το µουσείο της Κορίνθου, το πρώτο που 

χτίστηκε µε αµερικανική πρωτοβουλία στον ελλαδικό χώρο δηλώνονταν µε 

τρόπο που δεν επιδέχονταν αµφισβητήσεις: we want that Museum to be the best 

museum we can make.268 Η Σχολή ενδιαφέρονταν για την ανέγερση πρότυπων 

µουσείων,269 χωρίς να φείδεται χρηµάτων.270 Αυτή η απόφαση, σε άµεση 

εξάρτηση τόσο από την ποιότητα των εκθεµάτων271 όσο και από τις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του µουσείου τροφοδοτείται από την ανάγκη 

διεθνούς προβολής των πολιτιστικών και επιστηµονικών πρωτοβουλιών της 

Αµερικανικής Σχολής αλλά και από την επιθυµία να συµβάλλει στην 

συµφιλίωση των κατοίκων µε την πολιτιστική τους κληρονοµιά και να 

αποτελέσει εφαλτήριο για τη διαµόρφωση της αρχαιολογικής συνείδησης της 

τοπικής κοινωνίας: Neither would the community of Mytilene be particularly 

proud of a museum as plain and as economical as that at Eleusis for instance, 

and yet local pride must be aroused if the museum is ultimately to prosper.272 

Φαίνεται πως η Αµερικανική Σχολή στο µεσοπόλεµο ήταν ανοιχτή σε 

προκλήσεις περισσότερο φιλόδοξες από την απλή προώθηση της έρευνας. 

Αντιµετωπίζοντας τους αρχαιολογικούς χώρους ως φορείς πολιτισµού επεδίωκε 

τη δηµιουργία δοµών, σε µικρή βεβαίως κλίµακα, που θα χρησίµευαν ως δείγµα 

                                                 
267 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Νέο Μουσείο Κορίνθου, Έγγραφο του Κ. 
Κουρουνιώτη προς τον R. Carpenter, 22-5-1931, αρ. πρωτ. 286811/1656.                
268 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 4-4-1931. 
269 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Memo for 
Professor Perry. Things to talk over with Carpenter. The Museum at Corinth, Ιούλιος 1928.  
270 We should not cheapen the Museum in any way or render it less complete and perfect than 
we should desire it to be by expedients dictated by motives of economy (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), Επιστολή του E. Capps 
προς τον R. Carpenter, 18-4-1931). 
271 We should resist every attempt that may be made to transfer the results of any American 
work within reach of Corinth from our museum, which we must do everything to enhance so that 
it may become the Mecca of visitors (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Stillwell, 14-7-1932). 
272 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 11-6-1931. 
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της αµερικάνικης γραφής και ταυτόχρονα θα σηµάδευαν τη κοινωνική ζωή της 

Ελλάδας. 

 

Στρατηγικές πολιτικής και οικονοµικής υποστήριξης του 

επιστηµονικού έργου της Αµερικανικής Σχολής 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου η Αµερικανική Σχολή, λειτουργώντας 

ως ένα βαθµό σαν ιδιωτική επιχείρηση µαθαίνει να εκµεταλλεύεται τις 

συγκυρίες και να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά για να δροµολογεί τις εξελίξεις 

προς όφελός της. Παρουσιάζει, εποµένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 

παρακολούθηση των µεθόδων που µεταχειρίστηκε για την επιτυχή 

διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών συναλλαγών της µε το ελληνικό δηµόσιο 

και για τη διασφάλιση της οικονοµικής υποδοµής των εγχειρηµάτων της.  

Αν η Γαλλική, η Ιταλική, η Γερµανική και σε µικρότερο βαθµό η 

Αγγλική Σχολή επιδίωκαν και επιτύγχαναν πιο συχνά στην αρχή, αραιότερα στο 

µεσοπόλεµο, την παρέµβαση της κυβέρνησής τους για τη διευθέτηση των 

διαφορών τους µε το ελληνικό κράτος, η χαλαρή σχέση της Αµερικανικής 

Σχολής µε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών προϋπέθετε 

την ενεργοποίηση διαφορετικών µηχανισµών πίεσης. Τα ανώτερα στελέχη της, 

κατανοώντας ότι κλειδί για την ελληνική δηµόσια διοίκηση παρέµενε το 

πελατειακό σύστηµα, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη 

προσωπικών σχέσεων µε την πολιτική και κυρίως µε την αρχαιολογική ηγεσία. 

Η διοργάνωση οµιλιών για το ευρύ κοινό και κοσµικών 

συγκεντρώσεων µε προσκεκληµένους όπως ο βασιλιάς και ο υπουργός 

Παιδείας273 αλλά και η µεσολάβηση της Σχολής για την παροχή υποτροφιών274 

και τιµητικών διακρίσεων σε έλληνες αρχαιολόγους ή για την επιχορήγηση 

ελληνικών ανασκαφών συγκαταλέγονται στις µεθόδους διάνοιξης ιδιωτικών 

διόδων προς τις ελληνικές αρχές. Στα πλαίσια αυτά, το 1930 ο Capps θα 

                                                 
273 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Current School Business 38/39, Memorandum for 
Mr Crosby: Open Meetings, School Teas. Εκτός από τις πάγιες διοργανώσεις η Σχολή 
εκµεταλλεύεται και έκτακτες περιπτώσεις, όπως την άφιξη στην Ελλάδα επιφανών αµερικανών 
για να επιτύχει επιµέρους επαφές µε πολιτικούς και αρχαιολόγους. Για παράδειγµα η επίσκεψη 
του W. R. Peabody θα δώσει αφορµή για επαφές µε πλήθος προσωπικοτήτων όπως µε τον 
Βενιζέλο τον Παπανδρέου, τον Παπούλια, τον Skinner, τον Οικονόµο και τον Κουρουνιώτη 
(Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 23-5-1930).            
274 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του Institute for Advanced Study προς τον Η. L. 
Crosby, 15-8-1938. 
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προτείνει τον Γ. Οικονόµο για την ετήσια θέση διδάσκοντα στο Αρχαιολογικό 

Ινστιτούτο της Αµερικής (Charles Eliot Norton lecturer) όχι µόνο γιατί 

εκτιµούσε τις επιστηµονικές του ικανότητες αλλά και επειδή θα επιτύγχανε τη 

σύναψη µιας πολύτιµης συµµαχίας: it would undoubtedly tend to make the 

relations of the School with the Greeks much more sympathetic.275 Την ίδια 

περίοδο, µε την παρέµβαση της Σχολής το ίδρυµα Rockefeller αναλαµβάνει τη 

χρηµατοδότηση των ανασκαφών του Κ. Κουρουνιώτη στην Ελευσίνα,276 

κίνηση που σε συνδυασµό µε την εκλογή του ως µέλος του Αµερικανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου277 φαίνεται ότι εξαργυρώθηκε εφόσον 

προκατάβαλε τη θετική στάση του σε καίρια θέµατα, όπως οι διαπραγµατεύσεις 

για τις ανασκαφές στην Αγορά, ή η ατελής κατοχή αυτοκινήτων: Through 

Kourouniotis we have succeeded in further prolonging the duty-free use of the 

cars for as long a period as the American excavation may continue at Corinth, 

which I think is sufficiently vague to be satisfactory.278 Ανάλογη συλλογιστική 

διαφαίνεται και στην επιλογή των Ελλήνων συνεργατών της Σχολής, όπως 

προκύπτει από την ανάθεση των νοµικών και διοικητικών υποθέσεων της στον 

Α. Αδοσσίδη, δραστήριο δικηγόρο µε πολιτικές διασυνδέσεις.279  

Οι απόπειρες προσέγγισης της πολιτικής και αρχαιολογικής ηγεσίας 

συνδυάστηκαν µε την αναζήτηση µαζικότερων ερεισµάτων ανάµεσα στον 

ελληνικό πληθυσµό. Η Σχολή, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε 

φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα, ανέλαβε αξιόλογη φιλανθρωπική δράση. Έτσι, 

στη διάρκεια των ετών 1918-1920, οι εγκαταστάσεις της παραχωρήθηκαν 

έναντι µικρού ενοικίου στον Αµερικάνικο Ερυθρό Σταυρό280 ενώ το προσωπικό 

της δεν δίστασε να συνδράµει το έργο του. Σηµαντική αποδείχθηκε η προσφορά 

του B. H. Hill, ως προέδρου της µικτής αθηναϊκής-αµερικάνικης Επιτροπής 

                                                 
275 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του E. Capps προς τον R. Carpenter, 22-12-1930.    
276 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 1-5-1930.        
277 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 1-2-1930.         
278 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 25-9-1930.  
279 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1930), Επιστολή 
του R. Carpenter προς τον E. Capps, 23-5-1930. Πρβ. την επιστολή του T. L. Shear προς τον H. 
L. Crosby: Adossides is a man of greatest influence in Governmental circles and he is of 
constant service to the School whenever difficulties arise (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, 
Επιστολή του T. L. Shear προς τον H. L. Crosby, 22-6-1938).         
280 Lord 1947, 131-132.  
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Αποκατάστασης Προσφύγων, που συστάθηκε µετά την µικρασιατική 

καταστροφή µέχρι να αναλάβει δράση ο Ερυθρός Σταυρός.281 Η εξασφάλιση 

οικονοµικής ενίσχυσης για τους κατοίκους της Κορίνθου, µετά τον 

καταστρεπτικό σεισµό του 1928282 αποτέλεσε µε τη σειρά της µία 

εξισορροπητική κίνηση για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της τοπικής 

κοινωνίας.283 

Η µετατόπιση, όµως, του κέντρου βάρους στην επικοινωνιακή πολιτική 

δεν κατέληξε στην απόλυτη απεξάρτηση από τις αµερικάνικες κυβερνητικές 

αρχές. Οι σχέσεις της Σχολής µε την Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ, αν και περιορισµένες, δεν ήταν µηδενικές. Σε αρκετές, µάλιστα, 

περιπτώσεις επιδιώχθηκε η άµεση πολιτική παρέµβαση ως ύστατο µέσο πίεσης. 

Όταν, για παράδειγµα, η Κυβέρνηση Βενιζέλου θέλησε να φορολογήσει τους 

υπαλλήλους της Σχολής, ο Ε. Capps284 παρόλο που, όπως και ο W. R. 

Peabody,285 αναγνώριζε το δίκαιο και νόµιµο των ελληνικών απαιτήσεων 

στράφηκε στην αµερικάνικη διπλωµατία προκειµένου να επιτύχει εξαίρεση από 

το νόµο. Με µια ιδιαίτερα ευφυή κίνηση, ο ∆ιευθυντής της Σχολής έχρησε τον 

Αµερικανό Πρεσβευτή πληρεξούσιο για την επίλυση του θέµατος στη διάρκεια 

της απουσίας του:286 ...if the Government officials should make a claim upon 

our people it would become immediately a matter of negotiation with America, 

probably through Legation and the State department.287  

Με την ίδια συνέπεια και µεθοδικότητα αντιµετωπίστηκε και το µείζον 

θέµα της διασφάλισης της οικονοµικής αυτοδυναµίας της Σχολής. Η ∆ιοικητική 

Επιτροπή της, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σηµασία της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, διοχέτευσε µεγάλο µέρος της ενεργητικότητάς της στην 

προσπάθεια να καλλιεργήσει τις δηµόσιες σχέσεις µε το µεγαλοαστικό, κυρίως, 

                                                 
281 Lord 1947, 162. 
282 Lord 1947, 208. Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή 
του E. S. Webster προς τον R. Carpenter, 8-4-1929 και την απάντηση, 4-5-1929. 
283 Παρά τις προσπάθειες, φαίνεται ότι η Σχολή δεν είχε κατορθώσει να κλονίσει την έµφυτη 
δυσπιστία των κατοίκων που θεωρούσαν τους αµερικανούς αρχαιολόγους λανθάνοντες 
αρχαιοκάπηλους. 
284 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 21-5-1931. 
285 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 25-5-1931. 
286 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Finance Ministry (1918-32), Επιστολή του R. 
Carpenter προς τον Υπουργό Οικονοµικών, 29-6-1931. 
287 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 21-5-1931. 
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αµερικάνικο κοινό, τα πρόσωπα που διαµόρφωναν την κοινή γνώµη και τις 

διοικητικές επιτροπές πανεπιστηµίων, µουσείων και ιδρυµάτων.  

Το πρόγραµµα δράσης, ιδιαίτερα ευρηµατικό, καταρτίστηκε και 

συντονίστηκε κυρίως από τον E. Capps. Χάρη στις αέναες προσπάθειές του, τα 

έσοδα της Σχολής υπερδιπλασιάστηκαν στη διάρκεια της εικοσαετούς 

προεδρίας του (1920-1939).288 Με πίστη στη µακρόχρονη ανταπόδοση και στην 

αποτελεσµατικότητα των µεθοδικών -µε συνέπεια και συνέχεια- σχεδίων 

αναζήτησης ιδιωτικών οικονοµικών πηγών, οργάνωσε κατ� αρχήν ένα δίκτυο 

ειδικών επιτροπών µε αποκλειστικό στόχο την εξασφάλιση χορηγιών. Έτσι, το 

1921 ιδρύθηκε η Επιτροπή ∆ωρεών (Committee on Endowment), υπό την 

εποπτεία µιας µικρότερης και πιο εύκαµπτης τριµελούς Οργανωτικής 

Επιτροπής,289 ενώ από το 1916 άρχισε να λειτουργεί το Βοηθητικό Ταµείο 

∆ιαχείρισης Αποθεµατικών (Auxiliary Fund).290 Άµεση προτεραιότητα δόθηκε 

στη συστηµατική διαφήµιση του έργου της Σχολής, µε την περιγραφή του 

εξοπλισµού της στους ενηµερωτικούς καταλόγους των συνεργαζοµένων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τη δηµοσίευση οδηγών291 ή ανασκαφικών εκθέσεων 

σε περιοδικά ευρείας κατανάλωσης, όπως το Art and Archaeology, αλλά και 

εξειδικευµένων επιστηµονικών µελετών και συγγραµµάτων.  

Η στρατηγική της Αµερικάνικης Σχολής για την ανάπτυξη του θεσµού 

της χορηγίας στηρίχθηκε στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του, της ανατοµίας του και στην ευφάνταστη αξιοποίηση των γνώσεων αυτών 

για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων. Η ∆ιοίκηση της Σχολής 

αναγνώριζε ότι η οικονοµική ενίσχυση των αρχαιολογικών έργων στο 

µεσοπόλεµο, άµεσο επακόλουθο τις περισσότερες φορές προσωπικών σχέσεων 

και πολιτικών δεσµών έφερε τα οργανικά χαρακτηριστικά του ευεργετισµού, 

εφόσον οι δωρητές δεν επεδίωκαν άλλα άµεσα ανταλλάγµατα εκτός από την 

κοινωνική αναγνώριση.292 Η παροχή βοήθειας και η συνακόλουθη σύνδεση µε 

καταξιωµένα επιστηµονικά ιδρύµατα ενδυνάµωνε την εικόνα του πάτρωνα ως 

συνειδητοποιηµένου και καλλιεργηµένου ατόµου ενώ παράλληλα µπορούσε να 

                                                 
288 Lord 1947, 137, 144-148, 268-269. 
289 Lord 1947, 146. 
290 Lord 1947, 126, 136-137, 143, 357. 
291 Lord 1947, 172, 200. 
292 Για τον ορισµό των εννοιών πατρωνεία και ευεργετισµός, βλ. Σκαλτσά 1992, 11-23. 
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συµβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής του θέσης και της δυνατότητάς του 

να επηρεάζει τους πολιτιστικούς και πολιτικούς κύκλους.  

Αυτή ακριβώς η παράµετρος της χορηγικής διαδικασίας αποτέλεσε την 

κεντρική ιδέα στην αναζήτηση πρόσθετων οικονοµικών πόρων, που 

οργανώθηκε µεθοδικά µε άξονα τη συναισθηµατική φόρτιση των πιθανών 

δωρητών και την επισήµανση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

επιχορηγήσεων. Τόσο στις παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων της Σχολής στον 

ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, όσο και στην αλληλογραφία του διοικητικού 

προσωπικού της µε τους χρηµατοδότες, επιχειρήθηκε έντεχνα εκτός από την 

προβολή της επιστηµονικής και παιδευτικής αξίας των µνηµείων που έρχονταν 

στο φως και η άµεση σύνδεσή τους µε όσους συνετέλεσαν µε οποιοδήποτε 

τρόπο στην αποκάλυψή τους. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η δυναµική 

συµµετοχή της Σχολής στην ανάγνωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού 

προσέδιδε κύρος και αίγλη όχι µόνο στους αρχαιολόγους αλλά και σε όσους 

υποστήριζαν οικονοµικά το έργο τους και κατ� επέκταση στη χώρα προέλευσής 

τους. Η Αµερικάνικη Σχολή επέστρεφε σε άϋλες αξίες ότι εισέπραττε σε χρήµα. 

Η συλλογιστική αυτή συµπυκνώνεται στην ευχαριστήρια επιστολή, που θα 

στείλει ο ∆ιευθυντής της Αµερικανικής Σχολής, Rhys Carpenter σε έναν από 

τους χορηγούς των ανασκαφών της Κορίνθου, τον M. Chace: I am writing this 

without any other motive in mind than to tell you that your gift of $5.000, 

without any other specification than that it should be used for the restoration 

and improvement of the archaeological site, has contributed quite as much as 

anything else to bring Corinth before the public and to increase the reputation 

of the American School among the archaeologists of the world.293 

Στα πλαίσια µάλιστα της προσπάθειας να επιτευχθεί η συναισθηµατική 

εµπλοκή των υποψήφιων δωρητών στις αρχαιολογικές διαδικασίες, 

επιχειρήθηκε η πρόκληση έντονων συγκινήσεων, όπως η παρακολούθηση 

συγκεκριµένων ανασκαφικών εργασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η πρόταση του Ε. Capps στον R. Carpenter να µεθοδεύσει την ανασκαφή τάφων 

στη διάρκεια της επίσκεψης του Τh. Lamont, στενού συνεργάτη του 

αµερικανού επιχειρηµατία, J. R. Morgan στην Κόρινθο: I should think that 

Shear if notified early enough, could have a few graves in his north cemetery 
                                                 
293 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του R. Carpenter προς τον M. 
G. Chase, 21-5-1932. 
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ready to open or perhaps you could stage one of your own fine discoveries in 

the other region.294 Στο θυµικό των οικονοµικά εύρωστων αµερικανών 

στόχευαν και απλούστερες κινήσεις, όπως η παροχή φιλοξενίας στην οικία της 

ανασκαφής.295 

Στην περίπτωση, των µεγαλύτερων φορέων, όπως του Rockefeller 

Foundation και του Carnegie Corporation, η τακτική ήταν διαφορετική. Η 

Σχολή έπρεπε να πείσει τους χρηµατοδότες µε ορθολογικά επιχειρήµατα για τη 

σκοπιµότητα των προτάσεων της. Συχνά, µάλιστα, υποχρεώθηκε να 

συγκεντρώσει η ίδια εκ των προτέρων ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό, ως 

απόδειξη της απήχησης του έργου της και των οργανωτικών της ικανοτήτων, 

που θα εξασφάλιζαν την απόδοση του επενδυτικού κεφαλαίου.296  

Αν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές Σχολές αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς, τις 

περισσότερες φορές, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας, 

προβάλλοντας τις πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του έργου τους, η 

Αµερικανική Σχολή στράφηκε στην ιδιωτική χρηµατοδότηση για να 

συµπληρώσει τα έσοδά της και να καλύψει τις λειτουργικές και ερευνητικές της 

δαπάνες. Οι στρατηγικές αναζήτησης και εξεύρεσης επιχορηγήσεων 

αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχείς όχι µόνο γιατί απευθύνονταν σε ένα κοινό που 

ένιωθε πολύ εντονότερα την ανάγκη οικειοποίησης των µνηµείων αρχαίων 

πολιτισµών αλλά κυρίως γιατί µεθοδεύτηκαν µε ιδιαίτερη προσοχή σε 

µακροπρόθεσµη βάση. Άλλωστε ήταν αυτή ακριβώς η έµφαση στην άρτια 

οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων της Σχολής που συνέτεινε στη 

µεσοπολεµική ακµή της. 

 

Ξένες Σχολές και Αρχαιολογική Υπηρεσία 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου η συνεργασία ελλήνων και ξένων 

αρχαιολόγων υπήρξε κατά κανόνα αρµονική. Όµως, η αµοιβαία εκτίµηση και ο 

αλληλοσεβασµός δεν αποκλείουν έναν υπολανθάνοντα ανταγωνισµό και την 

                                                 
294 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Αλληλογραφία Capps - Carpenter (1931-June 1932), 
Επιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 4-3-1931. 
295 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του E. Capps προς τον R. 
Stillwell, 20-2-1934: I freely admit that the School must maintain its control over visitors... But 
the amount of hospitality to be extended should, I think, be determined by who the quest is and 
to what extent we wish to interest him in the excavation... We certainly have reached the point in 
the School�s finances that we need some patrons from the outside until the Loeb money becomes 
available.  
296 Lord 1947, 145, 146-147. 
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ασυναίσθητη ή µη αίσθηση υπεροχής Ευρωπαίων και Αµερικανών, απότοκο 

της πολιτικής και οικονοµικής εξάρτησης ενός µικρού κράτους από τις Μεγάλες 

∆υνάµεις. Παράδειγµα οι αντιπαραθέσεις Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 

Αγγλικής Σχολής στην Κρήτη, οι οποίες µε τη µορφή άλλοτε προσεκτικά 

διατυπωµένων παραινέσεων άλλοτε δριµείας κριτικής αποκαλύπτουν τάσεις και 

νοοτροπίες λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυµµένες. 

Οι πρώτες ελληνικές απόπειρες οριοθέτησης της πληθωρικής αγγλικής 

παρουσίας συνέπεσαν µε τη θητεία του Σπ. Μαρινάτου ως Εφόρου Κρήτης. 

Προσωπικότητα δυναµική και ιδιαίτερα αυταρχική, δύσκολα ανεχόταν όσους 

αµφισβητούσαν την κυριαρχία του. Στα πλαίσια αυτά, η σύγκρουση ήταν θέµα 

χρόνου, εφόσον η Βρετανική Σχολή δεν ήταν διατεθειµένη να απαρνηθεί 

κατοχυρωµένα προνόµια. 

Η αφορµή δόθηκε όταν ο Μαρινάτος, εµµένοντας στην τυπική 

εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων, ζήτησε από τον H. Payne να διακόψει 

την ανασκαφή γεωµετρικής ταφής στην περιοχή της Κνωσού, επειδή δεν είχε 

προηγηθεί ενηµέρωση του Υπουργείου Παιδείας.297 Ο Μαρινάτος, διεκδικούσε 

το δικαίωµα να ελέγχει έστω και τυπικά τις αρχαιολογικές δραστηριότητες των 

φιλοξενουµένων επί του εδάφους της πατρίδος του.298 Η στάση του αυτή, 

τελείως διαφορετική, από του προκατόχου του, Στ. Ξανθουδίδη,299 προκάλεσε 

την αντίδραση του A. Evans, εµπνευστή και χρηµατοδότη των εργασιών300 που 

θεωρούσε αυτονόητη την ελαστική ερµηνεία των νόµων εκ µέρους των 

ελληνικών αρχαιολογικών αρχών.301  

Όµως, η προσπάθεια άρθρωσης ενός δυναµικού λόγου κατέληξε στην 

αναδίπλωση της ελληνικής πλευράς και κατά συνέπεια στην επιβεβαίωση της 

                                                 
297 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: 
Mackenzie/Woodward, Επιστολές του Σπ. Μαρινάτου προς τον Sir Arthur Evans, 2-6-1929 και 
3-6-1929. 
298 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: 
Mackenzie/Woodward, Επιστολή του Σπ. Μαρινάτου προς τον Sir Arthur Evans, 3-6-1929. 
299 Ο Μαρινάτος σε επιστολή του προς τον Evans τόνιζε µεταξύ άλλων: Λυπούµαι ότι έλαχεν εις 
εµέ ο κλήρος να εφαρµόσω ό,τι οι προκάτοχοί µου είχαν παραµελήσει, αλλά � ως υπάλληλος 
οφείλω να επιβλέπω την τήρησιν των νόµων της πατρίδος µου (Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos 
Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: Mackenzie/Woodward, Επιστολή 
του Σπ. Μαρινάτου προς τον Sir Arthur Evans, 2-6-1929). 
300Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: 
Mackenzie/Woodward, Επιστολή του Sir Arthur Evans προς τον Κ. Κουρουνιώτη, 19-6-1929. 
301 Marinatos whole attitude � is very different from what has hitherto been customary. 
Hitherto I have been able to act cordially with Ephor but he is making this impossible� (Αρχείο 
Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: 
Mackenzie/Woodward, Επιστολή του Sir Arthur Evans προς τον Κ. Κουρουνιώτη, 19-6-1929). 
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αγγλικής ισχύος. Ο ∆ιευθυντής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Κ. 

Κουρουνιώτης αντιµετώπισε το επεισόδιο µε αµηχανία και αδικαιολόγητη 

αδυναµία. ∆εν δίστασε να επιρρίψει τις ευθύνες στον Μαρινάτο 

διαβεβαιώνοντας, ταυτόχρονα, τον ∆ιευθυντή της Σχολής Α. Woodward ότι θα 

ενηµέρωνε σχετικά τον Υπουργό Παιδείας, Κ. Γόντικα: Not that M.(arinatos) 

has any shadow of real support for his attitude; Kourouniotis admitted that 

much, and surely it is no fault of yours or mine if an Ephor, fresh from Germany 

or elsewhere is not properly informed of the arrangements carried forward from 

the previous permit.302 

Λίγα χρόνια αργότερα ένα νέο επεισόδιο, µε αφορµή την ανέγερση 

τουριστικού περιπτέρου στην Κνωσό, έρχεται να επιβεβαιώσει µία άτολµη και 

συγκεχυµένη αρχαιολογική πολιτική, που υπαγορεύονταν από την παραδοχή ότι 

η Υπηρεσία δεν είχε συµφέρον να αντιτάσσεται στις ξένες σχολές. Μετά την 

επίσηµη ανακοίνωση της πρόθεσης του αιγυπτίου βασιλιά Fouat να επισκεφτεί 

την Κνωσό, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού αποφασίζει την κατασκευή 

µικρού περιπτέρου µε τηλέφωνο και αποχωρητήρια στη θέση που υπέδειξε ο 

Μαρινάτος.303 Οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση της 

Αγγλικής Σχολής, γεγονός που προκάλεσε την άµεση και οξύτατη αντίδραση 

της διεύθυνσής της304 και την παρέµβαση της αγγλικής πρεσβείας για την 

αποκατάσταση της τάξης.305 Η εξέλιξη της υπόθεσης θα δικαιώσει τη Σχολή. Ο 

Μαρινάτος, αν και δεν την είχε ειδοποιήσει σκοπίµως, αντιδρώντας στις περί 

κυριαρχίας εν Κνωσώ ιδέας των Άγγλων,306 απευθύνει επιστολή προς το 

∆ιευθυντή της στην οποία τείνει να υποβαθµίσει τη σηµασία του θέµατος, 

αποποιούµενος οποιαδήποτε πρόθεση να θίξει τα αγγλικά συµφέροντα και 

αποδίδοντας τις παραλείψεις στη νευρική βία που είχε καταλάβει τότε την 

Κυβέρνησιν διά την παρασκευήν της υποδοχής του βασιλέως Φουάτ, όστις 
                                                 
302 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1920-1929, Φάκ. 7, Correspondence 1929: 
Mackenzie/Woodward, Επιστολή του A. Woodward προς τον Sir Arthur Evans, 25-6-1929. 
303 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1934, Εµπιστευτικό έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα Αρχαιολογίας, 16-9-1934, αρ. πρωτ. 978. 
304 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7, Construction of Tourist 
Pavilion, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το ∆ιευθυντή της Αγγλικής Σχολής, 13-12-1934, 
αριθ. πρωτ. 1181. 
305 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7, Construction of Tourist 
Pavilion, Έγγραφο του Άγγλου Επιτετραµµένου στην Αθήνα, A. Walker προς τον ∆ιευθυντή 
της Σχολής, Η. Payne, 26-11-1934. Βλ. επίσης, την απάντηση του Η. Payne στον A. Walker, 28-
11-1934. 
306 Αρχείο Μ.Η., Εξερχόµενα 1934, Εµπιστευτικό έγγραφο του Εφόρου Αρχαιοτήτων Κρήτης, 
Σπ. Μαρινάτου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 16-9-1934, αρ. πρωτ. 978. 
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συνηθίζει να µπαίνη ευχαρίστως εις οικοδοµήµατα που πρώτην φοράν αυτός θα 

πατήση το πόδι του.307 Ο Payne, από θέση ισχύος, θα απαντήσει σε έντονο ύφος 

χωρίς να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποφόρτιση του κλίµατος: ... είµαι 

βέβαιος ότι εάν είχατε συµβουλεύσει τον Οργανισµόν Τουρισµού να ζητήση την 

γνώµην και την συγκατάθεσίν µας ως ιδιοκτητών του εν λόγω αγρού, η Επιτροπή 

της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής δεν θα έφερεν ουδεµίαν αντίρρησιν εις το 

σχέδιον ανεγέρσεως περιπτέρου� Η αντίρρησίς µας βασίζεται επί ζητήµατος 

αρχής, η οποία επιθυµούµεν να τηρηθή χάριν αυτής της τάξεως και της ησυχίας 

αµφοτέρων.308 Άλλωστε, η έγγραφη παραδοχή του ελληνικού ολισθήµατος δεν 

θεωρήθηκε αρκετή για την ικανοποίηση της Σχολής. Η ∆ιοικητική Επιτροπή 

της προχώρησε ακόµα πιο πέρα, στην επιβολή αρκετά σκληρών όρων, τους 

οποίους ο Ε.Ο.Τ., χωρίς πολλές δυνατότητες ελιγµών, υποχρεώθηκε να 

αποδεχτεί. Μεταξύ άλλων προβλέπονταν η καταβολή ονοµαστικού ενοικίου 

εκατό δραχµών ετησίως και η αναγνώριση του δικαιώµατος της Αγγλικής 

Σχολής να κατεδαφίσει το περίπτερο αν κρίνονταν αναγκαίο.309 Η ρητή 

έκφραση δυσφορίας εκ µέρους του Ε.Ο.Τ. για τις ρήτρες και η αποδοκιµασία 

της αγγλικής αντίληψης ότι η ανασκαφική έρευνα αρκούσε για να θεµελιώσει 

δικαίωµα στη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού αποτέλεσε τη 

µόνη πράξη αντίδρασης της ελληνικής πλευράς: ∆εν δυνάµεθα ν� αποκρύψωµεν 

την λύπην την οποίαν ηστάνθηµεν εκ της επιβολής των όρων τούτων οίτινες 

προδίδουν ότι η Βρετανική Αρχ. Σχολή δεν θέλει ν� αντιληφθή ότι αι αρχαιότητες 

της Ελλάδος ανήκουν εις την Ελλάδα και ότι η κατοχή αυτών υπό επιστηµονικού 

Σωµατείου δεν προϋπονοεί, παρά µόνον την επιστηµονικήν µελέτην και 

έρευναν�310  

Ανάλογα επεισόδια, σαφή δείγµατα συρρίκνωσης των ορίων της 

ελληνικής πρωτοκαθεδρίας στην άσκηση της αρχαιολογικής πολιτικής 

ανέκυπταν και µε τις υπόλοιπες σχολές. Στην περίπτωση της αποθήκευσης των 
                                                 
307 Αρχείο Α.Α.Σ., Φάκ. Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7 Construction of Tourist 
Pavilion, Έγγραφο του Σπ. Μαρινάτου προς το ∆ιευθυντή της Αγγλικής Σχολής, 13-12-1934, 
αριθ. πρωτ. 1181. 
308 Αρχείο Α.Α.Σ., Φάκ. Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7 Construction of Tourist 
Pavilion, Επιστολή του H. Payne προς τον Σπ. Μαρινάτο, 17-12-1934. 
309 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7 Construction of Tourist 
Pavilion, Υπόµνηµα του ∆ιευθυντή της Αγγλικής Σχολής, χωρίς ηµεροµηνία. 
310 Αρχείο Α.Α.Σ., Cnossos Correspondence 1934-1935, Φάκ. 7 Construction of Tourist 
Pavilion, Έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Ο.Τ., Ι. Τουρνάκη προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, 8-3-1935, αρ. πρωτ. 53Ε.1932-Ι. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στην 
Αγγλική Σχολή. 
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ευρηµάτων από τις ανασκαφές της αρχαίας Κορίνθου, οι όποιες προσπάθειες 

σκλήρυνσης της ελληνικής στάσης προέρχονται από την Έφορο Κορινθίας, Σ. 

Παπασπυρίδη-Καρούζου και αναιρούνται από την ηγεσία της Υπηρεσίας.  

Όταν η Καρούζου απαίτησε την αποστολή στο Μουσείο όλων των 

ευρηµάτων των αµερικανικών ανασκαφών311 και τη γραπτή ενηµέρωση του 

φύλακα πριν από κάθε αποµάκρυνσή τους, ο τότε ∆ιευθυντής της Σχολής, R. 

Carpenter διαµαρτυρήθηκε στον Κουρουνιώτη, επισηµαίνοντάς του τόσο τις 

ανεπάρκειες της ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όσο και τις υποχρεώσεις 

της προς την Αµερικάνικη Σχολή. Με κάποια δόση ειρωνείας, έθεσε ως 

προϋπόθεση για την τήρηση των όρων της Καρούζου την ανέγερση κτιρίου, 

κατάλληλου για τη φύλαξη και µελέτη των ευρηµάτων: If, however, it is 

considered contrary to the advantage of the Greek Government that excavated 

objects should be permitted in Oakley House, may I herewith apply officially to 

the Service of Antiquities to furnish us at Old Corinth with a building in which 

new finds can be stored and studied, the present museum being unusable for this 

purpose? May I point out that the new museum, which we are building for the 

Greek Government, will be ready in 1932 and will contain proper workrooms 

and storerooms, so that the present question no longer arise?312 Ο 

Κουρουνιώτης, µε συγκαταβατική διάθεση, διαβεβαίωσε τον Carpenter ότι θα 

µεριµνούσε για τη διευθέτηση ενός θέµατος, που είχε προκύψει από την ανάγκη 

εφησυχασµού της τοπικής κοινωνίας µετά τη διάδοση ανυπόστατων 

κατηγοριών για αρχαιοκαπηλία.313 Το περιστατικό, χωρίς να υποδηλώνει σε 

καµία περίπτωση πρόθεση της Σχολής να υπεξαιρέσει αρχαιότητες, αποτυπώνει 

την τάση παράκαµψης των ελληνικών γραφειοκρατικών διαδικασιών και 

µηχανισµών ελέγχου.  

Οι ιδιαίτερες µεσοπολεµικές συγκυρίες επέτρεπαν στις ξένες σχολές να 

προωθούν τα συµφέροντά τους και να επιβάλλουν τη θέλησή τους χωρίς να 

συναντούν ιδιαίτερες αντιστάσεις. Ακόµα και ο τρόπος αντιµετώπισης ενός 

ιδιαίτερα ευαίσθητου θέµατος, των καταγγελιών για αρχαιοκαπηλία που κατά 

καιρούς δηµοσιεύονταν στον τύπο, θέτοντας σε κίνδυνο λεπτές ισορροπίες, 
                                                 
311 Ως τότε φυλάσσονταν στο αµερικάνικο ανασκαφικό οίκηµα, το επονοµαζόµενο Oakley 
House.  
312 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του R. Carpenter προς τον Κ. 
Κουρουνιώτη, 5-4-1931.    
313 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη προς τον 
R. Carpenter, 13-4-1931.  
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πρόδιδε επίγνωση της διαπραγµατευτικής τους ισχύος. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

οι σχολές τήρησαν σχεδόν παρόµοια στάση. Επενέβησαν άµεσα, υποστήριξαν 

ένθερµα τα µέλη τους και δεν δίστασαν να επικαλεστούν την παρέµβαση της 

πρεσβείας τους, υπενθυµίζοντας στους Έλληνες την εξάρτησή τους από τις 

Μεγάλες ∆υνάµεις. Στα σηµαντικότερα περιστατικά που απασχόλησαν τις 

ελληνικές και ξένες πολιτικές και διπλωµατικές αρχές, την εκάστοτε 

αρχαιολογική ηγεσία και τον τύπο περιλαµβάνονται εκείνα των Γάλλων A. Bon 

και G. Millet. Από τη στιγµή που ο χειρισµός των προαναφερθέντων 

υποθέσεων δεν παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις, η λεπτοµερής ανάλυση και 

των δύο κρίνεται περιττή. Αρκεί η αναφορά στην υπόθεση Α. Bon για την 

τεκµηρίωση των ξένων ηγεµονικών τάσεων και του ελληνικού ενδοτισµού. 

Η κατάσχεση, το 1927, από την αστυνοµία Θάσου µίας κεφαλής εκ 

πηλού, µίας ετέρας ανάγλυφου επί τεµαχίου πηλού ... 25 τεµαχίων νοµισµάτων εξ 

ων τα 17 φέροντα ευδιάκριτους ανάγλυφας προτοµάς, � κ.λ.π. και η 

συνακόλουθη έκδοση του υπ�αριθ. 111/1927 εντάλµατος σύλληψης του 

φερόµενου ως δράστη αρχαιοκαπηλίας γάλλου αρχαιολόγου, A. Bon314 

προκάλεσε τη δυναµική κινητοποίηση της Γαλλικής Σχολής. Ο ∆ιευθυντής της, 

P. Roussel ενηµέρωσε σχετικά τον Υπουργό Εσωτερικών και το Γάλλο πρέσβη 

στην Αθήνα, ο οποίος µε τη σειρά του γνωστοποίησε το συµβάν στον Υπουργό 

Εξωτερικών.315 Στην αναφορά του ο Roussel µέµφονταν την ελληνική 

αστυνοµία για το χειρισµό του ζητήµατος. Η αγένεια των αρχών κατά την 

έρευνα των αποσκευών του γάλλου αρχαιολόγου και η συνακόλουθη εκτόξευση 

κατηγοριών σε έντονο ύφος, χωρίς την παραµικρή µέριµνα για την προστασία 

της τιµής και της υπόληψης του, καυτηριάζεται και ερµηνεύεται ως κατάχρηση 

εξουσίας και συνειδητή προσπάθεια επίδειξης ισχύος: M. Bon a vu le contenu 

de ses bagages étalé sans égards sur le pont du bateau, au milieu des passagers 

dont le lieutenant de gendarmerie tolérait les commentaires désobligeants... 

Μαis tout a été mis en oeuvre par ces autorités pour donner à leurs mesures une 

forme vexatoire et déplaisante, comme lorsqu� un employé sans aucune 

importance trouve un pretexte pour manifester son pouvoir aux dépens de 

                                                 
314 A.D. de Nantes, Ambassade d� Athènes, Serie B, Sous Serie 120, Αντίγραφο της απόφασης 
του Συµβουλίου των Πληµµελειοδικών Καβάλας, 31-1-1928, αρ. 6. 
315 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Έγγραφο του Γάλλου πρεσβευτή, 
Clement Simon προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 22-3-1928, αρ. πρωτ. 65, αρ. πρωτ. 
Υ.Ε. 3459. 
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personnes auxquelles il se trouve inférieur en toute autre occasion.316 Το 

επεισόδιο πήρε µεγαλύτερες διαστάσεις µετά την απόφαση της αστυνοµίας να 

ανακρίνει τους εργάτες που δούλευαν στις ανασκαφές της Θάσου, σχετικά µε 

τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και τη συµπεριφορά των ανασκαφέων. 

Σύµφωνα µε το διευθυντή της Σχολής, οι αγαθές σχέσεις των µελών της µε τους 

κατοίκους του νησιού διακυβεύονταν για πρώτη φορά, µετά από δεκαπέντε 

χρόνια καθώς αµφισβητούνταν η αξιοπιστία και η εντιµότητά τους. Στη βάση 

των µακρόχρονων δεσµών της Γαλλικής Σχολής µε το τοπικό στοιχείο και της 

ως τότε άψογης συνεργασίας της µε τις ελληνικές αρχές, ο ∆ιευθυντής ζήτησε 

την παρέµβαση του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών και την επίπληξη της 

αστυνοµίας Θάσου. Η έµφαση δόθηκε στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας που 

έθεσε σε κίνδυνο αυτό ακριβώς το πνεύµα συνεννόησης και αµοιβαίας 

πίστης.317 Για το επεισόδιο ενηµερώθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο και ο 

έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Μιχαλακόπουλος, που έσπευσε να 

διαβεβαιώσει τόσο το Γάλλο πρεσβευτή στην Αθήνα, Clement-Simon, όσο και 

τον ίδιο τον Bon ότι το ατυχές περιστατικό, αποτέλεσµα του υπερβάλλοντος 

ζήλου της τοπικής αστυνοµίας δεν θα είχε συνέχεια.318 Όµως, παρά τις 

διαβεβαιώσεις του Μιχαλακόπουλου, ο Bon παραπέµφθηκε εκ νέου στο 

πληµµελειοδικείο Καβάλας, γεγονός που προκάλεσε την µήνυ των Γάλλων. Ο 

Clement-Simon προειδοποίησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι µια 

τέτοια εξέλιξη θα κατέληγε στη διακοπή των ανασκαφών της Θάσου αλλά και 

το γενικότερο αποσυντονισµό της Γαλλικής Σχολής, µε συνέπειες δυσµενείς για 

την εξέλιξη των ελληνο-γαλλικών σχέσεων: Tel ne peut être le désir du 

Gouvernement Hellénique et, en tout cas, le gouvernement Français en serait 

affecté.319 Μπροστά στις δυσοίωνες προοπτικές το Υπουργείο Εξωτερικών 

ενεργοποιήθηκε άµεσα απευθύνοντας επείγον έγγραφο στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, µε το οποίο ζητούσε να καταβληθεί πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 

για την αναστολή της αρξάµενης δικαστικής ενέργειας εφόσον ο κ. Bon 

                                                 
316 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Έγγραφο του ∆ιευθυντή της 
Γαλλικής Σχολής προς τον Υπουργό Εσωτερικών, συνηµµένο στο από 22-3-1928 (αρ. πρωτ. 65, 
αρ. πρωτ. Υ.Ε. 3459) έγγραφο του Γάλλου πρεσβευτή, Clement-Simon προς το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών. 
317 Ό.π. υποσ. 316.              
318 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Έγγραφο του Γάλλου πρεσβευτή 
Clement-Simon προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 22-3-1928, αρ. πρωτ. 65, αρ. πρωτ. 
Υ.Ε. 3459. 
319 Ό.π. υποσ. 318.            
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κατεδιώχθη ως αρχαιοκάπηλος κατά τρόπον εκθέτοντα το κρατικόν ... γόητρον.320 

Αν και το παραπεµπτικό βούλευµα που διάτασσε προφυλάκιση του 

κατηγορούµενου είχε ήδη εκδοθεί και δεν ήταν νοµικά εφικτή η απόσυρση της 

κατηγορίας και το κλείσιµο της υπόθεσης χωρίς προηγούµενη δίκη,321 η 

κατάληξη ήταν αίσια για τον γάλλο αρχαιολόγο, όπως προκύπτει από σχετική 

επιστολή του προς το Γάλλο πρεσβευτή: le procureur ...comme me l� avait 

laissé ésperer Mr. Mélas, que j� avais vu au Ministère des Affaires Etrangères 

...a pris immediament l� initiative de toutes les formalités pour annuler le 

jugement existant et obtenir un jugement nouveau. Dans la matinée même a été 

prononcé une sentence d� acquittement.322 

Σίγουρα η αντίδραση της ελληνικής αστυνοµίας ήταν υπερβολική, 

αποτέλεσµα ίσως µιας εγγενούς καχυποψίας απέναντι στις ξένες σχολές. Όµως, 

κατά την ανάγνωση των διαφόρων εγγράφων που αναφέρονται στην υπόθεση, 

γίνονται εύκολα αντιληπτές κάποιες αντιφάσεις. Έτσι, ο ∆ιευθυντής της 

Γαλλικής Σχολής, στην αναφορά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σε µια 

προσπάθεια ερµηνείας και αιτιολόγησης της πράξης του A. Bon µιλούσε για 

την ανάγκη προστασίας των µικροαντικειµένων, που κινδύνευαν κατά την 

παραµονή τους στο Μουσείο Θάσου, ένα µουσείο µε ανεπαρκή φύλαξη και 

κακή οργάνωση. Στο ίδιο, όµως, έγγραφο, λίγο παρακάτω, τόνιζε την απουσία 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος των προαναφερθέντων αντικειµένων: ils sont 

totalement dénués d� intérêt, et tels que tout voyager peut ramasser a un point 

quelconnue de la Grèce.323 Από την άλλη, η προσπάθεια υπεράσπισης του Bon 

από τον Κ. Κουρουνιώτη, σε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 

αρθρώθηκε γύρω από τον τότε ισχύοντα νόµο που επέτρεπε στα µέλη των 

ξένων αρχαιολογικών Σχολών να µεταφέρουν στην Αθήνα τα ευρήµατα των 

ανασκαφών που έχρηζαν συντήρησης.324  

                                                 
320 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Επείγον χειρόγραφο έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 27-3-1928, αρ. πρωτ. 3459. Στο 
περιθώριο σηµειώνεται: να παραδοθή εις χείρας κ. Τριασβάκη(;). 
321 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Εµπιστευτικό έγγραφο του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, Θ. Τουρκοβασίλη προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 6-4-1928, αρ. 
πρωτ. 26, αρ. πρωτ. Υ.Ε. 4150. 
322 A.D. de Nantes, Ambassade d� Athènes, Serie B, Sous Serie 120, Επιστολή του A. Bon προς 
τον Γάλλο πρεσβευτή, 11-5-1928. 
323 Ό.π. υποσ. 316.                                                               
324 AYE, A/3/VI, Περί Γαλλίας και Γαλλο-Ελληνικαί Σχέσεις, Έγγραφο του ∆ιευθυντή του 
Τοµέα Αρχαιολογίας, Κ. Κουρουνιώτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 24-4-1928, αρ. πρωτ. 
16104/604, αρ. πρωτ. Υ.Ε. 4909. 
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Το περιστατικό, παρά τις αντιφάσεις, δεν αποδεικνύει την ενοχή του 

Bon και τη βούλησή του να υπεξαιρέσει τα ανασκαφικά ευρήµατα. Σίγουρα, 

όµως, προδίδει την αδιαφορία του για την τήρηση των ελληνικών κανόνων που 

προέβλεπαν ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών, πριν την αποµάκρυνση 

οποιουδήποτε αρχαίου από το µουσείο. Έτσι, αν και η ελληνική αστυνοµία 

όφειλε να χειριστεί το θέµα µε µεγαλύτερη διακριτικότητα και ευγένεια, ο 

γάλλος αρχαιολόγος δεν ήταν άµεµπτος, εφόσον δεν είχε στην κατοχή του τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που θα αποδείκνυαν τις καλές του προθέσεις. 

Στο περιθώριο, η υπόθεση επιβεβαιώνει τη διάχυτη αντίληψη που αναγόρευε τις 

Μεγάλες ∆υνάµεις και κατ� επέκταση τις ξένες σχολές σε κληρονόµους και 

διαχειριστές του αρχαίου κόσµου, νοµιµοποιώντας περιστασιακά κάποιες 

υπερβάσεις του ελληνικού νοµικού καθεστώτος, µε τη συνενοχή της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

Ενδεικτική του τρόπου που αντιλαµβάνονταν το ρόλο τους οι ξένες 

σχολές ήταν και η πεποίθηση ότι το ελληνικό κράτος είχε καθήκον και 

υποχρέωση να προσφέρει ανταλλάγµατα για την προσπάθεια που κατέβαλλαν 

να ανιχνεύσουν και να αναδείξουν το µνηµειακό του πλούτο. Αν και η ανάληψη 

των ερευνητικών προγραµµάτων τους µεθοδεύονταν µε δική τους πρωτοβουλία, 

σύµφωνα µε τις επιταγές της επιστήµης ή της πολιτικής, η Ελλάδα καλούνταν 

να εκφράσει την ευγνωµοσύνη της µε τον τρόπο που της υποδεικνύονταν, χωρίς 

µεγάλα περιθώρια επιλογής ή αντίδρασης.  

Έτσι, το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο θεωρούσε αυτονόητη 

ηθική υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης την παραχώρηση κινητών 

ευρηµάτων στο χρηµατοδότη των ανασκαφών του Κεραµικού, Jg. G. 

Oberländer. Αν και η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν συµµετείχε στις 

διαπραγµατεύσεις για τη χορηγία, η ικανοποίηση των προσδοκιών του 

γερµανού επιχειρηµατία, κατά το ιταλικό παράδειγµα,325 νοµιµοποιούνταν από 

τα ηθικά και υλικά οφέλη, που σύµφωνα µε το Ινστιτούτο, αποκόµιζε η 

Ελλάδα: Und dieses Geld kommt ja schliesslich griechischen Arbeitern und den 

                                                 
325 Oberländer, der gestern angekommen ist, hat von den Italienern aus den allerdings sehr 
erfolgreichen Grabungen von Minturnae gleich ein Dutzend Köpfe und torsen für sein 
Museum�(Αρχείο Γ.Α.Ι., Φάκ. 34, Korrespondez 1930-1932, Έγγραφο του G. Karo προς τον 
Κ. Κουρουνιώτη, 5-5-1932). 



 199

griechischen Museen zu gute.326 Προχωρώντας ακόµα πιο πέρα, η Γερµανική 

Σχολή επενέβη αποφασιστικά ακόµα και στην επιλογή των αντικειµένων που 

θα δωρίζονταν. Η προσφορά της µαρµάρινης ληκύθου των Σώστρατου και 

Πρόκλου327 που είχε εγκρίνει το Αρχαιολογικό Συµβούλιο δεν θεωρήθηκε 

ικανοποιητική. Απαιτήθηκαν, επιπλέον, τρία υποµυκηναϊκά αγγεία και µερικά 

χάλκινα, τα κτερίσµατα, δηλαδή, της πρώτης ταφής που ανασκάφτηκε 

παρουσία του Oberländer.328  

Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι επικαλούνταν, χωρίς δισταγµό, το ελληνικό 

χρέος και αναζητούσαν έµπρακτη απόδειξη της ευγνωµοσύνης της χώρας, σε 

µια προσπάθεια να ενθαρρύνουν µελλοντικούς δωρητές. Τα σχόλια του D. 

Robinson, µε αφορµή την διανοµή στην Αµερική των ευρηµάτων, που είχε 

επιλέξει ο Ευ. Πελεκίδης, από τις αµερικάνικες ανασκαφές της Ολύνθου329 

άφηναν να διαφανεί η σαφής πρόθεση εµπλοκής της Ελλάδας στις στρατηγικές 

προσέλκυσης χορηγών: the letters which I wrote to the ministry and which 

�Commodore Melas wrote said that the Baltimore Art Museum or the Johns 

Hopkins University ought to receive some antiquities in return for the money 

that had been donated toward the excavation.330  

Με την ίδια άνεση διεκδικούνταν δωρεές αρχαίων ως απότιση φόρου 

τιµής σε πολιτικά πρόσωπα. Έτσι, όταν το 1937, τέθηκε θέµα επίσκεψης του 

Χίτλερ, ο Τµηµατάρχης των ελληνικών υποθέσεων του γερµανικού Υπουργείου 

Προπαγάνδας, Weyssenhof πρότεινε στο γραµµατέα της Ελληνικής Πρεσβείας 

στο Βερολίνο την προσφορά αντί παρασήµου αρχαιολογικού αντικειµένου, 

γνωστού όντος του θαυµασµού όν ο αρχικαγκελλάριος τρέφει προς την αρχαίαν 

ελληνικήν τέχνην.331 

                                                 
326 Αρχείο Γ.Α.Ι., Φάκ. 34, Korrespondez 1930-1932, Έγγραφο του G. Karo προς τον Κ. 
Κουρουνιώτη, 2-12-1932. 
327 Αρχείο Γ.Α.Ι., Φάκ. 34, Korrespondez 1930-1932, Επιστολή του Jg. G. Oberländer προς τον 
Κ. Κουρουνιώτη, 11-5-1932. 
328 Αρχείο Γ.Α.Ι., Φάκ. 34, Korrespondez 1930-1932, Έγγραφο του G. Karo προς τον Κ. 
Κουρουνιώτη, 17-5-1932. 
329 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του R. Carpenter στον D. 
Robinson, 27-11-1928.           
330 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του D. Robinson στον R. 
Carpenter, 14-12-1928.          
331Α.Υ.Ε, Α/11/3, Απόρρητο έγγραφο του έλληνα πρεσβευτή, Αλ. Ρίζου Ραγκαβή προς το 
Υπουργείο Εξωτερικών, 7-1-1937, αρ. πρωτ. 63. 
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Η βεβαιότητα των ξένων σχολών για την αναπόφευκτη ελληνική 

υποχώρηση στις πιέσεις τους και το συχνά υπεροπτικό ύφος µε το οποίο 

διατύπωναν τα αιτήµατά τους, προέρχονταν, εκτός των άλλων, και από την 

επίγνωση της αδυναµίας του ελληνικού κράτους να αντιµετωπίσει 

συντονισµένα τα πολυσύνθετα προβλήµατα ανάδειξης των πολιτισµικών 

αγαθών. Πράγµατι, η χωροταξική διασπορά των µνηµείων σε όλες τις περιοχές 

της χώρας, δυσκόλευε την οικονοµικά ανίσχυρη Ελλάδα να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις διαχείρισης του παρελθόντος της, χωρίς τη βοήθεια των Μεγάλων 

∆υνάµεων. Με αφορµή την ίδρυση µουσείου στην Κόρινθο η Αµερικανική 

Σχολή, για παράδειγµα, διακήρυσσε τη συµβολή της στην αντιµετώπιση των 

ελληνικών πολιτιστικών αδιεξόδων και στην ανασυγκρότηση της µουσειακής 

πολιτικής: it was necessary both for the adequate preservation of the articles 

found and for the dignity of the nation which owns and guards them that an 

appropriate museum be built at Corinth...332 Υπό αυτό το πρίσµα, η τελετή 

εγκαινίων του µουσείου οργανώθηκε µε στόχο τον παραδειγµατισµό του 

ελληνικού κράτους και τον στιγµατισµό της κυβερνητικής ολιγωρίας για την 

περιφέρεια σε αντιδιαστολή µε την αµερικάνικη δραστηριοποίηση: the only 

objective I have in mind is, if possible, to let the influence of our museum carry 

an object lesson for the guidance of the Government and its policy toward the 

provincial museums, many of which are shamefully neglected from the point of 

view of either safety or scientific use.333  

Οι ξένες σχολές γνώριζαν τη παθογένεια της ελληνικής διοίκησης και 

την προθυµία της να επινοεί τρόπους παράκαµψης του θεσµικού πλαισίου για 

ποικίλους λόγους, συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκώµενων ατοµικών 

οφειλών. Απλά, λοιπόν, εκµεταλλεύονταν εγγενείς τάσεις της αρχαιολογικής 

ηγεσίας για την ικανοποίηση των επιθυµιών τους. Όταν ο ίδιος άνθρωπος, που 

ως έφορος του Μουσείου Ηρακλείου, το 1929, απαγόρευε τη συνέχιση 

αγγλικής ανασκαφής στην περιοχή της Κνωσού επειδή δεν είχαν τηρηθεί οι 

νοµικές προδιαγραφές, ως διευθυντής αρχαιοτήτων, το 1938, υποδείκνυε στον 

αµερικάνο K. Lehmann-Hartleben τρόπο υπέρβασης του άρθρου 37 του Π.∆. 

                                                 
332 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Κόρινθος, Επιστολή του W. R. Peabody προς τον Ε. 
Βενιζέλο, 27-4-1931.   
333 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Μουσείο Κορίνθου, Επιστολή του E. Capps προς 
τον R. Stillwell, 8-1-1934. 
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5351/32334 και διασφάλισης άδειας ανασκαφής στη Σαµοθράκη (την τέταρτη 

κατά σειρά άδεια της Αµερικανικής Σχολής για το 1938),335 τότε γίνονται 

απόλυτα κατανοητές οι ξένες αναµονές για ελαστική ερµηνεία της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

Τα περιθώρια διευρύνονταν όχι µόνο από τις ισχνές αντιστάσεις της 

ελληνικής αρχαιολογικής ηγεσίας αλλά και από την ευνοϊκή προδιάθεση 

µερίδας του κλάδου που είχε αρχίσει σταδιακά να εσωτερικοποιεί ως 

αυτονόητη την ιδέα της επιστηµονικής αξίας των ξένων αρχαιολόγων. Η 

αντιπαραβολή της αµερικάνικης και της ελληνικής αξιολόγησης των 

ανασκαφών της Ολύνθου και του υπεύθυνου αρχαιολόγου, D. M. Robinson 

αρκεί για να διαφανεί η εγγενής ροπή υπερτίµησης της ξένης επιστήµης. Έτσι, ο 

µεν ∆ιευθυντής της Αµερικανικής Σχολής, R. Carpenter δεν δίστασε να 

αµφισβητήσει την επιστηµονική επάρκεια και ανασκαφική εµπειρία του 

Robinson, όταν τέθηκε θέµα χρηµατοδότησης του ανασκαφών του στην 

Όλυνθο από την Επιτροπή για τις Μεσογειακές Αρχαιότητες του American 

Council of Learned Societies: In my judgment Prof. Robinson is an extremely 

bad excavator. ...When I visited him in Olynthos in 1928 I did not feel that his 

methods had improved very much. He has learned nothing about stratification 

... but belongs to the old Schliemann School that dug for «finds». � my 

personal worry is to see that somehow somebody gets on his staff who 

understands how digging should be done.336 Αντίθετα, ο έλληνας επιβλέπων τις 

αµερικάνικες ανασκαφές, Ν. Κοτζιάς, Έφορος Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας, 

σε επιστολή του προς τον ∆ιευθυντή της Σχολής σχετικά µε µία υπόθεση 

αρχαιοκαπηλίας,337 απέρριπτε τις κατηγορίες εκφράζοντας ταυτόχρονα, µε 

ποµπώδεις εκφράσεις, την εκτίµηση και το θαυµασµό του για την οµάδα του 

Robinson:.. all the members ... were of high character, consistent with the 
                                                 
334 Πρόκειται για το άρθρο που περιόριζε τον ετήσιο αριθµό των ανασκαφών των ξένων σχολών 
σε τρεις: Π.∆. 5351, 9 Αυγούστου 1932 (ΦΕΚ 275, 24-8-1932 τ. Α΄) Περί κωδικοποιήσεως των 
διατάξεων του Νόµου 5351/32, ως και των εν ισχύι σχετικών διατάξεων των Νόµων 
ΒΧΜς΄/1899, 491/1914, 2447/1920, 4823/1930 και του Ν.∆. της 12/16 Ιουνίου 1926 εις εν 
ενιαίον κείµενον φέρον τον αριθµόν 5351 και τον τίτλον «περί αρχαιοτήτων». 
335 Dr. Marinatos ...in a personal and, to some extent ... in a confidential way has indicated that, 
in his opinion, it may be worth while to re-submit at this time an application for the dig at 
Samothrace in the form of a request for a trial excavation (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, 
Φάκ. Σαµοθράκη, Επιστολή του K. Lehmann-Hartleben προς τον Ch. H. Morgan, 22-3-1938).                         
336 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του R. Carpenter προς τον 
Γραµµατέα της Επιτροπής για τις Μεσογειακές Αρχαιότητες του American Council of Learned 
Societies, M. Graves, 27-2-1931.                     
337 Βλ. Αι ανασκαφαί εις Όλυνθον, Ελεύθερον Βήµα, 18-4-1934, 4. 
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reputation of your splendid school and of the great and glorious American 

nation... I take the opportunity officially to congratulate you, my dear Director, 

and through you the whole American expedition of 1934, which is worthy of all 

praise and the warmest congratulations....338 

Συνοψίζοντας, στο µεσοπόλεµο κρυσταλλώνεται ένα σύνθετο σχήµα 

σχέσεων ανάµεσα στις ξένες αρχαιολογικές σχολές, τις πολιτικές κυβερνήσεις 

των χωρών προέλευσης και το ελληνικό κράτος, που προσδιορίστηκε από τις 

εκάστοτε ανάγκες της άρχουσας τάξης και των κρατών-εθνών να συγκροτήσουν 

το θεωρητικό τους οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση των εσωτερικών και 

εξωτερικών αντιπάλων τους, να επιβεβαιώσουν το κύρος τους ή να 

ενδυναµώσουν τις σχέσεις τους µε την Ελλάδα. Στο ίδιο διάστηµα, η ελληνική 

πολιτική και αρχαιολογική ηγεσία παρακολουθούσε τις εξελίξεις, αδύναµη στις 

περισσότερες περιπτώσεις να επιβάλλει τη θέλησή της, εγκλωβισµένη σε µία 

ρευστή κατάσταση εξαιτίας της θέσης της Ελλάδας στο διεθνές παιχνίδι των 

∆υνάµεων και κυρίως εξαιτίας του νοσούντος διοικητικού µηχανισµού της. 

                                                 
338 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φάκ. Όλυνθος, Επιστολή του Ν. Κοτζιά προς τον Ch. H. 
Morgan, 18-6-1938. 
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IV. Οι ανασκαφές της αρχαίας Αγοράς της Αθήνας 
 

Οι διαπραγµατεύσεις για τις ανασκαφές της αθηναϊκής Αγοράς µε τους 

Αµερικανούς, που κορυφώνονται επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου, σκιαγραφούν 

τον τρόπο αντιµετώπισης της αρχαιολογίας από ένα ιδιωτικό επιστηµονικό 

φορέα και από µία αστική εκσυγχρονιστική κυβέρνηση και το βαθµό που οι 

πολιτικές σκοπιµότητες, στο περιθώριο των πελατειακών συµφερόντων, 

προσδιορίζουν τις επιµέρους λεπτοµέρειες ενός µεγάλου αρχαιολογικού έργου. 

Πρότυπο ευφυούς και επιδέξιου χειρισµού πραγµατικά πολύπλοκων 

καταστάσεων εκ µέρους της Αµερικανικής Σχολής αποκαλύπτουν, ταυτόχρονα, 

την αµηχανία της ελληνικής αρχαιολογικής ηγεσίας και την αδυναµία της να 

αποτελέσει ρυθµιστικό παράγοντα στις εξελίξεις.  

 
Σύντοµη ιστορική αναδροµή 
Στις 3 ∆εκεµβρίου 1924 ο ∆ιευθυντής της Αµερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών, B. H. Hill µε έγγραφο προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών 

και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως ζητούσε ανεπίσηµα να του χορηγηθεί άδεια 

ανασκαφής της Αγοράς των αρχαίων Αθηνών, του κυριότερου κέντρου 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.1  

Η ανασκαφή της Αγοράς αποτελούσε όραµα της ελληνικής πολιτικής 

και αρχαιολογικής ηγεσίας ήδη από την εγκατάσταση της πρωτεύουσας του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην Αθήνα. Όταν το 1833 οι αρχιτέκτονες 

Στ. Κλεάνθης και Ε. Schaubert κατάρτιζαν το πρώτο πολεοδοµικό σχέδιο της 

πόλης, εξαιρούσαν από τη ρυµοτοµία εκτεταµένη περιοχή γύρω από το λόφο 

της Ακρόπολης, µε στόχο την απαλλοτρίωση και κατεδάφιση των νεοτέρων 

οικοδοµών και τη συνακόλουθη ανάληψη ανασκαφών.2 Το σχέδιο εξασφάλισε 

τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Στις 3/15 Ιουνίου του 1833 υπέβαλαν 

συνυποσχετικόν στον Όθωνα σύµφωνα µε το οποίο οι υπογεγραµµένοι [κάτοικοι 

Αθηνών] µεταβίβαζαν στην κυβέρνηση «όλα τα περί την Ακρόπολιν οικόπεδα ... 

και ... έτι 300 στρέµµατα, τα οποία να χρησιµεύσουν διά οικόπεδα εκείνων, 

                                                 
1 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Έγγραφο του Β. Η. Hill προς τον 
Υπουργό Παιδείας, 3-12-1924.  
2 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-29), Εισηγητική Έκθεσις επί του 
σχεδίου νόµου «Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών», 
Φεβρουάριος 1929. Πρβ. Μπίρης 1996, 30, Τραυλός 1993, 250-251.  
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οίτινες παραχωρούν τα εδικά των παρά την Ακρόπολιν». Η αποζηµίωση 

καθορίζονταν σε εβδοµήκοντα λεπτά τον καθ΄ έκαστον τετραγωνικόν πήχυν, εκ 

των οποίων τα µεν 20 θέλουν τοις χρησιµεύσει διά την πληρωµήν της γης όπου 

θέλουν λάβει διά κατοικίαν, τα δε λοιπά 50 διά την µετακόµισιν της ύλης των και 

αποζηµίωσιν των λοιπών αναγκαίων...».3 Λίγους µήνες αργότερα, στις 16 

Οκτωβρίου 1833, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των υπό απαλλοτρίωση 

οικοπέδων και οικιών, βάση της οποίας το απαιτούµενο για τις αποζηµιώσεις 

χρηµατικό ποσό υπολογίζονταν σε 1.013.363 δραχµές. Όµως, ο κρατικός 

µηχανισµός δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει την οικονοµική υποδοµή που 

προϋπέθετε η άµεση πραγµάτωση της πολεοδοµικής σύλληψης των Κλεάνθη 

και Schaubert. Η εσπευσµένη µεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα και η 

συνακόλουθη απότοµη υπερτίµηση της εγγείου ιδιοκτησίας ενέτεινε τα 

προβλήµατα.  

Παρά την αρχική πρόθεση της πολιτείας να διευθετήσει ορθολογικά το 

ζήτηµα της διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου, πολιτικοί συµβιβασµοί και 

ατοµικά συµφέροντα κατέληξαν στην αναστολή της άµεσης εκτέλεσης του 

καταρτισθέντος σχεδίου και στις επάλληλες συρρικνώσεις του ακάλυπτου 

χώρου γύρω από την Ακρόπολη. Το 1834 ο Leo von Klenze ανέλαβε να 

εκτονώσει τις αντιδράσεις όσων τα οικονοµικά συµφέροντα θίγονταν από το 

σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert, προτείνοντας την πρώτη, κατά χρονολογική 

σειρά, µείωση της έκτασης της κηρυγµένης αρχαιολογικής ζώνης.4 Ακολούθησε 

το Νοέµβριο του 1834, η προσπάθεια του Ludwig Ross να αποµονώσει 

συγκεκριµένα οικόπεδα µε ορατά ή τεκµαιρόµενα λείψανα σηµαντικών 

αρχαίων µνηµείων. Σε συνεργασία µε τον Πιττάκη υπέδειξε δεκατρείς θέσεις 

εις την πέραν των οδών Αδριανού και Ηφαίστου περιοχήν.5 Για µια ακόµη φορά 

το κράτος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις των αποζηµιώσεων. 

Εκπονήθηκαν άλλα δύο σχέδια για να εγκριθεί τελικώς από τον Schaubert, στις 

11/23 Νοεµβρίου του 1836, το σχέδιο του Χάνσεν που ελαχιστοποιούσε τον 

αριθµό των κηρυγµένων αρχαιολογικών περιοχών σε πέντε: 1. Περί το Θησείον. 

2. Εις την Στοάν του Αττάλου και εις τους «Γίγαντας» του Ωδείου του Αγρίππα. 3. 

Εις την Ρωµαϊκή Αγοράν. 4. Εις το Γενί τζαµί, µεταξύ των οδών Αδριανού, 

                                                 
3Καµπούρογλους 1929, 1-2.  
4 Μπίρης 1996, 35. 
5 Μπίρης 1996, 62. 
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Φλέσα, Λυσίου και Ερεχθέως και 5. Περί το µνηµείον του Λυσικράτους. Το 

σχέδιο Χάνσεν επέτρεπε άτυπα, εφόσον δεν επικυρώθηκε από διάταγµα ή 

υπουργική απόφαση την οικοδόµηση κατ΄ανοχήν και υπό τύπον 

προσωρινότητος...εις την πέραν της οδού Αδριανού έκτασιν της παλαιάς πόλεως.6 

Όµως η σκέψη για την ανασκαφική διερεύνηση ολόκληρης της περιοχής 

ουδέποτε εγκαταλείφθηκε. Οι µαρτυρίες των γραπτών πηγών7 αρχικά αλλά και 

τα αποτελέσµατα των περιορισµένων ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

από τα µέσα του 19ου αιώνα καθιστούσαν αναµφισβήτητη τη σηµασία του 

χώρου για τη γνώση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Για τους Έλληνες 

αρχαιολόγους το ζήτηµα της αποκάλυψης της Αγοράς δεν ήταν απλώς 

αρχαιολογικόν αλλά και εθνικόν και δη κεφαλαιώδους διά την Ελλάδα σηµασίας. 

Η Αρχαιολογική Εταιρεία απέβλεπε πάντοτε µετά πεποιθήσεως εις την εκτέλεσιν 

του από της ιδρύσεως αυτής καταστρωθέντος σχεδίου, του οποίου παρασκεύαζε 

κατά µικρόν τας λεπτοµερείας αναµένουσα και του ∆ηµοσίου ενεργότερον και 

πραγµατικώτερον το διαφέρον.8 Το δε ελληνικό κράτος, όπως δήλωνε ο 

Γόντικας το 1929, επί σειρά ετών εχορήγει εις την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν 

χάριν των απαλλοτριώσεων τούτων περί τας 100.000 δρχ. ετησίως, ηγοράσθησαν 

δε κατ΄αυτόν τον τρόπον πολλαί κτήσεις και έγιναν ανασκαφαί µε σπουδαιότατα 

αποτελέσµατα...9 Η ριζική, όµως, επίλυση του προβλήµατος απαιτούσε κάτι 

περισσότερο από την ανεπαρκή επιχορήγηση της Εταιρείας.10 Απαιτούσε µια 

συνεπή παρεµβατική στρατηγική που ουδέποτε ασκήθηκε. Οι όποιες 

προσπάθειες συνολικής θεώρησης του θέµατος, όπως η πρόταση του Εφόρου 

Αρχαιοτήτων Αττικής και ∆ιευθυντή της Ακροπόλεως, Αλέξανδρου 

Φιλαδελφέα για άµεση ανασκαφή της Β και Β∆ κλιτύος της Ακρόπολης δεν 

προχώρησαν πέρα από το θεσµικό επίπεδο. Το υπόµνηµα που υπέβαλλε ο 

Φιλαδελφέας στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, στις 9 Απριλίου 1921, εν 

όψει του εορτασµού της Εκατονταετηρίδας της Εθνικής Ανεξαρτησίας το 1930, 

                                                 
6 Μπίρης 1996, 62. 
7 Παυσανίας, I, 3 � I, 17, στο Παπαχατζής 1974. 
8 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο της Α.Ε. προς το 
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, 11-12-1925, αρ. πρωτ. 127.  
9 Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόµου «Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 
τµήµατος της πόλεως Αθηνών», Φεβρουάριος 1929. 
10 Σύµφωνα µε ένα πρόχειρο υπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας το απαιτούµενο για τις 
απαλλοτριώσεις ποσό ανέρχονταν το 1926 σε 60-70.000.000 δρχ. (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Υπουργού Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης, Γ. Λιβαθινόπουλου προς την Αµερικανική Αρχαιολογική Σχολή, 20-2-1926). 
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συνόψιζε την απογοήτευση από τη µακροχρόνια αδράνεια και την ανάγκη 

λήψης µέτρων, ανάγκη που άλλωστε επιβάλλονταν από ένα συγκερασµό 

οικονοµικών και εθνικών αιτηµάτων: η κατ΄ εξοχήν περίλαµπρος και αθάνατος 

των Αθηνών πόλις ... κείται ακόµη τεθαµµένη υπό αθλίους και ελεεινούς 

οικίσκους και ρυπαράς στενωπούς... Και ταύτα πάντα εξ ακηδίας της ελληνικής 

Πολιτείας, ήτις έπρεπεν άµα τη ελευθερώσει της ιεράς ταύτης γης πρωτίστως περί 

τούτου να λάβη πρόνοιαν! Αλλ΄ ότι δεν εγένετο τότε ας γίνη σήµερον επί τη 

ευκαιρία της Εκατονταετηρίδος της ηµέρας ανεξαρτησίας... Η ψήφισις υφ΄ Υµών 

της δαπάνης ενός εκατοµµυρίου κατ΄ έτος προς βαθµιαίαν απαλλοτρίωσιν 

ολοκλήρου του χώρου τούτου και άµεσον µετά ταύτην ανασκαφήν, δεν θα 

επιβαρύνη σπουδαίως τον προϋπολογισµόν του Κράτους, ιδίως όταν αναλογισθή 

τις την µεγίστην σηµασίαν του εγχειρήµατος... Πρόκειται δε ... περί κεφαλαίου 

κατατεθειµένου εις επιχείρησιν ήτις είνε καρποφορωτάτη διά το έθνος ηµών και 

ήτις θα αποφέρει χιλιαπλάσια των δαπανηθησοµένων κέρδη.11 Η συνέλευση 

έδωσε τη συγκατάθεσή της και η Κυβέρνηση Γούναρη παρέπεµψε το θέµα στο 

αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο µε τη σειρά του και σε συνεργασία µε το 

Γραφείο του Σχεδίου Πόλεως καθόρισαν ως απαλλοτριωτέα ζώνη τον χώρον 

όστις διήκει από του Θησείου και κατά µήκος της οδού Αδριανού µέχρι της 

συνοικίας Μακρυγιάννη.12 Αλλά το µεγαλεπήβολο σχέδιο παραπέµφθηκε για 

µια ακόµη φορά στις καλένδες. Προσέκρουσε µάλιστα στις αντιδράσεις των 

υπέρµαχων των µεσαιωνικών Αθηνών, όπως του Καµπούρογλου.13  

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την εισροή των προσφύγων, 

δηµιουργήθηκε στην Αθήνα οξύτατο στεγαστικό πρόβληµα που σε συνδυασµό 

µε τη µακρά καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων ενέτεινε τις διαµαρτυρίες των 

ιδιοκτητών. Λόγοι πολιτικής σκοπιµότητας επέβαλαν την εκ νέου υποχώρηση 

της κυβέρνησης και τη χορήγηση νέων οικοδοµικών αδειών. Χάρη στην 

αντίδραση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αναβλήθηκε η εφαρµογή της 

απόφασης και παραχωρήθηκε νέα προθεσµία για την εξεύρεση πόρων προς 

                                                 
11 Φιλαδελφέας 1994, 188-189. 
12 Φιλαδελφέας 1994, 188. 
13 Μαλλούχου-Tufano 1998, 251, υποσ. 509. 
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εξαγορά των ιδιοκτησιών. Η στροφή στις ξένες αρχαιολογικές σχολές ήταν 

πλέον η µόνη εφικτή λύση.14 

 

Οι διαπραγµατεύσεις του ελληνικού κράτους µε την  

Αµερικανική Σχολή 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση απέτρεπε ακόµα και τα ευρωπαϊκά 

ιδρύµατα από την ανάληψη ενός τόσο µεγάλου εγχειρήµατος, όπως οι 

ανασκαφές της αθηναϊκής Αγοράς. Η αποκλειστική εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από την Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών ήταν αναµενόµενη, όπως 

φαίνεται και από την επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Κ. Σπυρίδη προς τον Β. 

H. Hill στις 14 Ιανουαρίου 1925: βεβαίως το έργον είναι πολυδάπανον, αλλά η 

ανασκαφή .... είναι αξία της δαπάνης, ην µόνον κατά τας σηµερινάς περιστάσεις η 

µεγάλη Αµερικανική πατρίς υµών είναι δυνατόν να αναλάβη. Ως εκ τούτου το 

Υπουργείο, λαµβάνοντας υπόψη τη σύµφωνη γνωµοδότηση του Αρχαιολογικού 

Συµβουλίου, πληροφορεί την Αµερικανική Σχολή ότι προτίθεται να της 

εκχωρήσει άδεια διενέργειας ανασκαφών στην αθηναϊκή Αγορά εις οιανδήποτε 

έκτασιν, αρκεί να κατωρθώνετο διά των ιδιαιτέρων υµών πόρων η 

απαλλοτρίωσις των καλυπτόντων τον χώρον ιδιωτικών οικηµάτων.15 Οι όροι 

έγιναν αποδεκτοί από τους Αµερικανούς. Λίγους µήνες αργότερα, στις 9 Μαΐου 

1925 η ∆ιοικητική Επιτροπή της Σχολής ανέθεσε στον Πρόεδρό της, Ε. Capps, 

τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων µε το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για τη 

σύναψη της σχετικής συµφωνίας.16 

Πριν την έναρξη των διαπραγµατεύσεων ο Ε. Capps θα σφυγµοµετρήσει 

τις διαθέσεις του Αµερικανικού κοινού, στις προαιρετικές συνεισφορές του 

οποίου στηριζόταν η χρηµατοδότηση της ανασκαφής. Με ανακοίνωσή του στον 

αµερικανικό τύπο, στις 30 Ιουνίου 1925, δηµοσιοποίησε την πρόθεση της 

                                                 
14Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Υποµνηµατικόν Σηµείωµα διά τον 
κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως επί του ζητήµατος των Ανασκαφών της Αγοράς των Αρχαίων 
Αθηνών, 20-8-1928. 
15Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Επιστολή του Υπουργού 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, Κ. Σπυρίδη προς τον ∆ιευθυντή της Αµερικανικής 
Σχολής, B. H. Hill, 14-1-1925, αρ. πρωτ. 1019/29.
16 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του B. H. Hill προς τον 
Υπουργό Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, 7-11-1925 µε το οποίο διαβιβάζει στον 
Υπουργό τη σχετική επιστολή του E. Capps.
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ελληνικής κυβέρνησης να αναθέσει την ανασκαφή της Αγοράς στην 

Αµερικανική Σχολή. Οι αντιδράσεις υπήρξαν ευνοϊκότατες: µε την µόνην 

εξαίρεσιν της ανακαλύψεως του τάφου του Tut-ank-amen εν Αιγύπτω κατά το 

παρελθόν έτος ... ουδέν άλλο θέµα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εξήγειρε τόσον 

ευρέα, ευµενή σχόλια εις τας αµερικανικάς εφηµερίδας όσον η πρόθεσις των 

ανασκαφών της Αγοράς των Αθηνών υπό της Αµερικανικής Σχολής.17 

Η θετική ανταπόκριση των Αµερικανών ενεθάρρυνε τη ∆ιοικητική 

Επιτροπή της Σχολής. Στις 7 Νοεµβρίου 1925, ο Hill ζήτησε επίσηµα πλέον από 

τον Έλληνα Υπουργό Παιδείας την οριστικοποίηση της ανασκαφικής άδειας.18 

Στο συνοδευτικό έγγραφο ο Capps φρόντισε να επισηµάνει έντεχνα τις 

πολιτικές παραµέτρους της επικείµενης αρχαιολογικής δραστηριότητας. Ο 

χαρακτηρισµός των ανασκαφών της Αγοράς ως εθνικό εγχείρηµα του 

Αµερικανικού λαού και τρόπο έκφρασης των φιλικών αισθηµάτων του προς 

τους Έλληνες δεν άφηνε περιθώρια αµφιβολιών στους άµεσα 

ενδιαφερόµενους.19  

Πριν τη λήψη της οριστικής απόφασης ο Υπουργός Παιδείας, Γ. 

Λιβαθινόπουλος αποδέχεται την πρόταση της Αρχαιολογικής Εταιρείας να 

προσκαλέση εις κοινήν σύσκεψιν τους εξέχοντας πνευµατικούς τε και 

οικονοµικούς και άλλους παράγοντας της πρωτευούσης, (όσους) θα ήταν εις 

θέσιν να συντελέσωσιν εις την ευρυτέραν συµµετοχήν της Ελλάδος εν τω 

σηµαντικωτάτω εθνικώ έργω.20 Σε σχετικό έγγραφο που απευθύνει στην 

Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου διαφοροποιείται 

από τον προκάτοχό του, Σπυρίδη: Συστάσει της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας η 

Κυβέρνησις εδήλωσεν ότι αποδέχεται κατ΄ αρχήν την προσφοράν των 

Αµερικανών, µη επιθυµούσα όµως να αποξενωθή τελείως τόσον µεγάλου και 

σπουδαίου επιστηµονικού έργου � έχοντος ως σκοπόν την έρευναν της 

ενδοξοτέρας πόλεως των µεγάλων προγόνων ηµών, σκέπτεται να θέση ως όρον 

την συµµετοχήν της Ελλάδος διά της Αρχαιολογικής Εταιρείας εν ίση µοίρα εις 

                                                 
17 Ό.π. υποσ. 16.                      
18 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του B. H. Hill προς τον 
Υπουργό Παιδείας, 7-11-1925. 
19Ό.π. υποσ. 16.      
20 Αρχείο Α. Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924 - 28), Έγγραφο της Α.Ε. προς το 
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, 11-12-1925, αριθ. πρωτ. 127. 
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την διεξαγωγήν των ανασκαφών.21 Σ� αυτό το νέο πνεύµα θα κινηθεί και η από 

20 Φεβρουαρίου 1926 απάντηση του Υπουργού στο αίτηµα του Hill για τη 

χορήγηση ανασκαφικής άδειας, µε τους όρους της σύµβασης να αναιρούν 

εκείνους που είχε θέσει ο Σπυρίδης. Η Σχολή καλείται να καταβάλει ακέραιη τη 

δαπάνη της απαλλοτρίωσης «ολοκλήρου του χώρου υπέρ του ∆ηµοσίου»22 και 

όχι µόνο των «καλυπτόντων τον χώρον ιδιωτικών οικηµάτων.23 Παράλληλα, 

προτείνεται η συµµετοχή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στις ανασκαφές ως 

αντιπροσωπεύουσα την Ελλάδα. ∆ιευκρινίζεται ότι η ενεργητική παρουσία της 

Εταιρείας θα συνεπαγόταν την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον ετήσιο 

προϋπολογισµό της, στην οποία δεν αποκλείεται, να προσθέσει γενναία εισφορά 

και το Κράτος, εάν βραδύτερον, ως υπάρχει µεγάλη ελπίς βελτιωθή η κατάστασις 

των δηµοσίων οικονοµικών.24  

Ο Β. Hill αν και ενηµέρωσε τον Ε. Capps για την αδυναµία της 

ελληνικής κυβέρνησης να καταβάλει τις αποζηµιώσεις για την απαλλοτρίωση 

ολόκληρου του χώρου αµέλησε, κατά τους ισχυρισµούς του τελευταίου, να τον 

πληροφορήσει για την αναβάθµιση της θέσης της Αρχαιολογικής Εταιρείας στο 

επικείµενο εγχείρηµα.25 Η αποσιώπηση µιας τόσο σηµαντικής µετατροπής θα 

µπορούσε, ίσως, να ερµηνευτεί στα πλαίσια της οξύτατης διένεξης των δύο 

ανώτατων στελεχών της Αµερικανικής Σχολής. Κατά σύµπτωση, ούτε ο 

επόµενος Υπουργός Παιδείας, Αιγινίτης ούτε και ο ∆ιευθυντής της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Κ. Κουρουνιώτης ανέφεραν στον Capps τα νέα 

                                                 
21Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Υπουργείου των 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης προς την Πρυτανεία του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου, 11-12-1925, αρ. πρωτ. 56957/2429.  
Πρβ. την πρόσφατη άρνηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου να παραχωρήσει στην 
Αµερικανική Σχολή άδεια ανασκαφικής διερεύνησης του κέντρου της Θήβας, παρά το γεγονός 
ότι η Σχολή, έχοντας διασφαλίσει την επιδότηση των εργασιών της από την εταιρεία Hewllet 
Pacard, παρουσιάστηκε διατεθειµένη να αναλάβει την απαλλοτρίωση των σύγχρονων σπιτιών. 
...Όλοι συµφώνησαν ότι µόνον το ελληνικό κράτος και οι αρµόδιες υπηρεσίες του µπορούν να 
έχουν την ευθύνη, όπως άλλωστε ορίζεται από το νόµο, για ανασκαφές τέτοιας έκτασης και 
σηµασίας (Ελληνική υπόθεση η ανασκαφή στη Θήβα, Το Βήµα, 9-3-2000, Α30. Βλ. επίσης, Ες 
Θήβας, Το Βήµα, 10-3-2000). 
22 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Υπουργείου των 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης προς την Αµερικανική Σχολή, 20-2-1926, αριθ. 
πρωτ. 381. 
23 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Υπουργού 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, Κ. Σπυρίδη προς τον ∆ιευθυντή της Αµερικανικής 
Σχολής, B. H. Hill, 14-1-1925 αρ. πρωτ. 1019/29. 
24 Ό.π. υποσ. 22.               
25 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Συνηµµένο υπόµνηµα στο από 30-
6-1927 έγγραφο του Ε. Capps προς τον Υπουργό Παιδείας.  
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δεδοµένα στις ιδιαίτερες συνοµιλίες τους, το Μάρτιο του 1926.26 Πιθανότατα 

θεωρούσαν ότι ήταν ενήµερος. Συνεπώς, ο Capps αγνοούσε την τροποποίηση 

της αρχικής προσφοράς, όταν τους µήνες που ακολούθησαν την εκχώρηση της 

άδειας της 20ης Φεβρουαρίου 1926, προσπαθούσε να εξασφαλίσει την 

χρηµατοδότηση της ανασκαφής. Όπως σηµείωνε, το χρηµατικό ποσόν συνελέγη 

... µε την αντίληψην ότι ... η ανασκαφή αύτη ουδόλως θα διέφερε ως προς τα 

δικαιώµατα των παραχωρηθέντων εις τους ανασκάψαντας τους ∆ελφούς και την 

Ολυµπίαν λόγου χάριν.27 Κανείς δεν είχε επισηµάνει στον ανώνυµο δωρητή (J. 

D. Rockefeller)28 που προσφέρθηκε να επιχορηγήσει τις εργασίες στην Αγορά, 

τον όρο της ισότιµης συνεργασίας Ελλήνων και Αµερικανών αρχαιολόγων στη 

διεύθυνση και διεξαγωγή των ανασκαφών αλλά και στη µελέτη και δηµοσίευση 

των ευρηµάτων.  

Ο Capps, όπως συνάγεται από τη µελέτη της αλληλογραφίας του, ήρθε 

στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1927, για να παραστεί προσωπικά στις 

διαπραγµατεύσεις µε τις ελληνικές αρχές. Μόλις τότε, σύµφωνα µε δήλωσή του 

στον Κουρουνιώτη, πληροφορήθηκε τα τεκταινόµενα και µάλιστα τυχαία από 

σχετικό δηµοσίευµα του Υπουργείου Παιδείας.29 Έσπευσε, δε, να του τονίσει 

τον κίνδυνο µεταστροφής του δωρητή και ακύρωσης της προσφοράς του. Ο 

Κουρουνιώτης µε τη σειρά του ενηµέρωσε το Αρχαιολογικό Συµβούλιο για τις 

θέσεις του Capps και τις πιθανές επιπλοκές.30 Οι Σύµβουλοι επέµειναν στην 

ελληνική συµµετοχή στη διεξαγωγή του εγχειρήµατος, υπογράµµισαν, όµως, 

και την ανάγκη της άµεσης ανασκαφής της Αγοράς, πριν καταστεί ανέφικτη 

εξαιτίας της αθρόας ανοικοδόµησης της περιοχής. Το δίληµµα ήταν µεγάλο και 

η απόφαση αναβλήθηκε µε το πρόσχηµα της απουσίας πολλών µελών: Ελέχθη 

προς τούτοις, ότι θα ήτο καλόν η Αµερικανική Σχολή να απαντήσει 

προηγουµένως εις το τελευταίον έγγραφον του Υπουργείου (από 20/2/26) διά να 

γνωσθώσι σαφέστερον αι σκέψεις αυτής επί του ζητήµατος, και προς τούτοις ότι 

                                                 
26 Ό.π. υποσ. 25.       
27 Ό.π. υποσ. 25. 
28 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Eπιστολή του εκπροσώπου του 
Rockefeller, Α. Flexner προς τον Ε. Capps, 15-3-1927. Φαίνεται ότι αρχικά ο Rockefeller 
θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του. Στις επίσηµες επιστολές προς το Ελληνικό Υπουργείο 
αναφέρεται ως «ανώνυµος δωρητής».   
29 Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, Η Ανασκαφή των Αρχαίων Αθηνών, Αρχαιολογικό Τµήµα του 
Υπουργείου Θρησκευµάτων και Παιδείας, Αθήνα 1926. 
30 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη 
προς τον E. Capps, 25-6-1927. 
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έπρεπε να ζητήσωµεν προηγουµένως και της Ελληνικής Κυβερνήσεως την 

γνώµην.31 Συνεπώς, η αρχαιολογική ηγεσία αποποιήθηκε την ευθύνη και 

µετέθεσε την οριστική διευθέτηση ενός µείζονος αρχαιολογικού θέµατος στους 

πολιτικούς.  

Στις επόµενες µέρες ο Capps απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό 

Παιδείας, στην οποία υπογραµµίζει ότι το «αναγκαιούν χρηµατικόν ποσόν 

εξησφαλίσθη εξ ιδιωτικών πόρων επί τη βάσει της αρχικής βεβαιώσεως της 

γενοµένης υπό του Υπουργού της Παιδείας την 14ην Ιανουαρίου 1925... διά τούτο 

... δεν δύναται να δαπανηθή ειµή συµφώνως προς τους υπονοούµενους όρους της 

αρχικής εκείνης προσφοράς.32 Έχοντας επίγνωση της διαπραγµατευτικής του 

ισχύος συνεχίζει µε ύφος αποφασιστικό: Eν εναντία περιπτώσει, εάν δε δυνηθώ 

να αναφέρω ικανοποιητική συµφωνίαν, το δωρηθέν χρηµατικόν  ποσόν δεν θα 

είναι του λοιπού διαθέσιµον και η παραχώρησις δεν θέλει αιτηθή. Ωστόσο σε µια 

προσπάθεια να αποφύγει την ανοιχτή αντιπαράθεση µε τους Έλληνες προτείνει 

ένα πιο λειτουργικό σχήµα συνεργασίας. Η νέα ρύθµιση προέβλεπε τη διαίρεση 

της περιοχής της Αρχαίας Αγοράς σε δύο τµήµατα και την ταυτόχρονη 

ανασκαφή του µεν δυτικού µέρους, µέχρι τη στοά του Αττάλου, από τους 

Αµερικανούς του δε Ανατολικού από την Αρχαιολογική Εταιρεία,33 σχήµα που 

τελικά υιοθετήθηκε.34 

Είναι γεγονός ότι η Αρχαιολογική Εταιρεία γνωρίζοντας, ίσως, την 

ισχνή οικονοµική της κατάσταση, ουδέποτε είχε εκφράσει έντονα την επιθυµία 

να συνδιευθύνει µε τους Αµερικανούς τις ανασκαφές της Αγοράς. Στις σχετικές 

υποδείξεις του Υπουργού της κυβέρνησης Παγκάλου, Γ. Λιβαθινόπουλου είχε 

διατηρήσει κάποιες αποστάσεις: αποδεχοµένη κατ΄ αρχήν η Αρχαιολογική 

Εταιρεία να εξακολουθήση το εν Αθήναις µέγα αυτής αρχαιολογικόν έργον εν 

συνεργασία µετά της εν Αθήναις Αµερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι 

βεβαίως πρόθυµος να συνεισφέρη εκτός της σπουδαιοτάτης εισφοράς του 

                                                 
31 Ό.π. υποσ. 30.         
32 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Ε. Capps προς τον 
Υπουργό Παιδείας, 30-6-1927.  
33Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Συνηµµένο υπόµνηµα στο από 30-
6-1927 έγγραφο του Ε. Capps προς τον Υπουργό Παιδείας.  
34 Σταυρόπουλος 1930-31, 1. 
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δικαιώµατος αυτής και παν ότι αι οικονοµικαί αυτής δυνάµεις επιτρέπουσι χωρίς 

να παραβλεφθή και να ανακοπή το ευρύτερον Πανελλήνιον αυτής έργον.35 

Εποµένως, όταν ο Capps αρνήθηκε να αποδεχτεί την αλλαγή του 

διοικητικού καθεστώτος που προέβλεπε η άδεια της 20ης Φεβρουαρίου 1926, η 

αντίδραση της Εταιρείας ήταν αρκετά χαλαρή. Στις 12 Ιουλίου 1927, δεν 

διστάζει να άρει τον όρο της ισότιµης συµµετοχής της στην επικείµενη 

ανασκαφή: ότι δε η τιµή της εκτελέσεως της ενδοξοτάτης των ανασκαφών του 

κόσµου µέλλει να απονεµηθή εις την µεγάλην Αµερικανικήν Συµπολιτείαν είναι 

ιδιαιτέρα ευχαρίστησις της Αρχαιολογικής Εταιρείας.36 Αγωνίζεται ωστόσο να 

κατοχυρώσει µια έστω τυπική αλλά αξιοπρεπή παρουσία, υπενθυµίζοντας την 

ιδιότητά της ως φυσικού διαχειριστή των καταλοίπων της αρχαίας Αγοράς, 

ιδιότητα που απέρρεε από την µακρόχρονη προσπάθειά της για τη διάσωση και 

ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Αθήνας γενικά και της περιοχής της Αγοράς 

ειδικά: (η Εταιρεία) ουδεµίαν έχει αµφιβολίαν ότι και οι Αµερικανοί Αρχαιολόγοι 

µετά της αυτής ευχαριστήσεως θα ίδωσιν εργαζοµένους παρά το πλευρόν αυτών 

τους Έλληνας συναδέλφους αυτών, κοµίζοντας ίσως µικρόν µεν σχετικώς χρυσόν, 

αλλά µέγιστον και ζήλον και αίσθηµα και ικανήν πείραν και επιστήµην, προ 

παντός δε την µακράν της Αρχαιολογικής Εταιρείας επιστηµονικήν εργασίαν εν 

τω χώρω τούτω, ήτις αποτελεί σπουδαιότατον της Εταιρείας δικαίωµα. Το σχέδιο 

συνεργασίας που επεξεργάζεται έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την ιδέα της 

δικαιοσύνης απέναντι των από αιώνος σχεδόν µετ΄ επιµελείας θαυµαστής 

προαγαγόντων το έργον, δηλαδή να επιβεβαιώσει την επιστηµονική ισχύ του 

ιδρύµατος: ...η Αµερικανική Σχολή υποχρεούται να προσλάβη και Έλληνας 

αρχαιολόγους, υποδειχθησοµένους υπό της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

Βεβαίως, το απόλυτο δικαίωµα δηµοσίευσης εκχωρείται στους ανασκάπτοντες. 

Η δηµοσίευσις θέλει είναι ενιαία ... εκδιδοµένη υπό της Αµερικανικής Σχολής τη 

συνεργασία και της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Γλώσσα των δηµοσιεύσεων θα 

είναι διά τους Έλληνας η Ελληνική ή η Αγγλική. Οι δαπάνες για τις 

απαλλοτριώσεις, την έρευνα και τις δηµοσιεύσεις θα καταβάλλονταν από το 

Ταµείο των ανασκαφών. Η Αρχαιολογική Εταιρεία δηλώνει πρόθυµη να 

                                                 
35 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο της Α.Ε. προς το 
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, 11-12-1925, αρ. πρωτ. 127.  
36 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924 - 28), Έγγραφο της Α.Ε. προς τον Ε. 
Capps, 12-7-1927, αριθ. πρωτ. 88. 
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παραχωρήσει όσα κτήµατα έχει ήδη απαλλοτριώσει καθώς και τα εισοδήµατα 

από το κληροδότηµα Ιω. Μαρκόπουλου. 

Οι όροι που τέθηκαν από το Συµβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας 

εγκρίθηκαν από την Αµερικανική Σχολή.37 Η µερική συνεργασία µε το 

επιστηµονικά καταξιωµένο ίδρυµα δεν αντιτασσόταν τα συµφέροντα της 

Σχολής, αλλά αντιθέτως τα προωθούσε, εφόσον µε το κύρος και την επιρροή 

του στον ελληνικό κόσµο θα συντελούσε στην αποτελεσµατικότερη και 

αµεσότερη επίλυση των προβληµάτων, που αναµφίβολα θα προέκυπταν κατά 

τη διευθέτηση των απαλλοτριώσεων και την εκτέλεση των ανασκαφών.38 

Η συµφωνία είχε επιτευχθεί. Στις 8 Αυγούστου 1927 ο Υπουργός 

Παιδείας, Μ. Αργυρός χορηγεί στην Αµερικανική Σχολή την υπ΄ αριθµόν 

35464/1239 άδεια ανασκαφών των Αρχαίων Αθηνών, επί του χώρου ... όστις 

ορίζεται προς Νότον υπό της Ακροπόλεως και του λόφου του Αρείου Πάγου, προς 

δυσµάς υπό του υψώµατος του Θησείου από Αρείου Πάγου µέχρι της τάφρου του 

ηλεκτρικού σιδηροδρόµου προς βορράν υπό της τάφρου του ηλεκτρικού 

σιδηροδρόµου µέχρι του Μοναστηρακίου και εκείθεν υπό της νοτίας πλευράς της 

οδού Πανδρόσου µέχρι της εξόδου της επί της οδού Αιόλου.39 Η άδεια 

υπογράφτηκε από όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων που 

συµµετείχαν στην Οικουµενική κυβέρνηση, για να αποκτήσει όχι µόνο νοµική 

αλλά και ηθική βαρύτητα.40 Η ειδική αυτή πρόβλεψη θα εφησύχαζε εκτός των 

άλλων και τον ανώνυµο δωρητή που ήθελε να είναι βέβαιος πριν την υλοποίηση 

της υπόσχεσής του, ότι η ανασκαφή δεν θα προυκάλει αντίδρασιν µεταξύ των 

Ελλήνων, και προς τούτοις ότι δεν θα επήρχετο πολιτική τις µεταβολή 

                                                 
37 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924 - 28), Έγγραφο της Α.Ε. προς τον E. 
Capps, 25-7-1927, αριθ. πρωτ. 102. Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά 
(1924 - 28), Έγγραφο του E. Capps προς τον Πρόεδρο της Α.Ε., ∆. Παππούλα, 26-7-1927. 
38 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Αναφορά του E. Capps προς τα 
Μέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Α.Σ., χωρίς ηµεροµηνία (πιθανόν πριν τις 19 Αυγούστου 
1928). Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Committee/ 
Chairmanship of E. Capps, Επιστολή του E. Capps προς τους Ε. D. Perry και LaRue Van Hook, 
29-7-1927.  
39 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Μ. Αργυρού προς τον E. Capps, 8-8-1927, αρ. πρωτ. 35464/1239. 
40 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Γνωµοδοτική έκθεση του 
δικηγόρου, Α. Κυριακίδη, επί της χορηγηθείσης εις την εν Αθήναις Αµερικανικήν 
Αρχαιολογικήν Σχολήν παρά του Υπουργείου της Παιδείας αδείας προς ενέργειαν ανασκαφών 
των Αρχαίων Αθηνών, 9-8-1927. 
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δυσχεραίνουσα την ενέργειαν Αµερικανικών ανασκαφών.41 Ο Rockefeller, 

γνώστης της ελληνικής πραγµατικότητας επεσήµανε την εµπλοκή των 

πολιτικών σκοπιµοτήτων στον χώρο της αρχαιολογίας, πραγµατικότητα που 

κανείς δεν αµφισβήτησε και κανένα δεν προβληµάτισε.  

Στις 9 Αυγούστου 1927 ο Capps, λαµβάνοντας υπόψη τη θετική 

γνωµοδοτική έκθεση του δικηγόρου της Σχολής Α. Κυριακίδη για την 

χορηγηθείσα άδεια,42 απευθύνει επιστολή προς τον Αργυρό στην οποία 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης. Αναλαµβάνει να 

διαβιβάσει την άδεια στη ∆ιοικητική Επιτροπή της Σχολής στην Αµερική ενώ 

εισηγείται την ταυτόχρονη ρύθµιση εκ µέρους της ελληνικής πλευράς των 

επιµέρους λεπτοµερειών ώστε να επισπευτεί η έναρξη των εργασιών.43  

Παρά τις προσδοκίες του Capps, η άδεια δεν έγινε αµέσως αποδεκτή. Η 

∆ιοικητική Επιτροπή αρνήθηκε την υπογραφή µίας σύµβασης που θα 

υποχρέωνε τη Σχολή να απαλλοτριώσει τµηµατικά, σε διάστηµα πέντε ετών 

ολόκληρο το χώρο που επρόκειτο να ανασκαφτεί,44 δηλαδή 577 οικοδοµές και 

316 καταστήµατα σύµφωνα µε την απογραφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.45 

Εκτός από τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνταν, θα προέκυπτε ένας τεράστιος 

όγκος δουλειάς, ικανός να απορροφήσει όλη την ενεργητικότητα των στελεχών 

της Σχολής και να εκµηδενίσει το χρόνο που, υπό άλλες συνθήκες, θα 

αφιέρωναν στη διεκπεραίωση του αµιγώς επιστηµονικού έργου.46 Αφετέρου, η 

άδεια υποχρέωνε τη Σχολή να περατώσει τις ανασκαφές αν αναλάµβανε την 

εκτέλεσή τους. Μια τέτοια δέσµευση, όµως, αντέβαινε έναν από τους όρους που 

είχε θέσει ο Rockefeller προκειµένου να προβεί στη χρηµατοδότηση του 

έργου.47 Πράγµατι, µε την από 15 Μαρτίου 1927 επιστολή του εκπροσώπου 

                                                 
41 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη 
προς τον E. Capps, 25-6-1927. 
42 Ό.π. υποσ. 40.       
43 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Έγγραφο του Ε. Capps προς τον 
Υπουργό Παιδείας, Μ. Αργυρό, 9-8-1927. 
44Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα Αρχαιολογίας προς τον E. Capps, 8-8-1927, αρ. πρωτ. 
35464/1239.
45 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη 
προς τον R. Carpenter, 4-10-1927. 
46 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Αναφορά του E. Capps προς τα Μέλη της ∆ιοικητικής 
Επιτροπής, 15-10-1927. 
47 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Εµπιστευτικό υπόµνηµα του 
William Caleb Loring προς τη ∆ιοικητική Επιτροπή της Σχολής, 7-9-1927. 
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του, Α. Flexner γνωστοποιούσε στη Σχολή την πρόθεσή του να της χορηγήσει 

άµεσα, ως ένδειξη καλής πίστης, το αρχικό ποσό των 25.000 δολαρίων που 

έκρινε ικανό για την εκκίνηση των διαπραγµατεύσεων µε την Ελληνική 

κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα, όµως, 225.000 δολάρια θα παραχωρούνταν υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις και µόνο αν η Σχολή επιτύγχανε µία συµφωνία που θα 

της διασφάλιζε το δικαίωµα να ακυρώσει το εγχείρηµα, εφόσον προέκυπταν 

ανυπέρβλητα εµπόδια. Κατά το χορηγό ο όρος διασφάλιζε την αµέριστη 

βοήθεια του ελληνικού κράτους στον υπερκερασµό των δυσκολιών. Σε 

διαφορετική περίπτωση απειλούσε µε αναίρεση της δωρεάς.48  

Οι διαβεβαιώσεις του Capps για την καλή προαίρεση της ελληνικής 

κυβέρνησης και το ειλικρινές της ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου 

ικανοποίησαν εν µέρει τους εκπροσώπους του Rockefeller όχι, όµως, και την 

Επιτροπή.49 Στους αµερικάνους δεν αρκούσαν οι προφορικές δηλώσεις του 

έλληνα Υπουργού Παιδείας στις ιδιαίτερες συνοµιλίες του µε τον Capps, 

σχετικά µε τη δυνατότητα της Σχολής να διακόψει τις ανασκαφές οποτεδήποτε 

επιθυµούσε.50 Στη συνεδρίαση της 7ης Ιανουαρίου 1928 ζητούν µε σχετικό 

ψήφισµα,51 έγγραφες εγγυήσεις ενώ παράλληλα διεκδικούν τη δωρεάν 

παραχώρηση όλων των χώρων που ανήκαν στο ελληνικό δηµόσιο ή την 

Εκκλησία και βρίσκονταν εντός των ορίων της ανασκαφής. Όµως, η γραπτή 

παραδοχή εκ µέρους του Υπουργού του δικαιώµατος της Σχολής να προβεί σε 

τµηµατικές απαλλοτριώσεις ή, αν χρειάζονταν, να αποσυρθεί από το έργο ήταν 

εξαιρετικά δύσκολη γιατί διακινδύνευε κοινωνική αναταραχή. Ένας νέος 

κύκλος διαπραγµατεύσεων ξεκινούσε. 

Ο E. Capps, για να επιτύχει την τροποποίηση των όρων της άδειας της 

6ης Αυγούστου 1927 µε γνώµονα το ψήφισµα της ∆ιοικητικής Επιτροπής, 

γνωρίζοντας τη δυσκολία των διαπραγµατεύσεων, θα επικαλεστεί τη βοήθεια 

                                                 
48 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1926-28), Επιστολή του Α. Flexner προς τον 
Ε. Capps, 15-3-1927. 
49 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Committee/ Chairmanship of E. Capps, 
Επιστολή του E. Capps προς τον Ε. D. Perry, 14-11-1927. 
50 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Εµπιστευτική επιστολή του E. Capps προς τον William 
Caleb Loring, 8-9-1927. Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του William 
Caleb Loring προς τον E. Capps, 27-12-1927. 
51 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Ψήφισµα της Εφορείας της Α.Σ., 
7-1-1928. 
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του Έλληνα πρέσβη στην Αµερική, Χ. Ι. Σιµόπουλου και του Υφυπουργού 

Εξωτερικών, Συνταγµατάρχη Olds.52 

Στη σύσκεψη της 21ης Ιανουαρίου 1928, στην Ουάσιγκτον ο Σιµόπουλος 

παραδέχονταν ότι η πιθανή ακύρωση της συµφωνίας µε την Αµερικανική 

Σχολή, εξαιτίας της εµµονής του ελληνικού κράτους σε όρους ασυµβίβαστους 

µε τη βούληση του χορηγού, θα επιδρούσε αρνητικά στις σχέσεις των δύο 

χωρών. Σε µια περίοδο που η Ελλάδα αντιµετωπίζονταν ευνοϊκά από την 

Επιτροπή Χρεών ενώ παράλληλα ανέµενε τη χορήγηση νέων δανείων, το 

ναυάγιο των διαπραγµατεύσεων για τις ανασκαφές της Αγοράς θα απέβαινε εις 

βάρος του ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια, ο Σιµόπουλος δεσµεύτηκε να 

ασκήσει έντονες πιέσεις στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, 

Μιχαλακόπουλο.53  

Αλλά και ο Συνταγµατάρχης Olds υποσχέθηκε ότι το Αµερικάνικο 

Υπουργείο Εξωτερικών θα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

διευθέτηση του θέµατος. Συµφώνησε, δε, ότι θα ζητούσε από τον πρεσβευτή 

των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Sκinner να τονίσει τη σηµασία του 

εγχειρήµατος για την οµαλή συνεργασία των δύο χωρών.54 

Την ενεργοποίηση της Αµερικανικής πρεσβείας στις υποθέσεις της 

Σχολής επεδίωξε και ο διάδοχος του Hill στη διεύθυνσή της, Rhys Carpenter. 

Σε επιστολή του προς τον Skinner επισηµαίνει τον σύνδεσµο των ευρωπαϊκών 

αρχαιολογικών σχολών µε την πολιτική ηγεσία της χώρας τους, 

αντιπαραθέτοντάς τον στην ουδέτερη στάση της Αµερικανικής κυβέρνησης. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει the isolated and as it were private position of 

the American School has occasionally been a matter of comment. Επιδιώκει, 

µάλιστα, τη ρητή εκδήλωση, στο µέλλον, του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για 

το έργο της Σχολής: an indication that our government is not impartial to the 

enterprises of the School will therefore be extremely welcome�And in the 

further negotiations in regard to the Ancient Agora, the knowledge that the 

                                                 
52 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Eπιστολή του E. Capps προς τον 
R. Carpenter, 26-1-1928. 
53 Ό.π. υποσ. 52. Βλ. επίσης, Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), 
Eπιστολή του E. Capps προς τον R. Carpenter, 6-2-1928. 
54 Ό.π. υποσ. 52.            
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American Government has a friendly interest in the project will be of the 

outmost assistance.55 

Εκτός, όµως, από την επιστράτευση πολιτικών παραγόντων, σκόπιµη 

για την ενίσχυση των θέσεων των Αµερικανών κρίθηκε και η συµµετοχή στις 

διαπραγµατεύσεις Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων µε ισχυρή προσωπικότητα 

και διεθνές επιστηµονικό κύρος. Ο Capps γνώριζε ότι η πολυπλοκότητα της 

κατάστασης απαιτούσε λεπτούς χειρισµούς. Σε επιστολή του προς τον 

Carpenter υιοθετούσε την πρόταση του Flexner να προτείνουν στον W. 

Doerpfeld είτε συµµετοχή στην ανασκαφική οµάδα της Αγοράς είτε τη θέση 

Συµβούλου.56 Στην ίδια επιστολή, πρότεινε την προσέγγιση των Οικονόµου και 

Κεραµόπουλου, που είχαν τη δύναµη να επηρεάζουν τα αρχαιολογικά δρώµενα 

στην Ελλάδα και άρα θα µπορούσαν να αποβούν πολύτιµοι αρωγοί της 

Αµερικανικής Σχολής. Πράγµατι, οι εξελίξεις θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες 

του Capps, εφόσον, όπως προκύπτει έµµεσα από τη σχετική µε το θέµα της 

Αγοράς αλληλογραφία, η συµµετοχή των Doerpfeld57 και Οικονόµου58 στις 

συζητήσεις για τον καθορισµό των όρων της άδειας λειτούργησε θετικά για τη 

Σχολή. 

Στις 30 Ιανουαρίου 1928, ο Capps ενηµερώνει γραπτώς τον 

Κουρουνιώτη για τις τελευταίες εξελίξεις και τα αποτελέσµατα των επαφών του 

µε τους αξιωµατούχους των δύο χωρών. Υπογραµµίζει τις πολιτικές συνέπειες 

µιας πιθανής αποτυχίας ενώ σε µια προσπάθεια να τονώσει τις σχέσεις της 

Σχολής µε τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας χρησιµοποιεί ως δέλεαρ την 

προοπτική αµερικάνικων επιχορηγήσεων προς την Ελλάδα για την κατασκευή 

µουσείων, την εκτέλεση ανασκαφών και τη συντήρηση µνηµείων.59 Η επιλογή 

ενός δυναµικού τρόπου προσέγγισης προσδιορίστηκε, ενδεχοµένως, και από τις 

υποψίες του Capps, τις οποίες συµµερίζονταν και ο Οικονόµος, ότι η αρνητική 

στάση του Κουρουνιώτη προς την Αµερικανική Σχολή οφείλονταν στην 

                                                 
55 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του R. Carpenter προς 
τον Πρεσβευτή της Αµερικής στην Αθήνα, Skinner, 1-2-1928. 
56 Ό.π. υποσ. 52. 
57 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολές του E. Capps προς τον 
R. Carpenter, 1-3-1928 και 28-5-1928. 
58 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Commitee, Chairmanship of E. Capps, 
Επιστολή του E. Capps προς τον E. D. Perry, 29-7-1928.  
59 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του E. Capps προς τον 
Κ. Κουρουνιώτη, 30-1-1928.
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επιρροή του Β. Η. Hill:60 η οικονοµική υποστήριξη των ανασκαφών του 

Κουρουνιώτη στην Ελευσίνα και την Πύλο από τον Hill, επιβεβαίωνε τις στενές 

σχέσεις των δύο ανδρών.61  

Όπως συνάγεται από τις µεθοδεύσεις του Capps, η ανασκαφή της 

Αγοράς είχε αναδειχτεί σε θέµα µείζονος σηµασίας όχι µόνο για το ελληνικό 

κράτος αλλά και για την Αµερικανική Σχολή και τον Πρόεδρο της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής της, που είχε χρεωθεί την υπόθεση. Η αποτυχία σύναψης της 

σχετικής σύµβασης µετά τη δηµοσιότητα που είχε δοθεί στο θέµα, θα 

αποτελούσε ισχυρό πλήγµα για το επιστηµονικό κύρος της Σχολής και βέβαια 

θα έθετε υπό αµφισβήτηση τις ικανότητες όσων είχαν εµπλακεί στις 

διαπραγµατεύσεις.62 

Σε µια εποχή οικονοµικής δυσπραγίας και πολιτικών εντάσεων οι 

πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του συγκεκριµένου αρχαιολογικού έργου 

αλλά και οι πιέσεις που ασκήθηκαν από πολιτικά πρόσωπα για την άµεση 

ρύθµιση των επιµέρους προβληµάτων, συνέτειναν στην υποχώρηση της 

ελληνικής κυβέρνησης από τις αρχικές της θέσεις (άδεια της 6ης Αυγούστου 

1927) και βέβαια από την ισχύουσα ως τότε πρακτική και την αποδοχή της 

συµφωνίας που επεξεργάστηκε ο Ε. Capps σε συνεργασία µε τους R. Carpenter 

και B. Meritt, τον δικηγόρο της Σχολής, Α. Κυριακίδη και εµπειρογνώµονες σε 

θέµατα µεταβιβάσεων ακινήτων.63  

Στις 8 Αυγούστου 1928, η ελληνική κυβέρνηση εκχωρούσε στην 

Αµερικανική Σχολή νέα άδεια διενέργειας ανασκαφών για την αποκάλυψη της 

αρχαίας Αγοράς των Αθηνών. Κατόπιν σχετικής εισήγησης των 

ενδιαφεροµένων, η έκταση του αρχαιολογικού χώρου περιορίστηκε ώστε να 

µειωθεί ο προβλεπόµενος χρόνος που θα απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της 

έρευνας και να περιοριστούν τα έξοδα για τις απαλλοτριώσεις.64 Γραµµή 

                                                 
60 Ό.π. υποσ. 52.         
61 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Committee/ Chairmanship of E. Capps, 
Επιστολή του Ε. Capps προς τον E. D. Perry, 18-7-1928. 
62 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του E. Capps προς τον 
R. Carpenter, 28-5-1928. 
63 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Αναφορά του E. Capps προς τα 
µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Αµερικανικής Σχολής, χωρίς ηµεροµηνία, πιθανότατα πριν 
τις 19-8-1928. 
64 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του E. Capps προς τον 
R. Carpenter, 1-3-1928. 
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αρχόµενη από της ανατολικής πλευράς της Στοάς του Αττάλου και διήκουσα κατ� 

ευθείαν προς την Ακρόπολιν αποτελεί το νέο ανατολικό όριο της ανασκαφής. 

Κατά συνέπεια, ο αριθµός των ακινήτων που έπρεπε να απαλλοτριωθούν 

µειώθηκε από 89365 σε 393.66 

Στις 6 Οκτωβρίου 1928, η ∆ιοικητική Επιτροπή της Αµερικανικής 

Σχολής αποφασίζει οµόφωνα να αποδεχτεί τη νέα άδεια.67 Ένα µήνα αργότερα, 

στις 15 Νοεµβρίου ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο των διαπραγµατεύσεων για 

τις ανασκαφές της Αγοράς, τέσσερα χρόνια µετά την έναρξή τους. Ο Κ. 

Γόντικας ανακοινώνει στον R. Carpenter ότι δόθηκε εντολή να καταρτιστεί 

σχέδιο νόµου µε το οποίο θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

αµερικανικών ανασκαφών και θα ρυθµίζονται οι επιµέρους λεπτοµέρειες που 

τέθηκαν από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθυντή της Σχολής στην αλληλογραφία 

που ακολούθησε την έκδοση της άδειας της 8ης Αυγούστου 1928.68 Στους όρους 

που είχαν συζητηθεί προφορικά και συνοψίστηκαν γραπτώς σε υπόµνηµα69 και 

επιστολή70 του Capps προς τον Βενιζέλο ενέχονταν η διαδοχική απαλλοτρίωση 

των ακινήτων κατά τµήµατα, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών αλλά και η 

καταβολή των αποζηµιώσεων µε βάση την τρέχουσα αξία τους. Η τελευταία 

ρήτρα συνεπαγόταν την απαγόρευση επισκευών ή άλλων οικοδοµικών 

εργασιών στην κηρυγµένη αρχαιολογική ζώνη στο διάστηµα των 15-20 ετών, 

που προβλέπονταν να διαρκέσει η ανασκαφή. Επιπλέον, το ελληνικό δηµόσιο 

θα αναλάµβανε το θέµα των αποζηµιώσεων των ενοικιαστών που 

προστατεύονταν από το ενοικιοστάσιο.  

Οι διαβουλεύσεις για τον καταρτισµό του νοµοσχεδίου διήρκεσαν 

περίπου 5 µήνες, ως τις 23 Μαρτίου 1929, όταν τελικά ψηφίστηκε από την 

                                                 
65 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του Κ. Κουρουνιώτη 
προς τον R. Carpenter, 4-10-1927. 
66 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 23-3-1929. 
67 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Ψήφισµα των Επιτρόπων 
(Trustees) της Αµερικανικής Σχολής, 6-10-1928. 
68 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Έγγραφο του Κ. Γόντικα προς 
τον R. Carpenter, 15-11-1928, αριθ. πρωτ. 52721. 
69 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Υποµνηµατικόν Σηµείωµα διά τον 
κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως επί του ζητήµατος των Ανασκαφών της Αγοράς των Αρχαίων 
Αθηνών, 20-8-1928. 
70 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του E. Capps προς τον 
Ελ. Βενιζέλο, 22-8-1928. 
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ελληνική Βουλή το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα Περί χαρακτηρισµού ως 

αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών.71 

Η πρώτη απόπειρα οριοθέτησης του νοµικού πλαισίου των ανασκαφών 

είχε καταβληθεί από το ∆ιευθυντή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Κ. 

Κουρουνιώτη, το Νοέµβριο του 1928.72 Η Αµερικανική Σχολή αµφισβήτησε 

πολλές από τις διατάξεις του προσχεδίου και τα περισσότερα επίµαχα σηµεία 

τελικά τροποποιήθηκαν. 

Έναυσµα για συζήτηση έδωσε το ίδιο το αντικείµενο της πρότασης 

Κουρουνιώτη. Η Σχολή διαµαρτυρήθηκε γιατί γίνονταν αναφορά όχι µόνο στην 

αµερικάνικη ζώνη ανασκαφών αλλά στο τµήµα της πόλεως Αθηνών το 

οριζόµενον ... προς Ανατολάς υπό γραµµής αρχοµένης από της οδού Αιόλου παρά 

το σηµείον της εξόδου ταύτης επί της οδού Πανδρόσου και προχωρούσης 

κατ΄ευθείαν προς την Ακρόπολιν (άρθρο 1). Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο 

Κουρουνιώτης σε συζήτησή του µε τον δικηγόρο και Σύµβουλο της Σχολής, Α. 

Αδοσσίδη, το υπό αµφισβήτηση άρθρο αποτελούσε µια προσπάθεια 

εκµετάλλευσης των πολιτικών συγκυριών προς όφελος της Υπηρεσίας. Βαθιά 

πεπεισµένος ότι το προσωπικό ενδιαφέρον του Βενιζέλου για την οµαλή 

διεξαγωγή των αµερικανικών ανασκαφών προοιώνιζε τη ψήφιση διαταγµάτων, 

που θα τις διευκόλυναν παρά το πιθανό πολιτικό κόστος τους, επεδίωκε µε τον 

καταρτισµό ενός ενιαίου νοµοσχεδίου τη διασφάλιση των ίδιων προνοµίων και 

για τις ελληνικές ανασκαφές στην Αγορά.73  

Τελικά το πρώτο άρθρο έγινε αποδεκτό και από τους εκπροσώπους της 

Αµερικανικής Σχολής. Κατά την επανεξέτασή του, ο Capps διαπίστωσε ότι όχι 

µόνο δεν έθιγε τα συµφέροντα της Σχολής αλλά ότι, αντιθέτως, θα µπορούσε να 

τα εξυπηρετήσει, αν µετατρέπονταν σε αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Έτσι, µια 

πιθανή υποχώρηση της Σχολής θα συνδέονταν µε τη δέσµευση της ελληνικής 

κυβέρνησης να εφαρµόσει στην περίπτωση της Αγοράς τους ίδιους νόµους που 

ίσχυαν στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση ανασκαφών από 

Έλληνες αρχαιολόγους. Πρόκειται για µια έξυπνη σκέψη, βασισµένη στη 
                                                 
71 Ν.∆. 23 Μαρτίου 1929 (Φ.Ε.Κ. 113, 23-3-1929, τ. Α΄), Περί χαρακτηρισµού ως 
αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών. 
72 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Περί χαρακτηρισµού ως 
αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών. 
73 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 27-11-1928. 
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γνώση ότι οι αποζηµιώσεις που καλούνταν να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο 

ήταν κατά παράδοση χαµηλές.74  

Αντιδράσεις προκάλεσε και το άρθρο 4 της πρότασης Κουρουνιώτη, 

σύµφωνα µε το οποίο η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών έπρεπε να 

ολοκληρωθεί σε διάστηµα 10 ετών στη βάση προγράµµατος, που θα κατάρτιζε 

οκταµελής επιτροπή. Η εφαρµογή του αντέβαινε βασικούς κανόνες της 

επιστηµονικής δεοντολογίας, εφόσον µόνο ο ανασκαφέας είναι υπεύθυνος για 

τη διεξαγωγή της έρευνας και όχι οποιαδήποτε επιτροπή στην οποία άλλωστε 

δεν προβλέπονταν ούτε καν η συµµετοχή αντιπροσώπου των Αµερικανών 

(άρθρο 7). Αφετέρου, όπως παρατηρούσε ο Αδοσσίδης, το δικαίωµα της 

Σχολής να ρυθµίζει κατά βούληση την πορεία των ανασκαφών και των 

απαλλοτριώσεων είχε ήδη προσυµφωνηθεί και, εποµένως, η άρση του από το 

άρθρο 4 αποτελούσε αδικαιολόγητη υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς.75 

Ο Αδοσσίδης ανέπτυξε προφορικώς τις ενστάσεις του στον 

Κουρουνιώτη, ο οποίος τελικά υποχώρησε και δέχτηκε να ανατεθεί ρητά στους 

ανασκαφείς η πρωτοβουλία κατάρτισης του οργανογράµµατος έρευνας και 

απαλλοτριώσεων.76 Ερµήνευσε, δε, την παρέκκλιση από την αρχική συµφωνία 

και τον ορισµό συγκεκριµένου χρονικού περιθωρίου ως προσπάθεια να 

αποτρέψει έντονες διαµαρτυρίες εκ µέρους των ιδιοκτητών για τη µακρόχρονη 

δέσµευση των περιουσιών τους. Κατά τον Κουρουνιώτη, η ρήτρα ήταν εικονική 

εφόσον µετά τη λήξη της προθεσµίας θα ακολουθούσε αυτόµατη ανανέωσή 

της. Για να ενισχύσει τη θέση του, αναφέρθηκε στο ιταλικό παράδειγµα και τη 

συνεχή ανανέωση του διετούς ορίου σε ανάλογες περιπτώσεις.77 

Μετά την επίτευξη συµφωνίας για τις βασικές αρχές του νοµικού 

καθεστώτος των ανασκαφών, ο δικηγόρος της Αµερικανικής Σχολής, Α. 

Κυριακίδης αναλαµβάνει τη σύνταξη νέας αντιπρότασης-σχεδίου νόµου.78 

Καλείται να καταρτίσει ένα «νοµοσχέδιο» που να οριοθετεί µε ενάργεια τις 

σχέσεις της Αµερικανικής Σχολής µε το ελληνικό κράτος και να προκαθορίζει 

                                                 
74 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς τον 
Α. Αδοσσίδη, 9-1-1929. 
75 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 19-11-1928.  
76 Ό.π. υποσ. 73. 
77 Ό.π. υποσ. 73. 
78 Ό.π. υποσ. 73.  
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σαφείς λύσεις για όλα τα πιθανά θέµατα που συνήθως προκύπτουν κατά τις 

αναγκαστικές λόγω δηµοσίας ανάγκης απαλλοτριώσεις. Στην περίπτωση της 

Αγοράς τα προβλήµατα αναµένονταν οξύτερα, γιατί ο εκτεταµένος και µάλιστα 

πυκνοκατοικηµένος, αρχαιολογικός χώρος θα απαλλοτριώνονταν σε µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Αλλά και οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών προβλέπονταν 

αυξηµένες, καθώς οι αποζηµιώσεις θα καταβάλλονταν από ένα κράτος που 

θεωρούνταν οικονοµικά ισχυρό, σε µια περίοδο µεγάλης ύφεσης για την 

Ελλάδα. Το νέο νοµοσχέδιο έπρεπε να συγκεράσει τα αντικρουόµενα 

συµφέροντα των ιδιοκτητών, του ελληνικού κράτους και της Αµερικανικής 

Σχολής. Ταυτόχρονα, όφειλε να εγκριθεί από τον Rockefeller, ο οποίος 

θεωρούσε αυτονόητο δικαίωµα την ενεργό ανάµειξή του στην υπόθεση της 

ανασκαφής και ζητούσε να ενηµερώνεται για την οργάνωση και πρόοδο των 

εργασιών, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και τις αντιδράσεις των 

κατόχων ακίνητης περιουσίας στην περιοχή της Αγοράς. Τέλος, έπρεπε να 

µεριµνά για την ταχεία διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

καθώς ο χορηγός είχε καταστήσει σαφές ότι η διενέργεια ανασκαφών έστω και 

σε περιορισµένη κλίµακα, στο πρώτο στάδιο των δύο ή τριών ετών θα καθόριζε 

την απόφασή του να συνεχίσει ή όχι τη χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος.79  

Το τελικό κείµενο παρουσιάστηκε στον Αδοσσίδη και τον R. 

Carpenter στις 10 Ιανουαρίου 1929 και την ίδια µέρα διαβιβάστηκε στον 

Υπουργό Παιδείας. Το νέο σχέδιο νόµου κατά τον Αδοσσίδη, θωράκιζε την 

Αµερικανική Σχολή απέναντι σε κάθε κίνδυνο, θεωρητικό ή µη. Κείµενο σαφές 

και πλήρες δεν άφηνε περιθώρια για παρερµηνείες σε αντίθεση µε την πρόταση 

Κουρουνιώτη.80 Πράγµατι, µε νοµοτεχνικά, ανεπίληπτες διατάξεις 

επιτυγχανόταν η επίσπευση του υπολογισµού της αξίας των ακινήτων, των 

απαλλοτριώσεων και της συνακόλουθης εκκένωσης των οικιών και 

καταστηµάτων.81 Όµως, όπως ήταν φυσικό δεν καταβλήθηκε η ίδια προσπάθεια 

για την περιχαράκωση των έννοµων δικαιωµάτων των ιδιοκτητών. Αρκεί η 

αντιπαραβολή της αµερικάνικης πρότασης µε το Σύνταγµα του 1927 και την 

                                                 
79 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Flexner προς 
τον E. Capps, 15-3-1927.  
80 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 11-1-1929.
81Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Κυριακίδη 
προς τον ∆ιευθυντή της Αµερικανικής Σχολής, R. Carpenter, 28-2-1929.



 223

ισχύουσα νοµοθεσία για να καταστεί εµφανές ότι δεν αποφεύχθηκαν οι 

νοµοθετικές ακροβασίες που καταστρατηγούσαν τα δικαιώµατα των 

ιδιοκτητών, όπως άλλωστε παραδέχονταν και ο Αδοσσίδης: It should be added 

that all the provisions laid down in favor of the School and in contravention of 

the legislation in force are so strict that very likely a serious opposition may 

arise in the Parliament.82  

Η κριτική των αντιπολιτευόµενων εφηµερίδων και βέβαια όσων 

θίγονταν από το νοµοσχέδιο υπήρξε δριµύτατη.83 Η σατυρική εφηµερίδα 

Λοβιτούρα έγραφε χαρακτηριστικά: Οι ιδιοκτήται και ενοικιασταί του περί την 

Ακρόπολιν απαλλοτριωτέου χώρου ... πληροφορηθένετες ότι όλαι αι διαµαρτυρίαι 

των ότι ξεσπιτίζονται και µεταβάλλονται εις γηγενείς πρόσφυγας δεν ελήφθησαν 

υπ΄ όψιν συνελθόντες χθές απηύθυναν ύστατην ευχήν προς την Κυβέρνηση διά 

της οποίας εύχονται όπως αντί αδείας εις τον κ. Κάπς βάλη καλλίτερον η 

Κυβέρνηση φωτιά να τον Καψ...84 Η αντιµετώπιση των ετερόκλιτων πιέσεων και 

η εξουδετέρωση των αντιδράσεων χρειάζονταν δυναµισµό και πολιτικό θάρρος 

που δεν διέθετε ούτε ο Υπουργός Παιδείας, Γόντικας ούτε η αρµόδια για το 

νόµο κοινοβουλευτική επιτροπή.85 Η τύχη της υπόθεσης, όπως παρατηρούσε ο 

Αδοσσίδης εξαρτώνταν αποκλειστικά από τον Βενιζέλο, γεγονός που 

καθιστούσε µία συζήτηση µαζί του άκρως απαραίτητη.86 Παρά το φόρτο 

εργασίας που συνεπάγονταν, εκτός των υπολοίπων υποχρεώσεων, οι περιοδείες 

στα πλαίσια των επικείµενων γερουσιαστικών εκλογών, ο Βενιζέλος θα 

                                                 
82 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, χωρίς ηµεροµηνία, (συντάχθηκε πιθανότατα τον Ιανουάριο του 1929). 
83Η Αθήνα εν συναγερµώ αποκρούει το Νοµοσχέδιον διά τας ανασκαφάς του αρχαιολογικού 
χώρου. Αι χθεσιναί συνελεύσεις των ενοικιαστών και ιδιοκτητών, Η Ακρόπολις, 25-2-1929. Και 
πάλιν αι ανασκαφαί, Η παληά Αθήνα που κατεδαφίζεται, Η Ακρόπολις, 20-6-1929, 5. Αι υπό 
των Αµερικανών ανασκαφαί. Η αυθαίρετος εκτιµητική επιτροπή υπό την κυριαρχία της 
Αµερικανικής σχολής ης τα συµφέροντα εξυπηρετεί, Η Ακρόπολις, 18-7-1930. Βλ. επίσης τα 
σχετικά άρθρα στις εφηµερίδες, Η Ελληνική, 19-2-1929, Η Καθηµερινή, 26-2-1929, Η Πατρίς, 
26-2-1929, Το Σκρίπ, 4-3-1930. Ακόµα και το βενιζελικό Ελεύθερον Βήµα, που σε µια σειρά 
άρθρων, είτε περιορίστηκε στην απλή δηµοσίευση των ψηφισµάτων των ιδιοκτητών και των 
υπουργικών δηλώσεων (Αι ανασκαφαί του αρχαιολογικού χώρου των Αθηνών, Ελεύθερον 
Βήµα, 15-2-1929, 5, Αι ανασκαφαί των αρχαίων Αθηνών, Ελεύθερον Βήµα, 24-2-1929, 8, Η 
απαλλοτρίωσις του αρχαιολογικού χώρου. Ψήφισµα των ιδιοκτητών προς την κυβέρνησιν, 
Ελεύθερον Βήµα, 26-2-1929, 5, Η απαλλοτρίωσις του αρχαιολογικού χώρου, Ελεύθερον Βήµα, 
27-2-1929, 6), είτε στήριξε το όλο εγχείρηµα (π.χ. Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 25-3-1929, 3) 
δεν παρέλειψε να ασκήσει στο περιθώριο µια ήπια αντιπολίτευση: Σηµειώµατα, Ελεύθερον 
Βήµα, 19-2-1929, 3, Σηµειώµατα, Ελεύθερον Βήµα, 14-12-1929, 3. 
84 Λοβιτούρα, Αι Ανασκαφαί Κάπς, 17-3-1929, 6. 
85 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Κυριακίδη 
προς τον E. Capps, 23-2-1929. 
86 Ό.π. υποσ. 85.                
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προεδρεύσει στις 8 Μαρτίου σε σύσκεψη των εκπροσώπων της Αµερικανικής 

Σχολής, A. Αδοσσίδη και A. Κυριακίδη µε τον Υπουργό Παιδείας, K. Γόντικα, 

τον Προϊστάµενο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, K. Κουρουνιώτη και τον 

εισηγητή του Νοµοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή και προσωπικό 

φίλο του Αδοσσίδη, Β. ∆εληγιάννη. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συµβιβάσει 

αντικρουόµενες απόψεις που όµως συγκλίνανε σε ένα κοινό στόχο, τη 

διεξαγωγή των ανασκαφών. Οι εκκρεµότητες, όµως, ρυθµίστηκαν και πάλι µε 

γνώµονα τη διασφάλιση των συµφερόντων κυρίως της Αµερικανικής Σχολής.87  

Τόσο οι Γόντικας και ∆εληγιάννης88 όσο και ο Αδοσσίδης89 γνώριζαν 

ότι η πρόταση νόµου θα έδινε αφορµή σε έντονες πολιτικές αψιµαχίες αν, 

προκειµένου να γίνει δεκτή, συζητούνταν δύο φορές στη Βουλή και σε δύο 

διαφορετικές συνεδρίες, όπως προέβλεπε η τακτική νοµοθετική διαδικασία 

(άρθρο 49 του Συντάγµατος). Πέτυχαν, λοιπόν, να χαρακτηριστεί η ανάγκη 

νοµικής ρύθµισης των ανασκαφών επείγουσα. Κατ� αυτόν τον τρόπο και 

εφόσον αναµένονταν διακοπή των εργασιών της Βουλής για τις γερουσιαστικές 

εκλογές της 21ης Απριλίου, η νοµοθετική λειτουργία θα ανατίθενταν στον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, όπως όριζε το άρθρο 77 του Συντάγµατος: τα δε 

νοµοθετήµατα που εκδίδονταν µε την επίκληση του δικαίου της ανάγκης, µε τη 

σύµφωνη γνώµη µικτής επιτροπής από βουλευτές και γερουσιαστές, 

υποβάλλονταν στη Βουλή για κύρωση µόλις επαναλάµβανε τις εργασίες της, δι΄ 

επιψηφίσεως εις µίαν µόνον ανάγνωσιν κατ΄ αρχήν και άρθρον.  

Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού 

χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως στις 23 Μαρτίου 1929,90 ενώ στις 16 Ιουλίου 1929 ψηφίστηκε 

από τη Βουλή και τη Γερουσία ο Νόµος 4212 Περί κυρώσεως του από 23 

Μαρτίου 1929 Ν.∆. «Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της 

πόλεως Αθηνών».91 

                                                 
87 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 13-3-1929. 
88 Ό.π. υποσ. 87.                    
89 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 23-3-1929. 
90 Ν.∆. 23 Μαρτίου 1929 (ΦΕΚ 113, 23-3-1929 τ. Α΄), Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού 
χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών. 
91 Ν. 4212, 16 Ιουλίου 1929 (ΦΕΚ 240, 23-7-1929 τ. Α΄), Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 
Ν.∆. «περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών». 
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Η άµεση ανάληψη ανασκαφών στην Αγορά, η διευθέτηση δηλαδή µιας 

υπόθεσης που εκκρεµούσε για ένα περίπου αιώνα, εξαιτίας της κρατικής 

ολιγωρίας, ήταν αναµφισβήτητα πρώτιστο καθήκον της Πολιτείας. Όµως, όπως 

επισηµαίνει ο ∆ωρής παγία αρχή του δικαίου είναι ότι, εάν προκαλείται ζηµία εις 

ατοµικόν τι δικαίωµα χάριν του δηµοσίου (κοινού) συµφέροντος, το βάρος της 

ζηµίας ταύτης δεν είναι νοητόν να φέρει ο ιδιώτης, αλλ΄ η πολιτεία και το 

κοινωνικόν σύνολον.92 

Στην περίπτωση της Αγοράς το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την 

οικονοµική υποδοµή για να ανταποκριθεί µε συνέπεια στις υποχρεώσεις του 

απέναντι στους 5.000 κατοίκους ούτε όµως και την πολιτική βούληση. 

Προχώρησε στο έργο χωρίς καµία ουσιαστική προετοιµασία, χωρίς 

προγραµµατικές µελέτες, χωρίς να έχει αναλογιστεί τις πιθανές επιπλοκές. Οι 

µικρές αλλαγές της αµερικάνικης πρότασης νόµου και οι σχεδόν ασήµαντες 

συµπληρώσεις που εισηγήθηκε η κυβέρνηση, στη σκιά των κινητοποιήσεων 

των ενδιαφεροµένων και των επιθέσεων του αντιβενιζελικού τύπου, ήταν 

περισσότερο επιφανειακές, αποτέλεσµα µιας προσπάθειας εξευµενισµού των 

πνευµάτων, παρά ουσιαστικές.93 Η παρέµβαση του Βενιζέλου στη συζήτηση για 

τη κύρωση του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.∆. συνοψίζει τις προτεραιότητες που 

επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη ρύθµιση του 

νοµικού πλαισίου των ανασκαφών: Κύριε αρχηγέ του Λαϊκού κόµµατος. ∆εν 

ηµπορούµεν να τελειώσωµεν αυτό το ζήτηµα ικανοποιούντες όλους τους 

ενδιαφεροµένους. Σας βεβαιώ, ότι έγιναν πολλαί προσπάθειαι, διά να φτάσωµεν 

εις µίαν λύσιν. Είναι µία ανάγκη την οποίαν όλαι αι Κυβερνήσεις ανεγνώρισαν 

και προ πολλών ετών υπάρχουν αυτοί οι περιορισµοί. Νοµίζω ότι πρέπει πια να 

το δεχθώµεν για να τελειώσει πια αυτό το ζήτηµα. Είναι µια ανάγκη.94  

Το κοινωνικό πρόβληµα που προέκυψε από την εφαρµογή του νόµου 

4212, όπως σκιαγραφείται από τον Αδοσσίδη, καθιστά σαφές ότι η επιστήµη 

προχώρησε µε την ανοχή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής 

αρχαιολογικής ηγεσίας, εις βάρος µιας πολύ µεγάλης οµάδας πολιτών: Από 

τινός χρόνου παρατηρείται τάσις µεταξύ των ιδιοκτητών της Αµερικανικής ζώνης 
                                                 
92 ∆ωρής 1985, 251. 
93 Για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση του νοµικού πλαισίου των ανασκαφών βλ. Παράρτηµα. 
94 Συνεδρίασις 87, 21-5-1929, Εφ� άπαξ συζήτησις του σχεδίου νόµου «περί κυρώσεως του από 
23 Μαρτίου 1929 Ν.∆. περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως 
Αθηνών», Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Περίοδος Β΄, Συνoδος Α΄, 1929, 846. 
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να προσφέρουν τας οικίας των προς αγοράν ή να ζητούν την υπό του Νόµου 

προβλεποµένην αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν. Η πίεσις εσχάτως έγινε 

µεγαλειτέρα. Εις τούτο συντρέχουν διάφοροι λόγοι, κυρίως οι εξής: 

1ον) Η οικονοµική κρίσις ήτις γίνεται επί µάλλον και µάλλον αισθητή, συνεπώς η 

ανάγκη ρευστοποιήσεως της ακινήτου περιουσίας. Πολλοί εκ των ιδιοκτητών του 

αρχαιολογικού χώρου είνε πτωχοί βιοπαλαισταί, περιελθόντες εις δεινήν 

οικονοµικήν θέσιν µε τον περιορισµόν των εργασιών.  

2ον) Η αδυναµία εις ην ευρίσκονται να υποθηκεύσουν ή να πωλήσουν το σπίτι 

των. ... Ενώ ... ο νόµος δεν απαγορεύει τας δικαιοπραξίας, εν τη πράξει τα 

πράγµατα έχουσιν άλλως. Ουδείς αγοράζει ή δανείζει επί υποθήκη εντός του 

χώρου, διότι αύτη η φύσις της επικρεµαµένης επί των ιδιοκτησιών 

απαλλοτριώσεως παραλύει οιανδήποτε αγοράν... 

3ον) Επίσης είνε αδύνατον να επιτύχει τις των ιδιοκτητών δάνειον επί υποθήκη. 

∆ιότι ο δανειστής δεν γνωρίζει  πότε και που θα απαλλοτριωθούν τα ακίνητα, 

ώστε να δύναται να υπολογίση εάν θα καλυφθή εκ της καταβλητέας 

αποζηµιώσεως, δεδοµένου ότι υπολείπεται εισέτι κατά τον Νόµον οκταετία 

ολόκληρος διά την αποπεράτωσιν των ανασκαφών. Και αύτη η Τράπεζα 

Κτηµατικής Πίστεως έχει διαγράψει τελείως τον αρχαιολογικόν χώρον - 

Αµερικανικήν και Ελληνικήν ζώνην - από το υπόλοιπον της πόλεως..... Αλλά 

υπάρχει και άλλη δυσχέρεια δι� εκείνους εκ των ιδιοκτητών οι οποίοι ευρίσκονται 

εις την ανάγκην να επισκευάσουν τας οικίας των. Πολλαί εξ� αυτών είνε εις 

κακήν κατάστασιν. Αι Αρχαί όµως απαγορεύουν τας βελτιώσεις... Και ναι µεν εις 

ωρισµένας ελαχίστας -2-3- περιπτώσεις το Υπουργείον εχορήγησε άδειαν 

επισκευής, µε την ρητήν και έγγραφον δήλωσιν του ιδιοκτήτου ότι δεν θ� 

απαιτήση αποζηµίωσιν διά τας βελτιώσεις. Αλλά και αυτό είνε επισφαλές διά τον 

ιδιοκτήτην, αγνοούντα πόσον χρόνον θα αναµείνη την απαλλοτρίωσιν και 

εποµένως εάν αξίζη τον κόπον να δαπανήση χρήµατα διά την επισκευήν ης την 

άδειαν άλλως τε δυσχερέστατα και εις εξωτερικάς όλως περιστάσεις δύναται να 

επιτύχη.95  

 

                                                 
95 Αρχείο A.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (Αdossides � Capps), Επιστολή του Α. 
Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps 8-2-1932. 
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Οι ανασκαφές της Αγοράς για την ελληνική αρχαιολογική και 

πολιτική ηγεσία 

Για τους κλασικιστές έλληνες αρχαιολόγους η ορθολογική διαχείριση 

του προβλήµατος της Αγοράς ήταν, ήδη από το 19ο αιώνα, ένα επίµονο αίτηµα 

που είχε επιβληθεί µε την πυκνότητα της παρουσίας του και στην κοινή γνώµη. 

Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, οι ανασκαφές της Αγοράς βρήκαν τη 

θεωρητική τους θεµελίωση στα νέα ιδεολογικά σχήµατα που κυριάρχησαν στην 

ελληνική ζωή µετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, σχήµατα που 

προσδιορίζονταν από την στροφή στην ελληνική πραγµατικότητα και την 

αναζήτηση της εθνικής αυτογνωσίας.96 Σ� αυτό το πλαίσιο, η ανάδειξη της 

κλασικής Αθήνας προβλήθηκε ως καθήκον ενός έθνους που ουσιαστικά όφειλε 

την αυθύπαρκτη υπόστασή του στο παρελθόν του και συνδέθηκε άµεσα µε τον 

εορτασµό της Εκατονταετηρίδας της Απελευθέρωσης.97  

Για τους έλληνες πολιτικούς το θέµα της Αγοράς είχε ευρύτερες 

διαστάσεις από την απλή ικανοποίηση των σύγχρονων ιδεολογικών αιτηµάτων. 

Η µεν απόφαση για τη διενέργεια ανασκαφών προέκυψε εν µέρει ως 

αποτέλεσµα των εκσυγχρονιστικών αναζητήσεων της νεοελληνικής κοινωνίας 

που επεδίωκε τον εξορθολογισµό και την αναδιάρθρωση της πόλης, η δε 

κατάρτιση και ψήφιση του σχετικού νόµου θα έπρεπε, ίσως, να συνδεθεί µε τα 

πολιτικά οράµατα του Βενιζέλου και την οικονοµική στρατηγική του.  

Μετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, το κράτος κλήθηκε να αντιµετωπίσει 

συντονισµένα τα λειτουργικά προβλήµατα του αστικού χώρου, σύµφωνα µε τις 

νέες πολεοδοµικές αντιλήψεις. Θεωρούµενο ως ο µόνος φορέας, ικανός να 

συλλάβει και να εφαρµόσει ένα σαφές οικιστικό σχέδιο για τη σύγχρονη πόλη, 

επιφορτίστηκε µε την άσκηση µιας θεσµοθετηµένης παρεµβατικής πολιτικής 

που θα ρύθµιζε τις περιπλοκές ή αµφισβητήσεις στις σχέσεις ιδιοκτησίας και τις 

αντιθέσεις στην κατοχή και χρήση της γης.98 Σ� αυτές ακριβώς τις κυβερνητικές 

ενέργειες που θα αναµόρφωναν την Αθήνα θα έπρεπε, ίσως, να ενταχθεί και η 

ανάληψη πρωτοβουλίας για την οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

στην περιοχή της Αγοράς και, βέβαια, η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον 

                                                 
96 ∆ηµαράς 1978, 487-488. 
97 Μαλλούχου-Tufano 1998, 165. 
98 Καραδήµου-Γερολύµπου � Παπαµίχος 1992, 114-115. 



 228

ιστό της πόλης. Σε µια αντιφατική περίοδο κοινωνικών ανακατατάξεων και 

πολιτικών ανασυντάξεων οι απαλλοτριώσεις αποτέλεσαν, ως ένα σηµείο, µια 

προσπάθεια δυναµικής τοποθέτησης της αστικής κοινωνίας απέναντι στο 

παρελθόν της. Υπό την πίεση των αρχαιολόγων, το κράτος συνειδητοποίησε 

την ανάγκη άµεσης ενεργοποίησής του για να αποφευχθεί η οριστική 

παρεµπόδιση της ανασκαφικής διερεύνησης της Αγοράς και να αναδειχθούν οι 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες µιας ιστορικής πόλης µε διεθνή ακτινοβολία. 

Αν όµως η απόφαση για την διενέργεια των ανασκαφών προέκυψε από 

εσωτερικούς παράγοντες, η ψήφιση του νόµου 4212/29 θα έπρεπε ίσως να 

συσχετιστεί µε το πλαίσιο των µεταπολεµικών οικονοµικών προβληµάτων της 

Ελλάδας. Ως εκ τούτου µια σύντοµη αναφορά στο πολιτικό και οικονοµικό 

κλίµα της εποχής κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση της στάσης που τήρησε 

η ελληνική πολιτική ηγεσία στο θέµα. 

 

Ελληνική οικονοµική πολιτική, 1923 � 1930 

Μετά το 1923 η ελληνική πολιτική προσδιορίστηκε από την ανάγκη 

οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας και διασφάλισης των απαραίτητων 

πόρων για την οµαλή εγκατάσταση των προσφύγων και των ακτηµόνων καθώς 

και για τη συντήρηση του εµπόλεµου στρατού. Για την επίτευξη των στόχων 

αυτών η Ελλάδα κατέφυγε στον εξωτερικό δανεισµό.99  

Η αναζήτηση οικονοµικής βοήθειας στο εξωτερικό ανακίνησε το θέµα 

της αποκατάστασης των πολεµικών πιστώσεων, που όφειλαν στην Ελλάδα οι 

τρεις σύµµαχες χώρες (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ) σύµφωνα µε τους 

διακανονισµούς του 1918 και 1919. Όµως, το ελληνικό αίτηµα 

αντιµετωπίστηκε αρνητικά από τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις, καθώς οι 

συγκυρίες στην Ευρώπη δεν ήταν ευνοϊκές, ιδιαίτερα µετά την αξίωση της 

Αµερικής για καταβολή των συµµαχικών χρεών.100  

Οι ενέργειες για την αποκατάσταση των πιστώσεων θα διαρκέσουν 

όλη την περίοδο 1923-1928, εντείνοντας την πολιτική εξάρτηση της Ελλάδας 

                                                 
99 Λούβη 1992, 391-403. Ο εξωτερικός δανεισµός, που ξεκίνησε µε τη σύναψη του 
προσφυγικού δανείου του 1924 υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, ενέτεινε 
αναπόφευκτα την εξάρτηση της Ελλάδας τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονοµικό επίπεδο. 
100 Λουβή 1992, 394, 398. 



 229

από τις Μεγάλες ∆υνάµεις. Από την αρχή των διαβουλεύσεων, το άνοιγµα της 

ξένης χρηµαταγοράς συνδέθηκε µε την ευθυγράµµιση της ελληνικής πολιτικής 

προς τις επιταγές της Κ.Τ.Ε. Ως πρώτη προϋπόθεση τέθηκε η αποκατάσταση 

οµαλού πολιτειακού καθεστώτος µε τη διενέργεια εκλογών και η οικονοµική 

σταθεροποίηση.101  

Πράγµατι, οι επίπονες διαπραγµατεύσεις για την οικονοµική ενίσχυση 

του ελληνικού κράτους θα ευοδωθούν µόνο µετά την παραίτηση του Πλαστήρα 

και της κυβέρνησης Γονατά και την επάνοδο σε πολιτικές κυβερνήσεις. Στις 4 

∆εκεµβρίου 1924, µε τη µεσολάβηση της Κ.Τ.Ε., η Μεγάλη Βρετανία θα 

υπογράψει συµφωνία για την έκδοση προσφυγικού δανείου µε ονοµαστικό 

κεφάλαιο 12.300.000 λιρών.102 Η διαχείριση του δανείου, ανατέθηκε στην 

Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), αυτόνοµο οργανισµό που 

διοικούταν από δύο Έλληνες και δύο ξένους (ο ένας υποχρεωτικά Αµερικάνος), 

διορισµένους από την ελληνική κυβέρνηση και την Κ.Τ.Ε αντίστοιχα.103  

Όµως, η κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδας σε συνδυασµό 

µε το µέγεθος των προσφυγικών αναγκών καθιστούσαν επιτακτική την εκ νέου 

προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης στη διεθνή κεφαλαιαγορά. 

Μετά το 1925, οι συµµαχικές δυνάµεις όχι µόνο συνέχισαν να 

αρνούνται την αποπληρωµή των πιστώσεων αλλά και ενέτειναν τις πιέσεις προς 

την Ελλάδα για τη ρύθµιση των πολεµικών χρεών της. Επεσήµαναν µάλιστα 

στην ελληνική πολιτική ηγεσία την πρόθεσή τους να εµποδίσουν την έκδοση 

νέου δανείου, µε βάση το άρθρο 4 της συµφωνίας του 1918 που ανέφερε ότι 

µέχρι να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της Ελλάδας καµία καινούργια εγγύηση δεν 

µπορεί να δοθεί για εξωτερικό δάνειο χωρίς την έγκριση των κυβερνήσεων των 

Ην. Πολιτειών, της Γαλλίας και της Αγγλίας.104 Ειδικότερα, στις 14 Αυγούστου 

1925, η αµερικανική κυβέρνηση δήλωνε µέσω της πρεσβείας της στην Αθήνα 

ότι θα συζητούσε µε τα άλλα δύο συµβαλλόµενα µέρη, την πιθανή άρση των 

δεσµεύσεων του άρθρου 4, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα µεριµνούσε 

για την οριστική εκκαθάριση των οικονοµικών διαφορών της µε τις ΗΠΑ.105  

                                                 
101 Παντελάκης 1992, 410-411. 
102 Παντελάκης 1988, 189. 
103 Βερέµης 1978, 301. 
104 Λουβή 1988, 399. 
105 Παντελάκης 1992, 412. 
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Η ελληνική πολιτική και οικονοµική ηγεσία, µπροστά στην ανάγκη 

εξεύρεσης διπλωµατικών ερεισµάτων και σύναψης δεύτερου προσφυγικού 

δανείου,106 προσανατολίστηκε στη λύση της αποδοχής των όρων των τριών 

δυνάµεων µε τη συνακόλουθη ανάληψη διµερών διαπραγµατευτικών επαφών. 

Οι τελικές συµφωνίες υπογράφηκαν µε τη Μεγάλη Βρετανία στο Λονδίνο, στις 

9 Απριλίου 1927, ενώ µε τη Γαλλία στη Γενεύη, στις 9 ∆εκεµβρίου του ίδιου 

έτους. Στις 5 ∆εκεµβρίου επιτεύχθηκε ο διακανονισµός µε τις ΗΠΑ. Με την 

παραίτηση της Ελλάδας από τη διεκδίκηση του υπολοίπου των πολεµικών 

πιστώσεων και την εναρµόνισή της προς τους όρους της Αγγλίας, που ζητούσε 

την ίδρυση Κεντρικής Τράπεζας του Κράτους µε αποκλειστική διαχείριση του 

εκδοτικού προνοµίου, δροµολογήθηκαν οι εξελίξεις για τη συνοµολόγηση νέας 

οικονοµικής συµφωνίας. Οι Ηνωµένες Πολιτείες δέχτηκαν να συµµετάσχουν µε 

την Αγγλία στη χορήγηση δανείου 9.000.000 λιρών, ήδη εγκεκριµένου από την 

Κ.Τ.Ε. Στις 30 Ιανουαρίου 1928, υπογράφτηκαν τα συµβόλαια µε τους 

συστηµατικότερους αγοραστές των ελληνικών χρεογράφων στο εξωτερικό, µε 

την Tράπεζα Hambro�s του Λονδίνου και το Συγκρότηµα Speyer & Company 

καθώς και µε την Εταιρεία National City της Νέας Υόρκης. Η ευόδωση των 

διαπραγµατεύσεων δηµιούργησε ένα κλίµα ανακούφισης στην Ελλάδα, καθώς ο 

δηµόσιος δανεισµός συνιστούσε το µοναδικό τρόπο για τη συνέχιση του έργου 

της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της 

χώρας, και τη νοµισµατική σταθεροποίηση. 107 

Όµως η οριστικοποίηση του δανείου προϋπέθετε την επικύρωσή του 

από το αµερικάνικο Κονγκρέσσο. Οι διαβουλεύσεις, που υπήρξαν εντονότατες 

προς έκπληξη τόσο των ελλήνων όσο και των αµερικανών διήρκεσαν δεκαέξι 

µήνες. Ο διακανονισµός των χρεών εγκρίθηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 10 ∆εκεµβρίου 1928, ψηφίστηκε από τη Γερουσία στις 9 

                                                 
106 Στις αρχές του 1927, ο Γ. Καφαντάρης, ως Υπουργός Οικονοµικών ζητούσε από την Κ.Τ.Ε., 
να εγγυηθεί για τη σύναψη δεύτερου προσφυγικού δανείου. Η Κ.Τ.Ε, µετά την εξέταση της 
δηµοσιονοµικής κατάστασης της Ελλάδας από ειδική οικονοµική επιτροπή, ενέκρινε µε το 
Πρωτόκολλο της Γενεύης, που υπογράφηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 1927, τη χορήγηση 
προσφυγικού και σταθεροποιητικού δανείου ύψους £ 9.000.000. (Βεργόπουλος 1978, 333-334). 
Για την έκδοση όµως του δανείου ήταν απαραίτητη η συγκατάθεση και των τριών ∆υνάµεων. 
107 Cassimatis 1988, 193-195. 
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Φεβρουαρίου 1929 και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Hoover στις 10 Μαΐου 

1929.108  

Η πολιτική και οικονοµική εξάρτηση της Ελλάδας από τις Μεγάλες 

∆υνάµεις την κρίσιµη περίοδο 1923-1929, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη θετική αντιµετώπιση των όρων της 

Αµερικανικής Σχολής στο επίµαχο ζήτηµα των ανασκαφών της Αγοράς. Η 

συντονισµένη παρέµβαση της ελληνικής και της αµερικανικής διπλωµατίας και 

η διασύνδεση της ανασκαφής µε την προσπάθεια εξεύρεσης δανείων επέβαλλε 

στους Έλληνες ιθύνοντες την τήρηση µιας προσεκτικής στάσης, που δεν θα 

έθετε υπό αµφισβήτηση τις σχέσεις των δύο χωρών. Αν εξωγενείς παράγοντες 

µπορούσαν να καθορίσουν τη θέση της Ελλάδας σε ζητήµατα τόσο σοβαρά όσο 

το πολιτειακό, γιατί να µην ασκούν ηθική πίεση και σε κάποια δευτερεύοντα 

όπως οι όροι παραχώρησης µιας ανασκαφής; Σε µια εποχή που η Ελλάδα 

επεδίωκε την εύνοια του Κονγκρέσσου, είναι απόλυτα κατανοητή η εµµονή του 

Βενιζέλου για την κύρωση του νοµοσχεδίου από τη βουλή, έστω και αν δεν 

ήταν αντικειµενικό.109  

Εκτός, όµως, από τις πολιτικές σκοπιµότητες, η θετική στάση του 

έλληνα πρωθυπουργού στο θέµα των ανασκαφών της Αγοράς προσδιορίστηκε, 

πιθανότατα, και από τις προσωπικές του σχέσεις µε τον Ε. Capps.110 Η 

συνεργασία τους είχε ξεκινήσει, ήδη από το 1923, όταν ο Βενιζέλος ζητούσε τη 

συνδροµή του Capps στο επίµαχο θέµα της αποκατάστασης των αµερικανικών 

πιστώσεων.111 Το ίδιο διάστηµα ο έλληνας πολιτικός αποδεικνύονταν 

                                                 
108 Cassimatis 1988, 196. Βλ. Επίσης, The New York Times, 11-5-1929, 6:4.  
109 Η σηµασίας της παρέµβασης Βενιζέλου σε όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων τονίζεται 
µε έµφαση από τον Ε. Capps σε ευχαριστήρια επιστολή που θα του απευθύνει στις 22-8-1928: 
the help which you have been able to give ... in the midst of exceptionally arduous duties, is 
deeply appreciated by me, and especially the clear indication you gave at our conference this 
morning of your purpose to facilitate the realization of a work of such importance for History 
and Art. Because of your presence at the head of the Government I look forward with 
confidence to seeing this work soon begun under the best of auspices (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά 
έγγραφα, Φακ. Αγορά, ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά, , Agora 36 (1924-28), Επιστολή του 
E. Capps προς τον Ελ. Βενιζέλο, 22-8-1928).          
110 Βλ. για παράδειγµα Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Committee, 
Chairmanship of E. Capps, Επιστολή του E. Capps προς τον E. D. Perry, 18-7-1928. 
111 Παντελάκης 1988, 191-192. 
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πολύτιµος σύµµαχος του Capps στις προσπάθειές του για την ίδρυση του 

Athens College.112  

Καταλήγοντας, η συµπεριφορά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας σε ένα 

θέµα, που έµελλε να προσδιορίσει την πολιτιστική φυσιογνωµία της Αθήνας, 

φαίνεται πως επηρεάστηκε από τις πολιτικές συγκυρίες κατά κύριο λόγο και τις 

προσωπικές διασυνδέσεις του τότε πρωθυπουργού κατά δεύτερο. Και µόνο η 

εκχώρηση µιας άδειας, που έθιγε τα συµφέροντα των 5.000 ιδιοκτητών και 

ενοικιαστών113 και είχε επικριθεί εντονότατα από τον αθηναϊκό τύπο, και 

µάλιστα λίγο πριν την διεξαγωγή των γερουσιαστικών εκλογών, αρκεί για να 

πιστοποιήσει τις πολιτικές διαστάσεις ενός κατά τα άλλα αµιγώς αρχαιολογικού 

εγχειρήµατος. 

 

Οι ανασκαφές της Αγοράς για την Αµερικανική Σχολή 

Η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, εκφραστής της κρατούσας 

αντίληψης ότι η ανάδειξη και διατήρηση της καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής 

κληρονοµιάς της ανθρωπότητας αφορά την κοινότητα των εθνών,114 έχοντας 

διασφαλίσει το απαραίτητο οικονοµικό υπόβαθρο, απάντησε θετικά στην 

πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για ανάληψη των ανασκαφών της Αγοράς. 

Τυπικά, η ενεργοποίηση της Σχολής στο συγκεκριµένο αρχαιολογικό έργο 

νοµιµοποιούνταν από την παραδοχή ότι η ελληνική πολιτική σκέψη του 5ου αι. 

π.Χ. αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην δόµηση του αµερικανικού 

πολιτεύµατος.115 Ουσιαστικά, όµως, άλλες ήταν οι παράµετροι που πρέπει να 

συνέτειναν στην απόφαση αυτή, διαφορετικές για την αρχαιολογική και 

διοικητική ηγεσία της Σχολής και διαφορετικές για τους πολιτικο-οικονοµικούς 

φορείς που την στήριξαν.  

                                                 
112 Athens College 1925-1975. Fiftieth Anniversary, Ελλάδα 1976, 47. Βλ. επίσης, Τα χθεσινά 
εγκαίνια του εν Ψυχικώ ελληνοαµερικανικού κολεγίου. Ο Βενιζέλος εξαίρει τη σηµασίαν του, 
Ελεύθερον Βήµα, 26-5-1929, 7.   
113 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Σηµείωµα του Α. Αδοσσίδη για 
τις ανασκαφές της Αγοράς από την Αµερικανική Σχολή, ανυπόγραφο, χωρίς ηµεροµηνία και 
όνοµα παραλήπτη. 
114 P.R.O, F.O. 371 - 16441, Recommendations adopted by the International Committee on 
Intellectual Co-operation on July 23rd, 1932.  
115 Coulson 1993, 9-10.  
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Για την αµερικανική επιστήµη, η ανασκαφική διερεύνηση του αστικού 

και οικονοµικού κέντρου της αρχαίας Αθήνας αποτελούσε ένα µακρόπνοο, 

συλλογικό έργο, µε πολυδιάστατες προοπτικές. Από τη µία, υπόσχονταν τη 

διεθνή προβολή της Σχολής και την εξισορρόπηση των επιτυχιών της γαλλικής 

στους ∆ελφούς και τη ∆ήλο, της γερµανικής στην Ολυµπία και της αγγλικής 

στην Κνωσό: It is a unique opportunity, since it is not merely the greatest 

excavation of ancient times but it is probably the last great site still left to dig in 

Greece.116 Με τις ανασκαφές της Αγοράς, η Αµερικανική Σχολή αποκτούσε τη 

δυνατότητα µετάπλασης της εικόνας µιας ευρωπαϊκής µητρόπολης, που 

συγκέντρωνε το ενδιαφέρον του επιστηµονικού κόσµου117 αλλά και του 

ευρύτερου κοινού.118 Συντελώντας στην αποκατάσταση της ιστορικής 

συνέχειας της πόλης, τόνωνε την ιστορική µνήµη των κατοίκων της και 

ταυτόχρονα ενίσχυε τον σύνδεσµό τους µε την Αµερικανική Σχολή. Από την 

άλλη, η Σχολή ως κύριος διαχειριστής των κινητών και ακίνητων ευρηµάτων 

όχι µόνο θα αναδείκνυε εν δυνάµει εγκλωβισµένες πολιτισµικές αξίες αλλά και 

θα επιδρούσε άµεσα στη διαµόρφωση της επιστηµονικής ταυτότητας µιας 

κοινότητας αρχαιολόγων, που θα αποτελούσαν τον πυρήνα των αµερικανικών 

κλασικών σπουδών, αντλώντας το κύρος τους από την συµµετοχή τους στην 

ανασκαφική και ερευνητική οµάδα της Αγοράς: Not only is this area the richest 

in promise of discovery of any that exists in Greece, but the conditions under 

which we shall be allowed to excavate it are such that we shall be able to 

develop a body of trained scholars in all the diverse fields of Classical 

Antiquities and provide them with material for many years of work of the 

                                                 
116 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-1928), Notes for Mr. Ybarra, 
ανυπόγραφο, χωρίς ηµεροµηνία.   
117 Όπως τόνιζε και ο Γραµµατέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας στη γενική έκθεση του 1931 το 
σηµαντικόν έργον ήρχισεν εκτελούµενον διά της γενναίας Αµερικανικής αποφάσεως, η οποία 
καθιερώνει την Αµερικανικήν αρχαιολογικήν επιστήµην διά µιας των σπουδαιοτάτων ανασκαφών, 
αν µη διά της ιστορικώς και τοπογραφικώς σπουδαιοτάτης Ελληνικής ανασκαφής (Οικονόµος 
1931, 23). 
118 Η M� Donough, σε επιστολή προς τον εκδότη της εφηµερίδας The New York Times, σχετικά 
µε τις ανασκαφές της Αγοράς παρατηρούσε µεταξύ άλλων: Greece is more and more attracting 
the attention of the casual visitor to Europe. How much of this new and popular interest is due 
in the work of the American School of Classical Studies at Athens it is difficult to say (Mary-
Catherine M� Donough, Classical Studies at Athens, The New York Times, 6-10-1929, 5). 
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highest significance for our future knowledge of the ancient civilization of 

Greece.119  

Πολύτιµος αρωγός ο αµερικανικός τύπος συµµερίζονταν και 

ενθάρρυνε τις προσδοκίες της Σχολής, καλωσορίζοντας µε ενθουσιασµό και 

περηφάνια την προσπάθεια της τεκµηριωµένης ανασύνθεσης της ιστορίας της 

αθηναϊκής δηµοκρατίας.120 Ο ρόλος του, ως εκφραστή και καθοδηγητή της 

κοινής γνώµης, υπήρξε καθοριστικός τόσο στη λήψη της απόφασης για την 

ανάληψη των ανασκαφών όσο και στη διεκπεραίωσή τους. Οι επισηµάνσεις των 

δηµοσιογράφων σχετικά µε την απήχηση του εγχειρήµατος και το ηθικό κέρδος 

της Σχολής121 ενίσχυαν τη φήµη της και προσείλκυαν την προσοχή του 

ιδιωτικού κεφαλαίου, στις επιχορηγήσεις του οποίου στηρίζονταν για την 

υλοποίηση των στόχων της.  

Για την αµερικανική πολιτική, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάληψη 

ενός τόσο σηµαντικού αρχαιολογικού εγχειρήµατος αντιπροσώπευε, ίσως, έναν 

από τους δευτερεύοντες τρόπους αύξησης της επιρροή της στον ελληνικό χώρο, 

σε µια εποχή µάλιστα που εντείνονταν ο ανταγωνισµός των αµερικανικών µε 

τους βρετανικούς οίκους για την ανάληψη βασικών αναπτυξιακών έργων. Αν 

και ο συσχετισµός των ανασκαφών της Αγοράς µε την αµερικανική οικονοµική 

στρατηγική δεν µπορεί να τεκµηριωθεί µε βάση τις γραπτές πηγές, ενισχύεται 

από όσα χαρακτηριστικά αναφέρει ο άγγλος πρεσβευτής στην Αθήνα, L. T. 

Henderson: the Americans realize the prestige that archaeologists� work brings 

in countries which, like Greece, Italy and Egypt, are proud of their past and 
                                                 
119 Αρχείο A.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Επιστολή του E. Capps προς τον A. Flexner, 17-12-1926. 
120 Οι New York Times παρακολουθούν συστηµατικά το εγχείρηµα, αφιερώνοντας πλήθος 
άρθρων: New York Times, 22-2-1929, 12:3, 26-3-1929, 2:5, 27-3-1929, 26:5, 14-1-1931, 10:1, 
31-5-1931, ΙΧ, 4:3, 6-6-1931, 14:7, 10-6-1931, 28:3, 12-8-1931, 3:6, 31-8-1931, 3:1, 3-2-1932, 
21:3, 13-2-1932, 3:8, 25-2-1932, 13:2, 19-8-1932, 3:8, 21-8-1932, 1:4, 27-11-1932, ΙΙ, 4:6, 17-
3-1933, 19:2, 22-3-1933, 15:4, 23-3-1933, 18:3, 17-5-1933, 9:2, 28-5-1933, IV, 3:3, 30-7-1933, 
2:7, 14-3-1934, 17:4, 27-5-1934, II, 1:6, 4-6-1934, 19:4, 15-7-1934, IX, 2:3, 24-3-1935, 1:4, 2-
6-1935, 33:3, 4-7-1935, 20:5, 11-7-1935, 23:2, 11-8-1935, II, 4:6, 16-8-1935, 13:3, 7-9-1935, 
8:3, 12-2-1936, 16:3, 16-2-1936, 32:4, 29-3-1936, IX, 11:5, 17-5-1936, IX, 9:3, 2-6-1936, 2:5, 
30-6-1936, 25:5, 13-7-1936, 17:7, 15-7-1936, 21:2, 1-12-1936, 27:2, 17-1-1937, ΙΙ, 6:5, 8-8-
1937, 3:2, 11-8-1937, 22:3, 30-12-1937, 12:3, 31-3-1938, 25:1, 10-8-1938, II, 5:1, 30-12-1938, 
9:1, 6-10-1940, II, 5:2.  
121 Βλ. για παράδειγµα τα σχόλια αµερικανού δηµοσιογράφου, όπως δηµοσιεύονται στο 
Ελεύθερον Βήµα: µετά την έναρξιν των ανασκαφών της Αγοράς οι Αµερικάνοι καταλαµβάνουν 
τώρα τα πρωτεία της αρχαιολογικής δραστηριότητας εν Ελλάδι, τα οποία αφού οι πρώτοι 
Βρετανοί εξερευνηταί ήνοιξαν τον δρόµον, κατείχοντο επί τόσον χρόνον υπό των Γερµανών..... Η 
εκσκαφή της Αγοράς ... είναι το πιο φιλόδοξον, δαπανηρόν και πλήρως ωργανωµένον εγχείρηµα 
που ανελήφθη υπό Αµερικανών ή άλλων εις την Ελλάδα (Τζων Μακ Κόρµακ, Η αποκάλυψις της 
αίγλης της αρχαίας Ελλάδος, Eλεύθερον Βήµα, 8-10-1931, 1, 5). 
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their rich men give generously with the result that the American School is better 

equipped than ours, and doesn�t have to decline work owing to lack of money.122 

Στα πλαίσια αυτά θα µπορούσε να ερµηνευτεί και η απόφαση του Ιδρύµατος 

Rockefeller να χρηµατοδοτήσει τις ανασκαφές, απόφαση που συνέπεσε και µε 

τον επαναπροσδιορισµό των ενδιαφερόντων του, ώστε να περιλάβει στις 

προτεραιότητές του και την ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών.123 

Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι που συντέλεσαν στην ανάληψη των 

ανασκαφών από τη Σχολή και στη χρηµατοδότησή τους από τον Rockefeller, 

γεγονός παραµένει ότι αντιµετωπίστηκαν από την αρχή µε υπευθυνότητα και 

συνέπεια και ότι αποτέλεσαν πρότυπο µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και άρτιας 

οργάνωσης. Οι αµερικανοί αρχαιολόγοι προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να 

προδικάσουν τις εξελίξεις και να περιορίσουν τις αποκλίσεις από τα αρχικά 

σχέδια. Και ήταν αυτή ακριβώς η προσπάθεια που διαφοροποιεί το 

συγκεκριµένο ανασκαφικό έργο από τα υπόλοιπα σύγχρονα ελληνικά και 

ευρωπαϊκά αρχαιολογικά εγχειρήµατα. 

 

Οργάνωση των εργασιών 

Οι ανασκαφές της Αγοράς θεωρήθηκαν ένα από τα σηµαντικότερα 

αρχαιολογικά εγχειρήµατα του µεσοπολέµου όχι µόνο γιατί έφεραν στο φως 

σηµαντικά αρχιτεκτονικά µνηµεία και πληθώρα κινητών ευρηµάτων αλλά 

κυρίως γιατί εκτελέστηκαν µε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες και τη 

στρωµατογραφική διαδοχή, µε αποτέλεσµα µια σειρά δηµοσιεύσεων που 

εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιµο εργαλείο εργασίας. Στην 

πραγµατικότητα, θεµελίωσαν µια νέα αντίληψη για την αρχαιολογική 

πρακτική.124 

Καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα των εργασιών, τουλάχιστον 

στο πρώτο τους στάδιο, υπήρξε η οικονοµική άνεση που διασφάλισε η χορηγία 

                                                 
122 P.R.O, F.O 395/ 461, P 745/ 26/150, Επιστολή του L. T. Henderson προς τον R. A.Leeper, 
15-3-1932.  
123 Το 1924 ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος E. R. Embree αναρωτιόνταν: Some emphasis upon the 
arts and humanities might be a good balance for the other features of our program, which so 
exclusively concern science and health. What is the good to keep people alive and healthy if 
their lives are not touched increasingly with something of beauty? 
http://www.rockfound.org/rocktext/t history/t 1920.html 
124 Etienne-Etienne 1992, 126. 
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του J. D. Rockefeller. Αν και κατά κοινή οµολογία η εξάρτηση ενός 

αρχαιολογικού έργου από την ιδιωτική χρηµατοδότηση και µάλιστα από ένα, 

κυρίως, φορέα θέτει περιορισµούς, αυτοί δεν αρκούν για να εξουδετερώσουν τα 

πλεονεκτήµατα.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η παρέµβαση του χορηγού περιορίστηκε 

κυρίως στη ρύθµιση πρακτικών λεπτοµερειών. Έτσι, οι όροι που έθεσε το 

ίδρυµα Rockefeller,125 σε απόλυτη αρµονία µε τις ιδρυτικές αρχές του, όπως 

είχαν τεθεί το 1914 από τον πρώτο Γραµµατέα του, J. D. Greene,126 επηρέασαν 

τη στάση της Σχολής στις διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική κυβέρνηση για 

την οριοθέτηση του νοµικού πλαισίου των ανασκαφών. Το ενδεχόµενο 

ακύρωσης της χορηγίας δεν χρησιµοποιήθηκε, στο διάλογο µε το Υπουργείο 

Παιδείας και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως πρόσχηµα για να αιτιολογήσει 

την αµερικάνικη εµµονή σε όρους ασυµβίβαστους µε το ελληνικό δίκαιο. 

Απασχολούσε ειλικρινά τον Capps σε σηµείο, ώστε να επιχειρεί την απόκρυψη 

εξελίξεων, που δυνητικά θα επηρέαζαν αρνητικά τον χορηγό.127 Βέβαια, αν 

δεχτούµε ότι οι αποζηµιώσεις σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για την 

εκτέλεση ανασκαφών είναι εκ προοιµίου χαµηλές και ότι ούτως ή άλλως το 

µέρος που καλείται να πληρώσει, καταβάλλει τις µέγιστες δυνατές προσπάθειες 

για την ελαχιστοποίηση του τελικού ποσού, τότε υποθέτουµε ότι η στάση της 

Αµερικάνικης Σχολής δεν θα παρουσίαζε µεγάλες αποκλίσεις, έστω και αν ο 

Rockefeller δεν είχε ασκήσει καµία πίεση. 

Επιστηµονικά, το ανασκαφικό έργο επηρεάστηκε στο βαθµό που ο 

χορηγός εξάρτησε τη συνέχιση των επιχορηγήσεων από τα πρώτα ανασκαφικά 

αποτελέσµατα. Ένας τέτοιος όρος σίγουρα δεσµεύει τον ανασκαφέα, όχι µόνο 

να εντατικοποιήσει τους ρυθµούς, συχνά εις βάρος της επιστηµονικής ακρίβειας 

αλλά και να ξεκινήσει την έρευνα από σηµεία που θεωρητικά αναµένει 

                                                 
125 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-1928), Επιστολή του Α. Flexner προς 
τον Ε. Capps, 15-3-1927.  
126 Ανάµεσα σε άλλες προϋποθέσεις ο Greene υποστήριζε ότι κάθε κοινότητα που επιθυµούσε 
επιχορήγηση από το ίδρυµα Rockefeller όφειλε να αποδείξει ότι διέθετε τις δικές της δυνάµεις, 
υλικές και πνευµατικές για να την αξιοποιήσει αποδοτικά (http://www. rockfound.org/rocktext/t 
history/t 1913.html) 
127 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον Α. Αδοσσίδη, χωρίς ηµεροµηνία (πιθανότατα 12-1929). 
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εντυπωσιακότερα ευρήµατα.128 Οι περιορισµοί είναι απόλυτα κατανοητοί από 

τους αρχαιολόγους αλλά τα περιθώρια αντίδρασης είναι στενά, όπως σχολίαζε ο 

Carpenter: I can imagine all sorts of demands from the donor or his agent that 

we actually unearth �tactile� objects of value. In other words, loot. We all know 

what pressure is put on the scientific work of the archaeologist by the interested 

but not very well informed layman when it comes to a matter of finds.129  

Πέρα από την οικονοµική άνεση, σηµαντικότερος συντελεστής 

επιτυχίας των αµερικάνικων ανασκαφών αποδείχθηκε η άρτια οργάνωση του 

έργου, ο µεθοδικός, δηλαδή, σχεδιασµός του οργανογράµµατος των εργασιών, 

η έγκαιρη επιλογή έµπειρου διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού και η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µε την ανάπτυξη ενός δυναµικού και 

ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος.  

Πριν ακόµα την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε το ελληνικό 

κράτος, ο Πρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής και ο ∆ιευθυντής της Σχολής 

συζητούν για τον τρόπο κατανοµής των αρµοδιοτήτων. Ευθύς εξαρχής θα 

συµφωνήσουν στη δηµιουργία θέσης Συµβούλου (Business Manager) και στην 

ανάθεσή της στον Α. Αδοσσίδη. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, οι 

επαγγελµατικές του ικανότητες και η αποδεδειγµένη αφοσίωσή του στη Σχολή 

σε συνδυασµό µε τις διασυνδέσεις του µε τον ελληνικό πολιτικό κόσµο, τον 

κύκλο του Rockefeller και τους Επιτρόπους της Σχολής αποτελούσαν εχέγγυα 

για την υπέρβαση πολλών δυσκολιών τόσο στο πρώτο στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων όσο και στην επόµενη φάση των απαλλοτριώσεων και των 

ανασκαφών.130  

Με την ίδια προσοχή και υπευθυνότητα αντιµετωπίστηκε το θέµα της 

σύστασης µιας εννεαµελούς Επιτροπής, επιφορτισµένης µε τη συνολική 

εποπτεία και το συντονισµό του έργου, την κατάρτιση του ετήσιου 

                                                 
128 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον Α. Αδοσσίδη, 3-2-1931. 
129 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1932-1933), Επιστολή του R. Carpenter 
προς τον Ε. Capps, 26-10-1932. 
130 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1924-1928), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον R. Carpenter, 1-3-1928. Ιδιαίτερα θερµές ήταν οι σχέσεις του Αδοσσίδη µε τον Βενιζέλο, 
όπως παραδέχονται οι Αµερικάνοι (Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς τον 
R. Carpenter, 9-11-1928) αλλά και όπως συνάγεται από τις συχνές επισκέψεις του στον 
πρωθυπουργό σε όλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τον καθορισµό του νοµικού 
πλαισίου των ανασκαφών. 
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προϋπολογισµού και τη λήψη αποφάσεων για την επάνδρωση της ανασκαφής. 

Η ύπαρξη ενός ευέλικτου σώµατος, µε τη συµµετοχή τριών Επιτρόπων 

(Trustees), για τη διεκπεραίωση των νοµικών και οικονοµικών θεµάτων και έξι 

επιστηµονικά καταξιωµένων µελών για τη διαχείριση των αρχαιολογικών 

λεπτοµερειών, κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή των καθυστερήσεων που 

θα συνεπάγονταν η ανάληψη ανάλογων αρµοδιοτήτων από την 

πολυπληθέστερη και συνεπώς πιο δυσκίνητη ∆ιοικητική Επιτροπή.131  

Εντονότερος ήταν ο προβληµατισµός για την επιλογή του 

επιστηµονικού προσωπικού.132 Μετά από ώριµη σκέψη αποφασίστηκε ο 

διορισµός διευθυντή, πλήρους απασχόλησης µε αποκλειστικό εργασιακό 

αντικείµενο τη διεύθυνση των ανασκαφικών εργασιών στην Αγορά.133 Το 

επιστηµονικό κύρος του T. L. Shear αλλά και η κατάρτιση και επαγγελµατική 

εµπειρία των υποψήφιων ανασκαφέων και ερευνητών κρίθηκαν ικανοί 

παράγοντες για την υλοποίηση των στόχων της συγκεκριµένης ανασκαφής, τη 

µετεξέλιξή της δηλαδή σε πρότυπο. 

Αν η σωστή στελέχωση αποτέλεσε το πρώτο βήµα, η προώθηση των 

κατάλληλων οργανωτικών ρυθµίσεων και η προσφορά κινήτρων ή οι ποικίλες 

ανταµοιβές των συνεργατών της Σχολής στις ανασκαφές της Αγοράς 

απελευθέρωσαν και ανέπτυξαν τις δυνατότητές τους. Η ηγεσία της, 

αναγνωρίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως στρατηγικό πλεονέκτηµα του 

έργου, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ικανοποίηση των αναγκών του. 

Παράδειγµα, η αποδοχή της πρότασης Carpenter για αύξηση των αποδοχών του 

Αδοσσίδη ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του. Η 

πρωτοβουλία της εργοδοσίας έχει βαρύνουσα σηµασία για τον πρόσθετο λόγο 

ότι ο Αδοσσίδης ουδέποτε είχε εκφράσει ανάλογη επιθυµία.134 Αντίστοιχη ήταν 

                                                 
131 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Managing Committee, Chairmanship of E. Capps, 
Memo (of E. Capps) for Professor Perry. Things to talk over with Carpenter, Ιούλιος 1928. Βλ. 
επίσης ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς τον R. 
Carpenter, 11-10-1928, ∆οικητικά έγγραφα, American School of Classical Studies at Athens, 
Executive Committee, 26-12-1928, Φακ. Αγορά 37 (1928-1929), Establishment of the 
Commission on the Excavation of the Athenian Agora. Voted by the Corporation, January 20, 
1929. 
132 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του R. Carpenter 
προς τον Ε. Capps, 16-11-1928. 
133 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον R. Carpenter, 9-2-1929. 
134 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον R. Carpenter, 13-4-1929. 



 239

η στάση του Capps και στο θέµα της αµοιβής του Κυριακίδη. Αν και το 

συνολικό ποσό, που ζήτησε για τις νοµικές συµβουλές του στο διάστηµα 16 

µηνών (9/1929-12/1930), θεωρήθηκε ανάλογο της ποιότητας των 

προσφερθέντων υπηρεσιών, ο Αδοσσίδης στα πλαίσια των οικονοµικών 

δυσκολιών της Σχολής, πρότεινε µία µικρή µείωση, που έγινε αποδεκτή από τον 

ενδιαφερόµενο.135 Ο Capps ενηµερώθηκε για τον διακανονισµό, που περιόριζε 

τις οφειλές της Σχολής στα 2.300 δολάρια, αποφάσισε, όµως, υπέρ της 

απόδοσης του αρχικού ποσού των 3000 δολαρίων, στη βάση µιας προωθηµένης 

συλλογιστικής παροχής ψυχολογικών κινήτρων: Kyriakides� devotion to our 

interests and his splendid ability in representing them fully justify the charge he 

has made �we don�t want to diminish his enthusiasm or to allow him to think 

that we haggle over a matter of $200 or $300 when so much has been at stake. 

We shall require Mr. Kyriakides� services for many years to come, let us hope, 

and we want to cultivate the most cordial relations with him so that he will have 

joy in his work. A professional man must have enthusiasm in order to achieve 

his best success and we must respect his professional pride.136  

Η δυναµική των συγκεκριµένων τρόπων διοίκησης προσωπικού υπήρξε 

άµεσα αισθητή. Η ταύτιση των υψηλόβαθµων στελεχών της Σχολής µε τους 

στόχους της και το ειλικρινές τους ενδιαφέρον για την πρόοδό της αποτελούν 

σαφή δείγµατα ενός υγιούς επαγγελµατικού περιβάλλοντος. Η πρόθεση του 

Αδοσσίδη να επωµιστεί προσωπικά την ευθύνη, σε περίπτωση αδυναµίας της 

Σχολής να αποζηµιώσει τους ιδιοκτήτες όλων των τοµέων για τους οποίους είχε 

δεσµευτεί, καταγράφεται ως το πιο εύγλωττο παράδειγµα αφοσίωσης.137 Η 

επιλογή της προσωπικής απαξίωσης από τη δυσφήµιση της Σχολής γίνεται 

κατανοητή µόνο στα πλαίσια της σχεδόν απόλυτης συµφωνίας µε τις αξίες µιας 

οργάνωσης, που είχε µε τη σειρά της αποδείξει έµπρακτα την εκτίµηση και την 

εµπιστοσύνη της προς τους συνεργάτες της. 

                                                 
135 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη 
προς τον Ε. Capps, 22-3-1931. 
136 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον Α. Αδοσσίδη, 8-4-1931. 
137 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη 
προς τον Ε. Capps, 22-3-1931. Ο Capps, όπως ήταν επόµενο, αρνήθηκε κατηγορηµατικά την 
πρόταση Αδοσσίδη: If there is to be any sacrifice of personal prestige on the part of any one of 
us, it is inevitable that the burden must fall upon me; and that is also for the best (Αρχείο Α.Σ., 
∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Ε. Capps προς τον Α. Αδοσσίδη, 
8-4-1931). 
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Η πίστη στη σηµασία της ορθολογικής διοίκησης του προσωπικού 

αποτελεί επιµέρους έκφανση µιας γενικότερης φιλοσοφίας που διέπει την 

οργανωτική δοµή των ανασκαφών της Αγοράς και που συνοψίζεται στην 

προσπάθεια για µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, πρόβλεψη των επικείµενων 

δυσκολιών και την επινόηση τρόπων αποφυγής των πιθανών εµποδίων. Το έργο 

συλλαµβάνεται ως ένα µακρόχρονο εγχείρηµα, ο βαθµός επιτυχίας του οποίου 

ήταν άµεσα εξαρτηµένος από τη προσεχτική ρύθµιση των επιµέρους 

λεπτοµερειών του. Για παράδειγµα η σαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων του 

διευθυντή της Σχολής και του διευθυντή των ανασκαφών, αποτέλεσµα πυκνής 

προφορικής και γραπτής επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων, έθετε τις βάσεις 

για την υπέρβαση των δυσλειτουργιών, που ίσως προέκυπταν από τη 

σύγκρουση εξουσιών.138 Στο ίδιο πνεύµα ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις 

για τον καθορισµό του νοµικού πλαισίου των απαλλοτριώσεων και των 

ανασκαφών και επιχειρήθηκε η δηµιουργία ενός κλίµατος αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης µεταξύ της Σχολής και των Ελλήνων αρχαιολόγων. Οι προτάσεις 

του Carpenter για την µεθόδευση της ελληνοαµερικανικής συνεργασίας κατά 

τρόπο ώστε να µη θεωρηθεί ως αναγκαστική σύµπλευση της Σχολής µε τους 

όρους της υπουργικής άδειας αλλά να προβληθεί ως εκούσια και µάλιστα 

επιθυµητή αξιοποίηση επιστηµονικού δυναµικού, καταξιωµένου στην 

αµερικανική συνείδηση,139 υποδηλώνουν γνώση της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας 

και λογική ανάλογη µε εκείνη που υπαγόρευσε την επιχορήγηση των 

ανασκαφών Κουρουνιώτη στην Ελευσίνα,140 την παροχή υποτροφιών σε 

                                                 
138 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον R. Carpenter, 9-2-1929. Βλ. επίσης, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον T. L. Shear, 25-3-1929. 
139 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του R. Carpenter 
προς τον Ε. Capps, 23-3-1929. Σ� αυτό το πνεύµα συντάσσεται και η επιστολή που απευθύνει ο 
Carpenter προς την Αρχαιολογική Εταιρεία, στην οποία ζητά τη συµµετοχή δύο ελλήνων 
αρχαιολόγων στην επιστηµονική οµάδα της Αγοράς (Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του 
R. Carpenter προς την Αρχαιολογική Εταιρεία, 1-4-1929). 
140 Με µια σειρά κινήσεων, όπως η οικονοµική ενίσχυση των ανασκαφών της Ελευσίνας η 
Αµερικανική Σχολή θα εξασφαλίσει την αµέριστη υποστήριξη του Κουρουνιώτη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, οι προτάσεις Capps για να περιοριστεί η πρώτη ευρεία ζώνη των 
απαλλοτριώσεων, που είχε ορίσει ο διευθυντής των ανασκαφών της Αγοράς,L. Shear, 
παρασυρµένος από την επιθυµία για συνταρακτικές ανακαλύψεις ήδη από την πρώτη 
ανασκαφική περίοδο. Η διαπίστωση ότι το συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων θα 
ελαχιστοποιούσε τα χρήµατα για τις συνακόλουθες ανασκαφές, ανάγκασε τους Αµερικανούς να 
υπαναχωρήσουν και τον Capps να αναζητήσει τρόπους απεµπλοκής της Σχολής από τις 
ανειληµµένες υποχρεώσεις της. Σε σχετική επιστολή στον Αδοσσίδη κατέληγε: I hope very 
much, therefore, that with your usual resourcefulness and your great influence, and with the 
cooperation of Dr. Kourouniotis, who will be quick to understand the situation, you will find 
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έλληνες αρχαιολόγους ή τη δωρεά 10.000 δολαρίων στο ελληνικό κράτος µε 

τον όρο να διατεθούν για την απαλλοτρίωση ακινήτων στην ελληνική ζώνη πριν 

την έναρξη των αµερικάνικων απαλλοτριώσεων.141  

Συνοψίζοντας, η σύλληψη των ανασκαφών ως εγχείρηµα άµεσα 

συνδεδεµένο µε την πρόοδο της Σχολής, η συνείδηση της ανάγκης για 

µεθοδικούς και µακροπρόθεσµους διοικητικούς χειρισµούς και συνακόλουθα η 

άρτια θεσµική και επιστηµονική οργάνωση, αποτέλεσµα εν µέρει των άοκνων 

προσπαθειών του E. Capps, κατά κύριο λόγο, και του R. Carpenter, 

δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του έργου. Η συγκροτηµένη, 

ρεαλιστική αντίληψη για τη διαχείριση και το σχεδιασµό των ανασκαφών και η 

σαφής πρόθεση να µην αφεθεί τίποτα στην τύχη ήταν εµφανής ήδη από το 

πρώτο στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τους όρους της ανασκαφικής άδειας 

και στη συνέχεια για τον καθορισµό του νοµικού πλαισίου. Στα πλαίσια αυτά, 

εξασφαλίστηκαν και οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι ενώ γονιµοποιήθηκαν οι 

ευνοϊκές πολιτικές συγκυρίες. Πράγµατι, ο Rockefeller χρηµατοδότησε την 

ανασκαφή µόνο επειδή είχε πειστεί για τις προοπτικές της, η δε δυναµική 

υποστήριξη του έργου από τη φιλελεύθερη παράταξη του Βενιζέλου ήρθε ως 

αποτέλεσµα µιας συνεπούς πολιτικής πιέσεων. Σ� ένα παιχνίδι εντυπώσεων, η 

Σχολή, απόλυτα εξοικειωµένη µε τον ελληνικό τρόπο σκέψης και δράσης, 

χρησιµοποίησε το ενδεχόµενο ακύρωσης της συµφωνίας και σκλήρυνσης των 

ελληνο-αµερικανικών σχέσεων για να κατευθύνει τις εξελίξεις. 

Συµπληρωµατικά, αξιοποίησε τις διαπραγµατευτικές ικανότητες επιφανών 

                                                                                                                                   
some means of suspending the operation of the Law that requires us to proceed with the 
expropriation of all the areas we have named. (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά 
(1930-1931), Επιστολή του Ε. Capps προς τον Α. Αδοσσίδη, 3-2-1931). Η άρνηση του 
Αδοσσίδη να συµµορφωθεί µε την επιθυµία του Capps για να µην ανοίξει τους ασκούς του 
Αιόλου, σε µια εποχή που η κοινή γνώµη είχε αρχίσει να αντιλαµβάνεται τις αδικίες εις βάρος 
των κατόχων ακίνητης περιουσίας στην Αγορά, δεν αναιρεί την ευκολία µε την οποία οι 
Αµερικάνοι στρέφονται στον Κουρουνιώτη για την ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήµατος, 
παράλογου ή µη (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Α. 
Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 2-3-1931). 
141 Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Ε. Capps προς 
τον R. Carpenter, 13-4-1929. Η απόφαση για τη γενναία επιχορήγηση του ελληνικού κράτους 
συλλαµβάνεται και υλοποιείται, µε τη βοήθεια του Rockefeller, ως µακροπρόθεσµη επένδυση. 
Η συνήθης πρακτική του ορισµού χαµηλών αποζηµιώσεων όταν καλούνταν να πληρώσει το 
ελληνικό δηµόσιο και η δηµιουργία δεδικασµένου θα προσέφεραν ακλόνητα επιχειρήµατα 
στους Αµερικάνους για την υποτίµηση της αξίας των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και άρα 
εγγυήσεις για την εξοικονόµηση µεγάλων ποσών (Αρχείο Α.Σ., ∆ιοικητικά έγγραφα, Φακ. 
Αγορά (1928-1929), Επιστολή του R. Carpenter προς τον Ε. Capps, 28-5-1929. Βλ. επίσης την 
επιστολή του Ε. Capps προς τον R. Carpenter, 18-6-1929 και του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. 
Capps, 26-9-1929). 
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µελών της, όπως των Capps και Αδοσσίδη ενώ ταυτόχρονα επιδίωξε και 

κατάφερε να προσεγγίσει την ελληνική αρχαιολογική ηγεσία.  

Το αµερικάνικο µοντέλο διαφέρει ριζικά από τον ελληνικό τρόπο 

διαχείρισης των αρχαιολογικών θεµάτων αλλά και από την πρακτική των 

υπολοίπων ξένων σχολών. Οι τρόποι αντιµετώπισης των κρίσεων και 

υπέρβασης των προβληµάτων, οι µεθοδεύσεις για την εξασφάλιση 

χρηµατοδότησης, αντανακλούν µια διαφορετική νοοτροπία για το ρόλο του 

κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην επιστηµονική έρευνα και την 

πεποίθηση ότι η επίκληση των πολιτικών παρεµβάσεων αποτελεί επικουρικό 

µέσο, που αποδίδει µόνο όταν συνδυάζεται µε µια σειρά εναλλακτικών λύσεων. 

Η εξέλιξη των ελληνοαµερικανικών διαπραγµατεύσεων επιβεβαιώνει την 

αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και υποδεικνύει 

εµµέσως τα αίτια δυσλειτουργίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών 

αρχαιολογικών υπηρεσιών, που επέµεναν στην υπαγωγή της αρχαιολογίας στην 

κρατική πολιτική. 
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Συµπεράσµατα 

 

Στη διάρκεια του µεσοπολέµου η ελληνική αρχαιολογία εξακολουθεί να 

ενστερνίζεται τις ίδιες παραδοχές που σηµάδεψαν την πορεία της από την εποχή 

που αναδείχθηκε σε επαγγελµατικό κλάδο, αµέσως µετά την ίδρυση του νέου 

ελληνικού κράτους. Η αντίληψη της προστασίας, αποκάλυψης και ανάδειξης 

της πατρογονικής κληρονοµιάς, η προβολή των στοιχείων που επιβεβαίωναν τις 

αρχαιοελληνικές καταβολές του ευρωπαϊκού πολιτισµού και ενίσχυαν τις 

εθνικές απαιτήσεις και τις πολιτικές επιδιώξεις διατηρούν την ισχύ τους. 

Εσωστρεφής και άτολµη, παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στον ελλαδικό 

χώρο. Σε θεωρητικό επίπεδο δείχνει να µην ενδιαφέρεται για τα γνωσιολογικά 

και δεοντολογικά προβλήµατα της επιστήµης ή για τον τρόπο πρόσληψης και 

ενσωµάτωσής της στην ελληνική κοινωνία. Κανένα ελληνικό περιοδικό δεν 

φιλοξενεί αναλύσεις των µεθοδολογικών και εννοιολογικών εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για την κατανόηση της πολυφωνίας του παρελθόντος, µε 

αποτέλεσµα την ανακύκλωση των κυρίαρχων αφηγηµάτων που καθιέρωσαν οι 

πρωτοπόροι της έρευνας, συνήθως ξένοι αρχαιολόγοι. Αιχµάλωτοι της 

ευρωπαϊκής σκέψης, οι Έλληνες περιορίζονται στην εµπειρική επαναδιατύπωση 

και επιβεβαίωση των προκατασκευασµένων δυτικών προτύπων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µακρόχρονη καθυστέρηση της 

εγκόλπωσης του Βυζαντίου στην ελληνική ιστορία και η συνακόλουθη 

αδιαφορία για τα βυζαντινά υλικά κατάλοιπα. 

Σε πρακτικό επίπεδο, η ελληνική αρχαιολογία δρα και αναπτύσσεται 

υπό τους περιορισµούς που θέτει η άµεση εξάρτησή της, οικονοµική και 

διοικητική από το κράτος και την πολιτική ηγεσία. Κοινοβούλιο και δικτατορία 

ως εναλλακτικές µορφές αστικής εξουσίας επιδεικνύουν, θεωρητικά 

τουλάχιστον, ισότιµο ενδιαφέρον. Εξάλλου, κανείς δεν θα µπορούσε να 

αγνοήσει ιδεολογήµατα βαθιά ριζωµένα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Οι 

επαναλαµβανόµενες απόπειρες ρύθµισης του νοµοθετικού πλαισίου, η πρόθεση 

αναδιοργάνωσης και εξορθολογισµού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η 

ανασυγκρότηση µουσείων και επιλεγµένων αρχαιολογικών χώρων, η σύνδεση 

αρχαιολογικής και τουριστικής πολιτικής αποτελούν τους κυριότερους άξονες 

σκέψης και στις δύο περιπτώσεις. Αυτή η πρόθεση ορθολογικής 

αναδιάρθρωσης της αρχαιολογικής πολιτικής κατέχει σηµαντικότερη θέση στο 
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βενιζελικό εκσυγχρονιστικό σχέδιο, που µετά το 1922 και ως το 1932, 

συλλαµβάνεται και εκτελείται σε διαλεκτική ενότητα µε την αφοµοίωση των 

νέων χωρών και την οικοδόµηση ενός οµοιογενούς εθνικού κράτους.  

Η σωρευτική επίδραση σειράς παραγόντων θα συντείνει στην 

καταστρατήγηση των αρχικών συλλήψεων. Η γενικότερη οικονοµική αστάθεια 

που συνεπάγονταν ελαχιστοποίηση των πιστώσεων για τον πολιτισµό 

αποτέλεσε µία από τις σηµαντικότερες αιτίες αλλά όχι τη µοναδική. Ο 

πολιτικός σχεδιασµός ήταν πρόχειρος, βραχυπρόθεσµος και αποσπασµατικός. 

Τα σχέδια συλλαµβάνονταν σε θεωρητικό επίπεδο χωρίς να συνυπολογίζονται 

τα εµπόδια που θα προέκυπταν κατά την εφαρµογή τους ή η παθογένεια του 

ελληνικού κρατικού µηχανισµού. Σε µια κοινωνία που τα δίκτυα πατρωνίας-

πελατείας συνιστούσαν βασική µορφή οργάνωσης και ιεράρχησης, οι 

µικροπολιτικές σκοπιµότητες και οι συγκυριακές συγκρούσεις προσωπικών 

συµφερόντων και φιλοδοξιών εµπόδιζαν την εφαρµογή µιας ορθολογικής 

αρχαιολογικής πολιτικής µε µακροπρόθεσµες προδιαγραφές. Πρόσθετα εµπόδια 

έθεταν οι λειτουργικές και θεσµικές αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης σε 

συνδυασµό µε την ανεπαρκή οργανωτική υποδοµή της ίδιας της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας. Ο συγκεντρωτισµός κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 

δυσκαµψία, η εσωστρέφεια, η παντελής σχεδόν απουσία µεθοδολογίας και 

φιλοσοφίας διοίκησης, η πολιτικοποίηση µεγάλου µέρους των επιλογών, οι 

δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες συνέθεταν στη µεταξύ τους διαπλοκή 

τη διοικητική παθολογία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

λιγοστές τολµηρές αναθεωρητικές προτάσεις όπως το σχέδιο Παπανδρέου για 

τα µουσεία πόλεων ή οι εξαγγελθείσες διοικητικές µεταρρυθµίσεις, όπως η 

κατάρτιση αρχαιολογικού κτηµατολογίου παραπέµπονταν στις καλένδες. 

Η άτονη κυβερνητική πολιτική για τα αρχαία και η αδυναµία 

µετασχηµατισµού των προθέσεων σε πράξεις συνδέεται άµεσα µε τη θεώρηση 

της αρχαιολογίας από το κράτος και τις αναµονές του από την ανάπτυξή της. 

Από τη στιγµή που και στις δύο πολιτειακές µορφές το παρελθόν 

ανακαλούνταν, συχνότερα ή αραιότερα, για την προώθηση των εσωπολιτικών 

κυρίως σκοπιµοτήτων, η διαχείριση των αρχαίων ήταν καταδικασµένη να 

εκφυλίζεται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασµού. Εξάλλου, οι συγκινησιακά 

φορτισµένες αρχαιολογικές αναφορές προς ένα οµολογουµένως ευήκοο 

ακροατήριο αποτελούσαν από µόνες τους ικανοποιητικό προπαγανδιστικό ή 
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απολογητικό εργαλείο όσων νέµονταν κάθε φορά την εξουσία. Ακόµα και στις 

περιόδους κρίσης, όπως στη δικτατορία, όταν εντεινόταν η χρήση των µνηµείων 

για τη νοµιµοποίηση της µορφής και των επιλογών της κατεστηµένης εξουσίας 

και την εκτόνωση των κοινωνικών εντάσεων, οι λεκτικές αναφορές στο 

παρελθόν θεωρούνταν επαρκείς για τη χειραγώγηση του πλήθους. Τα δε έργα, 

επειδή ακριβώς απευθύνονταν στο θυµικό του λαού, έπρεπε να έχουν άµεσα 

αποτελέσµατα και να γίνονται εύκολα αντιληπτά. Ο εξωραϊσµός των 

αρχαιολογικών χώρων, για παράδειγµα, µε την κατάλληλη διαφήµιση 

δηµιουργούσε µια επίπλαστη εικόνα ενδιαφέροντος, ενώ ήταν κατανοητός από 

ένα ευρύτερο κοινό, που δεν θα µπορούσε να αξιολογήσει µε την ίδια ευκολία 

µακροπρόθεσµα µέτρα για την αναδιάρθρωση της αρχαιολογικής πολιτικής.  

Η διαγραφή της αρχαιολογίας από την εθνική επιχειρηµατολογία στο 

διπλωµατικό διάλογο µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο 

τη θέση της στη συνείδηση των κυβερνώντων. Τα θεωρητικά επιχειρήµατα που 

είχαν χρησιµοποιηθεί κατά κόρο πριν και µετά την ελληνική επανάσταση είχαν 

απωλέσει την ισχύ τους στο µεσοπόλεµο. Τώρα πια, οι οικονοµικές συµµαχίες 

κατείχαν τον κύριο ρόλο στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. 

Όµως, ο εθνικός ρόλος της αρχαιολογίας, αν και υποτονικός, δεν ήταν 

τελείως αποδυναµωµένος. Σε µια εποχή που πλήθαιναν οι εθνικιστικές 

ανασυνθέσεις της βαλκανικής ιστορίας, οι έλληνες αρχαιολόγοι κλήθηκαν να 

αναλάβουν την θεωρητική υπεράσπιση του ελληνικού µύθου. Η ανταπόκριση, 

σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις, υπήρξε άµεση και ανενδοίαστη. Υπό 

προϋποθέσεις, οι έλληνες αρχαιολόγοι θα αποδεχτούν την ενεργητική 

συµµετοχή τους στην παραγωγή και διάχυση των εθνικιστικών ιδεολογηµάτων, 

αδιαφορώντας για την αντικειµενικότητα της παραγόµενης γνώσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προσπάθεια αρχαιολογικής τεκµηρίωσης της 

ελληνικότητας της Μακεδονίας, απόρροια της ανάγκης αποσόβησης του 

σλαβικού κινδύνου και κατοχύρωσης των βόρειων ελληνικών συνόρων. Η 

αρχαιολογία στρατεύεται για να επιβεβαιώσει τα εθνικά στερεότυπα και να 

αποδείξει την αφοµοιωτική δύναµη, την πολιτιστική ενότητα και συνοχή του 

ελληνισµού, στη βάση µιας µονογραµµικής εθνοκεντρικής αντίληψης για την 

ιστορία. Η οργάνωση της έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου από τον 

Αδαµαντίου συνιστά έµπρακτη εφαρµογή των βασικών αυτών αρχών. Σε κάθε 

περίπτωση, η επισήµανση από τους ίδιους τους αρχαιολόγους της σηµασίας του 
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έργου τους για την εθνική υπόθεση, συνδέεται µε την προσπάθεια προσέλκυσης 

του κρατικού ενδιαφέροντος και αύξησης των προβλεπόµενων πιστώσεων. 

Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι η υπεράσπιση της εθνικής αλήθειας δεν 

αποτέλεσε το πλέον ισχυρό κίνητρο για την επιλογή ερευνητικού αντικειµένου, 

όπως διαπιστώνουµε από την περίπτωση της Θράκης. Καθοριστικότερος 

παράγοντας αποδείχθηκε ο προσανατολισµός της ξένης επιστήµης, υπό την 

κηδεµονία της οποίας αναπτύσσονταν η ελληνική.  

Πέρα από τη χρηστικότητά της ως µέσο ενίσχυσης των εθνικών 

διεκδικήσεων, η αρχαιολογία θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν εναλλακτική 

µορφή εξωτερικής πολιτικής, επικουρικά προς την παραδοσιακή διπλωµατία 

κατά το παράδειγµα των Ευρωπαίων και των Αµερικανών, σε µια περίοδο 

µάλιστα που οι πολιτικές συγκυρίες στα Βαλκάνια ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Σ� 

αυτή την περίπτωση, οι Έλληνες αρχαιολόγοι αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

διορατικοί. Οι προτάσεις τους, όµως, για την ίδρυση ∆ιαβαλκανικού 

Ινστιτούτου στην Αθήνα δεν ευδοκίµησαν, όπως δεν ιδρύθηκε ποτέ ελληνική 

αρχαιολογική σχολή στην Κωνσταντινούπολη, ούτε προωθήθηκαν 

πρωτοβουλίες για την ανάληψη ελληνοτουρκικών αρχαιολογικών 

προγραµµάτων έρευνας ή συντήρησης. Παρά τη γενικότερη διάθεση για 

πολιτιστική επέκταση, µετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, το ελληνικό 

κράτος δεν είχε την οξυδέρκεια να στραφεί στη δυναµική εκµετάλλευση της 

αρχαιολογίας και οι έλληνες αρχαιολόγοι δεν είχαν τη δύναµη να επιβάλουν τα 

οράµατά τους.  

Πράγµατι, σε όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου η επιστηµονική 

κοινότητα, παρά την αναµφισβήτητη αφοσίωση της στην προστασία των 

αρχαίων, δεν κατόρθωσε να συλλάβει και να αναλύσει τα µηνύµατα των 

καιρών, να κατανοήσει την κρατούσα νοοτροπία και να εκµεταλλευτεί 

ευκαιρίες ή να αναζητήσει αποτελεσµατικότερες διεξόδους για την εξυγίανση 

και τον εκσυγχρονισµό της αρχαιολογικής πολιτικής. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων 

Αρχαιολόγων παρέµεινε στο περιθώριο των εξελίξεων. Τα λιγοστά υποµνήµατα 

διαµαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία και τον τύπο, επικεντρωµένα κυρίως 

στη διεκδίκηση µισθολογικών αυξήσεων δεν αποτέλεσαν δυναµική αντίδραση, 

ικανή να αναστρέψει την κατάσταση. Αντιθέτως, η απουσία τεκµηριωµένων 

αντιπροτάσεων για τη λήψη θεσµικών και λειτουργικών µέτρων, σε συνδυασµό 

µε τις ελάχιστες απόπειρες µαζικής κινητοποίησης των υγιών κυττάρων της 
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ελληνικής κοινωνίας, αποτύπωνε µία τάση συµβιβασµού και παραίτησης. 

∆ιασπασµένοι σε φατρίες, µε βάση τα ατοµικά τους συµφέροντα και φιλοδοξίες 

και κατά δεύτερο λόγο τις ιδεολογικο-πολιτικές αρχές τους δεν µπορούσαν να 

διεκδικήσουν την αλλαγή. Θεωρητικά αποκήρυτταν τις πολιτικές παρεµβάσεις, 

στην πράξη, όµως, αποδέχονταν ασµένως την ψήφιση προσωπικών νόµων ή την 

ανέλιξή τους στην ιεραρχία µε υπουργικές παρεµβάσεις.  

Η εξάρτηση από την πολιτική αποδείχθηκε ανασταλτικός παράγοντας 

προόδου και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών σχολών. Στην προσπάθειά τους 

να υπερκεράσουν οικονοµικά, κυρίως, προβλήµατα αγκιστρώθηκαν στις 

κυβερνητικές αρχές της χώρας τους, αναζήτησαν εθνικιστικά επιχειρήµατα για 

να υπερασπίσουν την αξία του έργου τους και αρνήθηκαν να αναζητήσουν 

άλλες διεξόδους. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, όπως και οι Έλληνες, δεν 

συνειδητοποίησαν τις νέες προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας, τη σταδιακή 

περιθωριοποίησή τους προς όφελος των ινστιτούτων εκµάθησης των ξένων 

γλωσσών, αποτελεσµατικότερο µέσο πολιτιστικής προπαγάνδας, µε 

αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση των δραστηριοτήτων τους. Ακόµα και η 

φασιστική Γερµανία, αδιαφόρησε για τις δραστηριότητες του Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου της Αθήνας µε µόνη εξαίρεση την επιχορήγηση των ανασκαφών 

της Ολυµπίας από τον ίδιο τον Χίτλερ. Αντίστοιχα, η στράτευση της 

αρχαιότητας για την εκλαΐκευση και διάχυση του ιταλικού φασιστικού κώδικα, 

κράτησε ακµαίο το ενδιαφέρον για τα αρχαία κατάλοιπα µόνο στα ∆ωδεκάνησα 

και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ενθαρρύνοντας την έρευνα και την ανάδειξη 

συγκεκριµένων κάθε φορά µνηµείων, µεριµνούσε για τη δηµιουργία των 

εικόνων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα προβολής των 

κυβερνητικών ιδεολογικών αρχών και τόνωσης του κύρους του υφιστάµενου 

συστήµατος αξιών εις βάρος, όµως, της επιστηµονικής ακρίβειας. 

Το παράδειγµα της Αµερικανικής Σχολής που ευηµερεί επειδή ακριβώς 

αναπτύχθηκε στο περιθώριο του κρατικού µηχανισµού φωτίζει περισσότερο τις 

αρνητικές συνέπειες από την πρόσδεση στην πολιτική. Επειδή ακριβώς ήταν η 

µόνη Σχολή που κατόρθωσε παρά την οικονοµική κρίση να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της και να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε εξαιρετικά πολύπλοκες 

καταστάσεις, όπως οι διαπραγµατεύσεις για της ανασκαφές της Αγοράς, δίνει 

το πρότυπο που δυνητικά θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την αλλαγή της 

αρχαιολογικής πρακτικής. Η άρτια οργάνωση και η ορθολογική διοίκηση 
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έθεσαν ισχυρές βάσεις για την εκµετάλλευση των ευνοϊκών συγκυριών στην 

Αµερική και στην Ελλάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το Νοµικό πλαίσιο των ανασκαφών της Αγοράς 

Η πρόταση νόµου που συνέταξε για λογαριασµό της Αµερικανικής 

Σχολής ο δικηγόρος Α. Κυριακίδης,1 το Σχέδιον Νόµου, που κατέθεσε ο 

Υπουργός Παιδείας Κ. Γόντικας στη Βουλή, στις 12 Φεβρουαρίου 1929,2 όπως 

και το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 

τµήµατος της πόλεως Αθηνών3 και ο Νόµος 4212 Περί κυρώσεως του από 23 

Μαρτίου 1929 Ν.∆. «Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της 

πόλεως Αθηνών»,4 ρύθµιζαν τις επιµέρους λεπτοµέρειες των ανασκαφών της 

Αγοράς και των προαπαιτούµενων απαλλοτριώσεων µε γνώµονα το συµφέρον 

της ανασκάπτουσας αρχής, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία των 

δικαιωµάτων ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων στον υπό ανασκαφή χώρο.  

Ο µονοµερής χαρακτήρας της πρότασης Κυριακίδη ήταν ιδιαίτερα 

αισθητός σε θέµατα οικονοµικής φύσεως, όπως ο καθορισµός των 

αποζηµιώσεων. Ενώ ο Νόµος ΑΧΜΒ΄ της 4ης Ιανουαρίου 1888,5 βάσει του 

οποίου εκτιµούνταν, ως τότε, τα απαλλοτριωτέα ακίνητα και υπολογίζονταν οι 

αποζηµιώσεις των ιδιοκτητών,6 προέβλεπε ότι οι αποζηµιώσεις των ιδιωτικών 

γαιών και κτηµάτων έπρεπε να ανταποκρίνονται στην αξία, ην το κτήµα είχε προ 

της συστάσεως της οδού, το άρθρο 8 της πρότασης Κυριακίδη όριζε 

καταχρηστικά, ότι το τίµηµα, που θα καλούνταν να καταβάλλει η Αµερικανική 

Σχολή, δεν έπρεπε να υπερβαίνει το δεκαπενταπλάσιο της εις δραχµάς αξίας του 

απαλλοτριωτέου ακινήτου κατά το 1914,7 ποσοστό που µειώθηκε στο 

                                                 
1 Αρχείο Α.Σ., Φακ. Αγορά (1928-1929), Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου 
τµήµατος της πόλεως Αθηνών. 
2 Αρχείο Α.Σ., Φακ. Αγορά (1928-1929), Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόµου «Περί 
χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών», 12-2-1929. 
3 Ν.∆. 23 Μαρτίου 1929 (ΦΕΚ 113, 23-3-1929 τ. Α΄), Περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού 
χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών. 
4 Ν. 4212/1929 (ΦΕΚ 240, 23-7-1929 τ. Α΄), Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.∆. «περί 
χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών». 
5 Ν. ΑΧΜΒ΄ 11 Ιανουαρίου 1888 (ΦΕΚ 11, 14 Ιανουαρίου 1888 µ. Α΄), Περί αντικαταστάσεως 
των εδαφίων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του περί οδοποιίας ΣΞΓ΄ νόµου, των αφορώντων εις την 
απαλλοτρίωσιν των καταλαµβανοµένων γαιών και κτηµάτων. 
6 Ν. ΒΡΞΖ΄ 16 Φεβρουαρίου 1893 (ΦΕΚ 34, 18 Φεβρουαρίου 1893 τ. Α΄), Περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως ακινήτων προς συντήρησιν ή ανεύρεσιν αρχαιοτήτων, άρθρο 4. 
7 Σηµειώνεται ότι το ίδιο διάστηµα οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων, που προστατεύονταν από το 
ενοικιοστάσιο, δικαιούνταν µέγιστο ενοίκιο ίσο µε το δεκαεξαπλάσιο του αντίστοιχου ενοικίου 
του 1914, ποσοστό που έµελλε να αυξηθεί κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες από τον Απρίλιο του 
1929. Ως εκ τούτου, ο Αδοσσίδης εκτιµούσε ότι η κυβέρνηση θα αντιδρούσε στον προτεινόµενο 
όρο τουλάχιστον για τα καταστήµατα. (Αρχείο Α.Σ., Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. 
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δεκατετραπλάσιο από το άρθρο 8 του υπουργικού νοµοσχεδίου. Κατά, δε, τον 

υπολογισµό της αξίας των ακινήτων θα λαµβάνονταν υπόψη, σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 του νοµοσχεδίου Γόντικα, η ετήσια καθαρή πρόσοδος του έτους 

1914, όπως εξάγονταν κατά κύριο λόγο από τις φορολογικές δηλώσεις, στις 

οποίες, όµως, όπως όλοι γνώριζαν, συνήθως δηλωνόταν το χαµηλότερο δυνατό 

εισόδηµα. Η τελική αξία θα προέκυπτε από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής 

προσόδου µε επιτόκιο 10-15%. Οι συγκεκριµένες διατάξεις προκάλεσαν 

οξύτατες διαµαρτυρίες, µε αποτέλεσµα την άρση τους σε µια προσπάθεια 

αποφόρτισης της κοινωνικής έντασης που προκλήθηκε. Το άρθρο 13 του Ν.∆. 

της 23ης Μαρτίου 1929 προέβλεπε ότι ως βάσις του προσδιορισµού της αξίας 

των απαλλοτριουµένων ... λαµβάνεται η κατά τον χρόνον της απαλλοτριώσεως 

αξία αυτών, εφ΄ όσον δεν είνε κατωτέρα της του χρόνου της ισχύος του παρόντος 

οπότε λαµβάνεται υπ΄ όψιν αύτη. Συνεχίζοντας, ακύρωνε τις επίµαχες µεθόδους 

υπολογισµού της αξίας των ακινήτων, χωρίς όµως να αντιπροτείνει νέα σαφή 

κριτήρια, γεγονός που άφηνε, εν µέρει, απροστάτευτους τους ιδιοκτήτες, 

παρέχοντας στην αρµόδια Εκτιµητική Επιτροπή περιθώρια για αυθαιρεσίες: 

Προκειµένου να καθορισθή η αξία οικοδοµής γίνεται ιδία εκτίµησις του 

οικοπέδου και της οικοδοµής ούτως ώστε η αποζηµιωτέα αξία να αποτελεί το 

άθροισµα των δύο εκτιµήσεων. Άλλωστε, η σύνθεση της Εκτιµητικής 

Επιτροπής, που είχε µεθοδευτεί µε γνώµονα την προάσπιση των συµφερόντων 

των ανασκαφέων, δεν εγγυούνταν υψηλές αποζηµιώσεις για τους ιδιοκτήτες 

αλλά µάλλον το αντίθετο. Η συµµετοχή στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 

12 της πρότασης Κυριακίδη, του Οικονοµικού Εφόρου, εις την δικαιοδοσίαν του 

οποίου υπάγεται το απαλλοτριωθέν ακίνητον, του ∆ιευθυντού της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ή των νοµίµων αυτών αναπληρωτών, ενός 

πραγµατογνώµονος της Εθνικής Κτηµατικής Τραπέζης διοριζοµένου υπό της 

∆ιοικήσεως αυτής, ενός αντιπροσώπου της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών 

Σπουδών και ενός αντιπροσώπου των ιδιοκτητών των εν τω αρχαιολογικώ χώρω 

κειµένων ακινήτων οριζοµένου του τελευταίου τούτου διά πράξεως του Υπουργού 

της Παιδείας, αποτελούσε εγγύηση για τη διασφάλιση των αµερικανικών 

συµφερόντων, όπως αποκάλυπτε η γνωµοδοτική έκθεση του Αδοσσίδη: The 

Economic Ephor will assess, in his capacity, the property income stated for 
                                                                                                                                   
Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, χωρίς ηµεροµηνία (συντάχθηκε πιθανότατα τον Ιανουάριο του 
1929)).  
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taxation purposes, and it is only natural that nobody will declare an amount in 

excess of his actual income. ... The evaluation to be made by the expert of the 

National Mortgage Bank of Greece will have a bearing in public opinion. 

Moreover on account of his capacity he is in principle conservative in his 

evaluations, in view of the fact that the National Mortgage Bank ... has always a 

tendency ... to depreciate very considerably the value of urban properties. This 

expert is, in some way, bound from previous evaluations made in other parts of 

the city to follow in this case too the same policy.8 Εξάλλου, όπως σωστά 

επεσήµανε ο βουλευτής Μπακόπουλος στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση, 

η σύνθεσις της επιτροπής είναι ελαττωµατική και κατά τούτο ότι ο διευθυντής του 

αρχαιολογικού τµήµατος του Υπουργείου της Παιδείας ο οποίος συµµετέχει αυτής 

είναι αναρµόδιος διά τον καθορισµόν της αξίας των οικοδοµών.9 Στο σχέδιο 

νόµου, που υπέβαλλε ο Γόντικας, το άρθρο 12 της πρότασης Κυριακίδη 

παρατέθηκε σχεδόν αυτούσιο, µε µια µικρή µόνο τροποποίηση: ο αντιπρόσωπος 

των ιδιοκτητών θα ορίζονταν από το Σωµατείο τους και θα αναγνωρίζονταν διά 

πράξεως του Υπουργείου της Παιδείας. Στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα, όµως, 

υιοθετήθηκε ως εναλλακτική λύση η αντικατάσταση του Οικονοµικού Εφόρου 

από τον ∆ικαστικό Σύµβουλο του Υπουργείου Οικονοµικών. Η συγκεκριµένη 

τροποποίηση αποτελούσε, ουσιαστικά, έναν ελιγµό της κυβέρνησης και της 

Αµερικανικής Σχολής για την άµβλυνση των εντάσεων. Η δέσµευση των 

δηµοσίων αρχών και υπηρεσιών, άρα και της Εφορείας, να χορηγούν στην 

Αµερικανική Σχολή τη αιτήσει της, αντίγραφα επίσηµα ... παντός εγγράφου και 

να της γνωστοποιούν παν στοιχείον σχέσιν έχον µε την εκτίµησι των ιδιοκτησιών 

αποτέλεσε ένα ευφυές τέχνασµα του Κυριακίδη για την εξουδετέρωση του 

κενού που θα προκαλούσε η απουσία του Οικονοµικού Εφόρου από την 

Εκτιµητική Επιτροπή.10 Σε µια προσπάθεια, όµως, µερικής αποκατάστασης της 

δικαιοσύνης, το Ν.∆. προέβλεπε διπλασιασµό του αριθµού των αντιπροσώπων 

των ιδιοκτητών, µε την ανάθεση στο Σωµατείο τους του διορισµού δύο 

µηχανικών και την προσθήκη στην Επιτροπή ενός µηχανικού δηµοσίων έργων, 

οριζοµένου από το Συµβούλιο των ∆ηµοσίων Έργων (άρθρο 12).  
                                                 
8 Αρχείο Α.Σ., Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, χωρίς 
ηµεροµηνία (συντάχθηκε πιθανότατα τον Ιανουάριο του 1929). 
9Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Β΄, Σύνοδος Β΄ (1929-30), Συνεδρία 11ης 
Μαρτίου 1930, 688.
10 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 23-3-
1929. 
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Σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη για το ποσό της αποζηµίωσης, 

που είχε ορίσει η Εκτιµητική Επιτροπή, η υπόθεση θα παραπέµπονταν στον 

Πρόεδρο των Πρωτοδικών για τον καθορισµό της προσωρινώς καταβλητέας 

αποζηµίωσης (άρθρο 15 του Ν.∆.). Η αποζηµίωση, όµως, που θα επιδίκαζε ο 

δικαστής δεν θα µπορούσε, σε καµία περίπτωση, να παρουσιάσει µεγάλες 

αποκλίσεις από εκείνη που πρότεινε η Εκτιµητική Επιτροπή, εφόσον είχε 

θεσπιστεί από τη µία ο αποκλεισµός των µαρτυρικών καταθέσεων (άρθρο 12 

του Ν.∆.)11 και από την άλλη η προσαγωγή στο δικαστικό φάκελο της 

γνωµοδοτικής έκθεσης της Εκτιµητικής Επιτροπής (άρθρα 15 και 16). Το άρθρο 

16 παραχωρούσε στον Πρόεδρο το δικαίωµα να διατάξει και δεύτερη 

πραγµατογνωµοσύνη από νέα Επιτροπή, στην οποία θα συµµετείχαν δύο 

πραγµατογνώµονες της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας, δύο µηχανικοί των 

δηµοσίων έργων µε βαθµό τουλάχιστον Τµηµατάρχη και ένας υπάλληλος του 

Υπουργείου Παιδείας, επίσης µε βαθµό Τµηµατάρχη. Ρητά οριζόταν ότι η 

απόφαση του Προέδρου δεν υπόκειται σε ανακοπή (άρθρο 16), όρος που 

στερούσε τον ασθενέστερο από τους διάδικους από τα ένδικα µέσα που 

κανονικά δικαιούνταν.  

Αν και πάλι δεν εξασφαλίζονταν η συναίνεση του ιδιοκτήτη, η Σχολή 

κατέβαλε το ποσό, που είχε ορίσει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 17 του Ν.∆), ενέργεια που συνεπάγονταν 

σαφή δέσµευση του ακινήτου.12 Πάντως, το άρθρο 22 προέβλεπε ότι κάθε 

ενδιαφερόµενο µέρος µπορούσε να προσφύγει κατά της απόφασης του 

Προέδρου Πρωτοδικών ενώπιον του Πρωτοδικείου και στη συνέχεια του 

Εφετείου. Οι διαδικασίες, όµως, αυτές ήταν άσκοπες, διότι και πάλι 

αποκλείονταν ως αποδεικτικά µέσα ο όρκος και οι µάρτυρες: όπως εύγλωττα 

                                                 
11 Ο αποκλεισµός των ένορκων καταθέσεων µαρτύρων, παρά την ισχύουσα νοµοθεσία, από όλα 
τα στάδια της διαδικασίας εκτίµησης των υπό απαλλοτρίωση οικοπέδων και ακινήτων 
προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών χωρίς όµως αποτέλεσµα (Αρχείο Α.Σ, Φακ. 
Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 10-12-1930). Σηµειώνεται 
ότι το άρθρο 2 του Π.∆. της 2ας Οκτωβρίου 1929 (ΦΕΚ 365 4-10-1929 τ. Α΄) Περί του τρόπου 
καθορισµού της αποζηµιώσεως των µισθωτών των απαλλοτριούµενων ακινήτων του 
αρχαιολογικού χώρου Αθηνών υποχρέωνε τη ∆ιοικητική Επιτροπή του ελληνικού Ταµείου 
Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων να λαµβάνει υπόψη κατά τον καθορισµό των αποζηµιώσεων 
των ενοικιαστών εκτός από τη γνώµη της Εκτιµητικής επί των αποζηµιώσεων των ιδιοκτητών 
Επιτροπής �παν αποδεικτικό µέσο αλλά και να προσκαλή και εξετάζει µάρτυρας. 
12 Από της καταβολής ή της καταθέσεως της προσωρινώς ορισθείσης αποζηµιώσεως η κυριότης 
του ακινήτου περιέρχεται εις το ∆ηµόσιον. Πάσα δ� από της τοιαύτης µεταθέσεως της κυριότητος 
πρόσοδος του ακινήτου περιέρχεται εις το κατά το άρθρον 6 του παρόντος Ταµείον (άρθρο 19). 
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παρατηρούσε ο Αδοσσίδης these formalities which encumber the owner, when 

disputes arise, aim at inducing him to agree, in principle, to the voluntary 

sale.13  

Με άρθρα οριακής συνταγµατικότητας ρυθµίστηκε και το 

χρονοδιάγραµµα των απαλλοτριώσεων. Παρά τις ισχυρές αντιδράσεις των 

βουλευτών η ελληνική κυβέρνηση, υπό την πίεση της Αµερικανικής Σχολής, 

θεσµοθέτησε την δεκαετή αδρανοποίηση των ιδιωτικών περιουσιών (άρθρο 4 

του Ν.∆.), αξιολογώντας την υποχρέωση του κράτους να προστατεύσει τις 

αρχαιότητες σηµαντικότερη από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία 

της ιδιοκτησίας.  

Αµφιλεγόµενη ήταν και η αντιµετώπιση των µισθωτών ακινήτων, που 

προστατεύονταν από το ενοικιοστάσιο. Όπως αναφέρονταν σε µία από τις 

πρώτες γνωµοδοτικές εκθέσεις του Κυριακίδη, πριν την έναρξη των 

ελληνοαµερικανικών διαπραγµατεύσεων για τον καθορισµό του νοµικού 

πλαισίου των ανασκαφών, η ελληνική νοµοθεσία προέβλεπε ότι σε περιπτώσεις 

άρσης του ενοικιοστασίου, λόγω κατεδάφισης οικήµατος για την ανέγερση 

νέου, διπλάσιας τουλάχιστον χωρητικότητας, η αποζηµίωση ισούται µε το 

τριπλάσιο ως το οκταπλάσιο του ετήσιου µισθώµατος. Τότε ο Κυριακίδης 

εκτιµούσε ότι κάποια ανάλογη διάταξη θα εφαρµόζονταν και στις 

απαλλοτριώσεις λόγω των ανασκαφών µε τη διαφοράν ότι επί του προκειµένου 

θα κατεδαφίζεται µία οικία και όχι µόνον δεν θα οικοδοµείται νέα διπλασίας 

χωρητικότητος, αλλά θα µένη άνευ στέγης ο µισθωτής.14 Στην πρόταση νόµου 

που θα συντάξει ο ίδιος, λίγο αργότερα, ορίζονταν ότι οι µισθωτές πριν την 1 

Σεπτεµβρίου 1925 δικαιούνταν αποζηµιώσεως µη δυναµένης να υπερβή διά µεν 

τους µισθωτάς κατοικιών το διπλάσιον του κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος 

καταβαλλοµένου ετησίου µισθώµατος, διά δε τους των καταστηµάτων το 

τετραπλάσιον του αυτού µισθώµατος, άνευ ουδεµίας ετέρας αποζηµιώσεως 

(άρθρο 25). Το ∆ηµόσιο δεν δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί το άρθρο. Επειδή, 

µάλιστα, είχε συµφωνήσει να συµµετάσχει εν µέρει στις αποζηµιώσεις των 

                                                 
13 Ό.π. υποσ. 8. 
14 Αρχείο Α.Σ. Φακ. Αγορά (1924-28), Επιστολή του Α. Κυριακίδη προς τον Ε. Capps, 10-8-
1927. Συµπληρωµατικό έγγραφο στην από 9-8-1927 γνωµοδοτική έκθεση επί της χορηγηθείσης 
εις την εν Αθήναις Αµερικανικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν παρά του Υπουργείου της Παιδείας 
αδείας προς ενέργειαν ανασκαφών των Αρχαίων Αθηνών. 
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ενοικιαστών,15 εισηγήθηκε ακόµα µεγαλύτερες µειώσεις. Το νοµοσχέδιο 

Γόντικα πρότεινε τη χορήγηση ποσού ίσου µε το ετήσιο καταβαλλόµενο 

µίσθωµα, για τους µισθωτές κατοικιών και διπλάσιου για τους µισθωτές 

καταστηµάτων (άρθρο 25). Εις τους µετά την 1ην Σεπτεµβρίου 1925 γενοµένους 

µισθωτάς ή ιδιοκτήτας εν περιπτώσει ιδιοκατοικήσεως ή ιδιοχρήσεως, 

καταβάλλονται µόνον έξοδα µετακοµίσεως από δραχµών 500-2000, µε το 

σκεπτικό ότι εφόσον τότε ξεκινούσαν οι διαπραγµατεύσεις για τις ανασκαφές 

της Αγοράς, κάποιοι προέβησαν συνειδητά στην ενοικίαση ακινήτου στην 

περιοχή, στοχεύοντας στην αποζηµίωση.16 Πρόκειται για µια συλλογιστική 

σαθρή, εφόσον αφενός το 1925 οι συζητήσεις ήταν ακόµα σε εµβρυακό στάδιο 

και αφετέρου κανείς δεν θα µπορούσε ποτέ να κρίνει πόσοι και ποιοι από τους 

ενοικιαστές είχαν πληροφορηθεί τα τεκταινόµενα. Στο Ν.∆. η τάξη 

αποκαταστάθηκε µε την άρση του τεχνητού διαχωρισµού ανάµεσα στις 

µισθώσεις ακινήτων πριν και µετά το 1925 και µε την θεσµοθέτηση τριµηνιαίας 

προκαταβολής, για όσο διάστηµα θα διαρκούσε το ενοικιοστάσιο, αποζηµίωσης 

µικρότερης ή ίσης µε τη διαφορά που θα καλούνταν να καταβάλλει ο ιδιώτης 

προκειµένου να µισθώσει κατάστηµα ίσου περίπου χώρου ή οικία ισάριθµων 

δωµατίων (άρθρο 25). 

Η έκδοση του Ν.∆ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους 

αµερικάνικους κύκλους,17 παρά το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των άρθρων 

συνέπιπτε µε εκείνα της πρότασης Κυριακίδη. Η Σχολή διαµαρτυρήθηκε 

καταρχήν για την αύξηση των εκπροσώπων των ιδιοκτητών στην Εκτιµητική 

Επιτροπή (άρθρο 12), θεωρώντας ότι θα ανατρέπονταν οι ισορροπίες και κατά 

δεύτερο λόγο για την εξαίρεση των εκκλησιών από τις ιδιοκτησίες που τίθενται 

στην εις την απόλυτον χρήσιν της Σχολής άνευ ουδεµίας αποζηµιώσεως (άρθρο 

9). Οι Έλληνες προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις τροποποιήσεις ως 

δευτερεύουσας σηµασίας, ακίνδυνες µετατροπές της πρότασης Κυριακίδη. Η 

µεν αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής προβλήθηκε ως απολύτως στοιχειώδης 

υποχώρηση στις διεκδικήσεις των ιδιοκτητών, που όµως δεν θα µπορούσε ποτέ 

να θίξει τα αµερικάνικα συµφέροντα, εφόσον η πλειοψηφία παρέµενε φιλικά 

                                                 
15 Ο.π. υποσ. 14.                                        
16 Ο.π. υποσ. 8.                     
17 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 3-4-
1929. 
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προσκείµενη στους ανασκαφείς. Η δε εξαίρεση των εκκλησιών παρουσιάστηκε 

ως διπλωµατική κίνηση, απαραίτητη για να αποφευχθεί η προσβολή του 

θρησκευτικού συναισθήµατος του ελληνικού λαού. Άλλωστε, η µία εκκλησία 

εδράζονταν στο φυσικό βράχο ενώ οι άλλες δύο, σηµαντικά βυζαντινά µνηµεία 

µε αυθύπαρκτη αξία δεν µπορούσαν να κατεδαφιστούν για λόγους 

επιστηµονικής δεοντολογίας.18 Ο Capps αντέκρουσε τα ελληνικά επιχειρήµατα 

υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε οπισθοχώρηση από την αρχική συµφωνία 

αποτελούσε δείγµα αδικαιολόγητης ασυνέπειας, εύκολα αναγνώσιµης από τον 

Rockefeller και τους Επιτρόπους της Σχολής µε συνέπειες δυσοίωνες για το 

µέλλον του έργου.19 Μπροστά στις πολλαπλές πιέσεις και τις απειλές ακύρωσης 

του εγχειρήµατος η ελληνική κυβέρνηση, παρά τις ισχυρές αντιδράσεις της 

αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να υποκύψει. Ο Νόµος 4212 προέβλεπε την 

παραχώρηση στην Αµερικανική Σχολή των ιδιοκτησιών, που ανήκαν στο 

Εκκλησιαστικό Ταµείο (άρθρο 9),20 και την αύξηση του αριθµού των 

αντιπροσώπων της στην Εκτιµητική Επιτροπή σε δύο εκ των οποίων ο ένας θα 

ήταν µηχανικός (άρθρο 12). Οι τάσεις της Εκτιµητικής Επιτροπής ήταν πλέον 

σαφείς: L� École a, au fond, la majorité, puisque la plupart des autres membres 

de la Commission d� estimation auront plutôt tendance à rabattre les prix.21  

Αµέσως µετά τη ψήφιση του Ν. 4212 διαπιστώθηκαν νοµοθετικά κενά 

που θα δηµιουργούσαν σοβαρά προβλήµατα, ήδη από το πρώτο στάδιο των 

απαλλοτριώσεων, αν δεν αντιµετωπίζονταν έγκαιρα. Σηµαντικότερο 

αποδείχθηκε το θέµα της απαρτίας στις συνεδριάσεις της Εκτιµητικής 

Επιτροπής. Η νοµοθετική ρύθµιση της δυνατότητας της Επιτροπής να 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία ήταν ο µόνος τρόπος αντίδρασης στις συνεχείς 

απουσίες ορισµένων εκ των µελών της, εσκεµµένες ή µη.22 Όµως, µε αφορµή 

τη συζήτηση στη Βουλή του συµπληρωµατικού νόµου για τις εργασίες της 

                                                 
18 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 3-4-
1929. 
19 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολές του Ε. Capps προς τον R. Carpenter, 19-4-
1929, 22-4-1929, τον Α. Αδοσσίδη, 22-4-1929 και προς τον Κ. Κουρουνιώτη, 24-4-1929. 
20 Ευφυής διατύπωση για να αποφευχθεί η χρήση της λέξης «εκκλησία».  
21 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1928-1929), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 23-5-
1929. 
22 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 5-12-
1929. Η απουσία για παράδειγµα των εκπροσώπων των ιδιοκτητών στόχευε στη διαιώνιση των 
εργασιών της Επιτροπής και τη συνεχή αναβολή των απαλλοτριώσεων (Αρχείο Α.Σ, Φακ. 
Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Ε. Capps προς τον Α. Αδοσσίδη, χωρίς ηµεροµηνία, 
πιθανότατα 12-1929). 
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Επιτροπής, ο διάδοχος του Κ. Γόντικα στο Υπουργείο Παιδείας, Γ. 

Παπανδρέου, υπό την πίεση των ιδιοκτητών, επιδίωξε να τροποποιήσει το Ν. 

4212. Οι πρώτες αποτιµήσεις ακινήτων ήταν τόσο χαµηλές, ώστε µόνο µια 

µικρή αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής θα µπορούσε να αποκαταστήσει τη 

δικαιοσύνη.23 Οι παρεµβάσεις του Αδοσσίδη, που είχε ενηµερωθεί από τον 

Κουρουνιώτη για τις κυοφορούµενες αλλαγές, η προειδοποίηση ότι 

οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχική συµφωνία θα συνεπάγονταν αυτόµατη 

ακύρωση της ελληνοαµερικανικής σύµβασης, η αµέριστη υποστήριξη των 

αµερικανικών θέσεων από τον Βενιζέλο,24 δεν έκαµψαν τον Παπανδρέου. Παρά 

τις αντίθετες καθησυχαστικές δηλώσεις του σε σχετικές συζητήσεις µε τον 

Αδοσσίδη,25 προσπάθησε τελείως αιφνιδιαστικά να περάσει τροποποίηση, 

σύµφωνα µε την οποία δύο µηχανικοί του ∆ηµοσίου θα αντικαθιστούσαν το 

διευθυντή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Κ. Κουρουνιώτη και τον 

πραγµατογνώµονα της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας, Σκούφο.26 Αργότερα, 

αιτιολογώντας τη στάση του, τόνιζε ότι απώτερος στόχος ήταν ο κατευνασµός 

των ιδιοκτητών µε τη λήψη µέτρων, ουσιαστικά ανώδυνων για τα συµφέροντα 

της Σχολής. Μάλιστα σε ένδειξη καλής προαίρεσης, κάλεσε τον Αδοσσίδη να 

κατονοµάσει τους αντικαταστάτες των Κουρουνιώτη και Σκούφο.27 Η διένεξη 

ήταν έντονη. Ο Αδοσσίδης δεν υποχώρησε ούτε όταν ο Παπανδρέου 

συµφώνησε στην παραµονή του Σκούφου:28 η αντικατάσταση του 

Κουρουνιώτη θα στερούσε τη Σχολή από ένα πολύτιµο σύµµαχο. Στο επόµενο 

διάστηµα ακολούθησε έντονη κινητικότητα. Εκτός από τις επανειληµµένες 

επαφές των εκπροσώπων της Σχολής µε το Βενιζέλο, που δεσµεύτηκε να 

                                                 
23 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 30-1-
1930. 
24 Ο Βενιζέλος αν και θεωρούσε χαµηλές τις προτεινόµενες αποζηµιώσεις παρέµενε σύµµαχος 
της Σχολής (Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. 
Capps, 30-1-1930). 
25 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολές του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 2-2-
1930, 6-2-1930, 28-2-1930. Βλ. επίσης το έγγραφο του Γ. Παπανδρέου προς τη ∆ιεύθυνση του 
Οργανισµού Ανασκαφών Αρχαίας Αγοράς, 7-2-1930, αρ. πρωτ. 8641/329. 
26 Ο Αδοσσίδης απουσίαζε από τη σχετική συνεδρία της Βουλής (11-3-1930), στηριζόµενος 
στις διαβεβαιώσεις βουλευτών διαφορετικών παρατάξεων ότι η συζήτηση του νοµοσχεδίου θα 
αναβάλλονταν λόγω έλλειψης χρόνου. Μόνο την επόµενη µέρα πληροφορήθηκε από τον 
ηµερήσιο τύπο την ψήφιση του ελαφρώς τροποποιηµένου νοµοσχεδίου κατά την πρώτη 
ανάγνωση στη Βουλή (Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς 
τον Ε. Capps, 12-3-1930). 
27 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 12-3-
1930. 
28 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 17-3-
1930. 
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ζητήσει την άρση των τροποποιήσεων Παπανδρέου κατά τη δεύτερη ανάγνωση 

του νοµοσχεδίου στη Βουλή,29 ο µεν Κυριακίδης προσέγγισε τον Καφαντάρη 

τον οποίο γνώριζε προσωπικά, ο δε Αδοσσίδης τον Τσαλδάρη και τον εισηγητή 

του νοµοσχεδίου. Οι συνθήκες ήταν πλέον ώριµες.30 Ο Ν. 4574/193031 

ψηφίστηκε από τη Βουλή χωρίς την επίµαχη τροπολογία, στη συνεδρία της 

22ας Μαρτίου, µετά τα µεσάνυκτα. Εκτός από τον Βενιζέλο κανένας άλλος 

πολιτικός αρχηγός δεν ήταν παρών. Ο Παπανδρέου είχε, σκόπιµα, αποσυρθεί 

πολύ νωρίτερα για να µην παραστεί στη ψηφοφορία.32 Η αγόρευση του 

πρωθυπουργού, απόλυτα σαφής, δεν άφηνε περιθώρια για αµφιβολίες στους 

βουλευτές: Ο κ. Υπουργός χωρίς να συνεννοηθή µαζύ µου εδέχθη αυτάς τας 

τροπολογίας, διότι τας ενόµισε επουσιώδεις. Αλλά δυστυχώς το νοµοσχέδιον αυτό 

έχοµεν καταρτίσει από κοινού µε την Αµερικανικήν Σχολήν και εµείναµεν 

σύµφωνοι. Σήµερον δεν ηµπορούµεν να δεχθώµεν καµµίαν τροποποίησιν, διότι 

συνέπεια τούτου θα ήτο να σταµατήσουν αυταί αι εργασίαι.33  

Λίγους, µόλις, µήνες µετά την έναρξη των εργασιών της Εκτιµητικής 

Επιτροπής επαληθεύτηκαν οι φόβοι των ιδιοκτητών, του τύπου και µερίδας 

βουλευτών34 για µεροληπτικές εκθέσεις προς όφελος της Αµερικανικής Σχολής, 

όπως παραδέχονταν και ο Αδοσσίδης σε επιστολή του προς τον Capps: Comme 

je vous l� ai déjà précedemment écrit, les prix de la première Commission d� 

estimation sont plutôt bas. Maintenant j� en ai la conviction. Bien entendu je me 

garde bien de l� exprimer�En voici un example. L� immeuble Papageorgiou�a 

été estimé� par M. Korizis à Drs 144.950 en tout; par la Commission d� 

estimation à Drs 163.000. C� est une vieille maison, mais qui compte une 

douzaine de locataires et rapporte �paraît-il- 50.000 drs par an. Or, estimer à 

                                                 
29 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 12-3-
1930. 
30 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 17-3-
1930. 
31 Ν. 4574/1930 (ΦΕΚ 127, 28-4-1930 τ. Α΄) Περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του νόµου 
4212 «περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου τµήµατος της πόλεως Αθηνών». 
32 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 24-3-
1930. 
33 Πρακτικά Συνεδριάσεως της Βουλής, Περίοδος Β, Σύνοδος Β΄, 1929-30, Συνεδρίασις ΝΖ΄, 
Σάββατο 22-3-1930, 882-883. Ο Βενιζέλος θα υποστηρίξει την άρση των τροποποιήσεων 
Παπανδρέου µε το ίδιο σθένος και στη Συζήτηση του σχεδίου νόµου «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως του νόµου 4212 �» στη Γερουσία, Εφηµερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας, 
Σύνοδος Β΄ 1929-30, Μέρος Β΄, Συνεδρίασις 65η, 8-4-1930, 817-818. 
34 Πρακτικά Συνεδριάσεως της Βουλής, Περίοδος Β΄, Σύνοδος Β΄, 1929-30, Συνεδρίασις ΜΖ΄, 
11-3-1930, 687-688. 
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163.000 un immeuble, si misérable soit-il, qui rapport 50.000 drs par an, c� est 

évidement une injustice flagrante�. Mais alors vous vous demanderez comment 

il se fait qu� il y a des propriétaires qui acceptent des prix plus bas, comme c� 

est le cas des quelques achats à l� amiable où des offres diverses que je reçois. 

C� est soit le grand besoin d� argent qui talonne la plupart des petits 

propriétaires, soit�le besoin d� argent qui se fait de plus en plus grand avec la 

crise économique dont souffre dans une certaine mesure la place.35 Αλλά και οι 

αποζηµιώσεις που επιδίκαζε ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών36 και αργότερα το 

τακτικό δικαστήριο 37 δεν ήταν πολύ υψηλότερες από εκείνες της Επιτροπής. 

Άλλωστε οι φιλικοί διακανονισµοί µε ορισµένους από τους ιδιοκτήτες σε 

συνδυασµό µε τις απαλλοτριώσεις στην ελληνική ανασκαφική ζώνη 

δηµιουργούσαν ένα προηγούµενο που δεν µπορούσε να αγνοήσει κανένας 

δικαστής.38 Αποτέλεσµα, η διεκπεραίωση των απαλλοτριώσεων εις βάρος 

µερίδας του ελληνικού λαού, που µάλιστα τύχαινε να ανήκει στα φτωχότερα 

κοινωνικά στρώµατα.  

Χωρίς να αµφισβητείται η σηµασία του έργου που ανατέθηκε στην 

Αµερικανική Σχολή, η αντιµετώπιση, από το ελληνικό κράτος, της διαδικασίας 

καθορισµού του νοµικού πλαισίου των ανασκαφών της Αγοράς σαν µία ακόµα 

συναλλαγµατική σχέση µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις, κατέληξε στην έκδοση 

αµφιλεγόµενων νόµων, που θα διευκόλυναν τους ανασκαφείς χωρίς, όµως, να 

προνοούν για τη δίκαιη αποζηµίωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων 

στον υπό έρευνα χώρο. 

                                                 
35 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 10-12-
1930. 
36 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 20-12-
1930. 
37 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1930-1931), Επιστολή του Α. Κυριακίδη προς τον Ε. Capps, 29-8-
1931. 
38 Αρχείο Α.Σ, Φακ. Αγορά (1929-1930), Επιστολή του Α. Αδοσσίδη προς τον Ε. Capps, 31-12-
1930. 



 259

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

A.A.E: Αρχείο Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Παρίσι (Archives du 

Ministère des Affaires Etrangères). 

A.C.S.: Κεντρικά Αρχεία του Κράτους, Ρώµη (Archivio Centrale dello Stato).  

A.D. de Nantes: Αρχείο διπλωµατικών εγγράφων, Nantes (Centre des archives 

diplomatiques de Nantes). 

Αρχείο Α΄ ΕΠΚΑ, Αθήνα. 

Αρχείο Α.Α.Σ.: Αρχείο Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, Αθήνα. 

Αρχείο Α.Ε.: Aρχείο Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα. 

Αρχείο Α.Σ.: Αρχείο Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, Αθήνα.  

Αρχείο Γ. Μηλιάδη, Α΄ ΕΠΚΑ, Αθήνα. 

Αρχείο Γ. Μηλιάδη, ΕΛΙΑ, Αθήνα. 

Αρχείο Γ.Α.Ι.: Αρχείο Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Αθήνα.  

Αρχείο Γ.Σ.: Αρχείο Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, Αθήνα. 

Αρχείο Μ.Η.: Αρχείο Μουσείου Ηρακλείου, Μουσείο Ηρακλείου.  

Αρχείο Σπ. Μαρινάτου, ΕΛΙΑ, Αθήνα. 

Α.Σ.Κ.Ι.: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αθήνα.  

A.S.M.E.: Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ρώµη (Archivio storico del 

Ministéro degli Affári Ésteri). 

ΑΥΕ: Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.  

C.A.R.A.N.: Εθνικά Αρχεία, Παρίσι (Centre d�accueil et de recherche des 

Archives Nationales). 

Ιδιωτικό Αρχείο Αλ. Φιλαδελφέα, Αθήνα.   

P.R.O.: Αρχείο Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λονδίνο (Public Record 

Office). 

 

Υπουργεία (απολογισµοί) 

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού (επιµ.), Το έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου 
κατά την τετραετίαν 1928-1932. Τι υπεσχέθη προεκλογικώς και τι 
επραγµατοποίησε, Αθήνα 1932. 

Υπουργείο Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνσις ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
Απολογισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους, 1928-1940. 

 
Κοινοβούλιο 
Εφηµερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας, 1929-1930. 



 260

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, 1929-1930. 

 

Εφηµερίδες 

Beilage der Leipziger Neuesten Nachrichten, 1928. 

Dresdner Neueste Nachrichten, 1928. 

Έθνος (Εφηµερίς του εν Ρουµανία και έξω ελληνισµού), 1938. 

Ελεύθερον Βήµα, 1928-1940. 

Η Ακρόπολις, 1929, 1930. 

Η Ελληνική, 1929.  

Η Καθηµερινή, 1929, 1948, 1988, 1999, 2000.  

Η Πατρίς, 1929. 

Κερκυραϊκά Νέα, 1975. 

Κρητική Επιθεώρηση, 1936. 

La parole Bulgare, 1938. 

Λοβιτούρα, 1929, 1930. 

Μακεδονική Ηχώ, 1939. 

Manchester Guardian, 1937. 

Morning Post, 1931. 

Νεολόγος Πατρών, 1936-1937. 

Romania, 1938. 

The New York Times, 1928-1940. 

The Times, 1928-1940. 

Το Βήµα, 1948, 1952, 1975, 2000, 2002. 

Το Σκρίπ, 1930. 

 



 261

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

AA: Archäologischer Anzeiger 

AJA: American Journal of Archaeology. The Journal of the Archaeological 

Institute of America 

AmerAnt: American Antiquity  

Antiquity: Antiquity. A Quarterly Review of Archaeology 

ASAtene: Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane 

in Oriente 

BCH: Bulletin de correspondance hellenique 

CRAI: Comptes rendus des sιances de l�Academie des inscriptions et belles-

lettres. Paris 

ICS: Illinois Classical Studies 

JMA: Journal of Mediterranean Archaeology 

RA: Revue archéologique 

Α∆: Αρχαιολογικόν ∆ελτίον 

ΑΕ: Αρχαιολογική Εφηµερίς  

ΑΕΜΘ: Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 

ΙΕΕ: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

ΠΑΑ: Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 

ΠΑΕ: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 

WA: World Archaeology 



 262

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αβδελά 1987 Έφη Αβδελά, «Οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι στην 
Ελλάδα (1908-1953)», Μνήµων 11 (1987), 234-246. 

Άµαντος 1929α Κωνσταντίνος Άµαντος, «Τρίτον Βυζαντινολογικόν 
Συνέδριον», Ελληνικά 2 (1929), 246. 

Άµαντος 1929β Κωνσταντίνος Άµαντος, «Τούρκοι», Ελληνικά 2 (1929), 
247. 

Άµαντος 1936 Κωνσταντίνος Άµαντος, «Actes du IV Congrès 
international des études Byzantines (Sofia 1934), τ. 1 
(1935), σελ. 432 και τ. 2 (1936), σελ. 320 (µε πλήθος 
εικόνων)», Ελληνικά (9) 1936, 181. 

Ανδρόνικος 1988 Μανώλης Ανδρόνικος, «Η αρχαιολογική έρευνα στην 
Μακεδονία», ΑΕΜΘ 1 (1988), 1-8. 

Αντωνόπουλος 1995 Μανώλης Γ. Αντωνόπουλος, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές 
Αρχές, Αθήνα 1995. 

Αριστόφρων 1933 Π. Αριστόφρων, «Αι ανασκαφαί κατά την Ακαδηµείαν 
του Πλάτωνος», ΠΑΑ 8 (1933), 243-246. 

Arnold - Hassmann 
1995 

Bettina Arnold - Henning Hassmann, �Archaeology in 
Nazi Germany: the legacy of the Faustian bargain�, στο 
Philip Kohl - Clare Fawcett (επιµ.), Nationalism, politics 
and the practice of archaeology, Cambridge 1995, 70-81. 

Assmann 1994 Aleida Assmann, Construction de la Mémoire Nationale. 
Une brève histoire de l�idée allemande de Bildung, Παρίσι 
1994. 

Bailey 1998 Douglass W. Bailey, �Bulgarian archaeology. Ideology, 
sociopolitics and the exotic�, στο Meskell 1998, 87-109. 

Banti 1939-40 Luisa Banti, �Cronologia e ceramica del palazzo minoico 
di Festòs�, ASAtene 1-2 (1939-40), 9-39. 

Βαρβίτσας 1963 Α. Βαρβίτσας, «Αρχαιότητες και µνηµεία Θράκης», Α∆ 18 
B2 (1963), 260. 

Βεργόπουλος 1978 Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, «Η ελληνική οικονοµία από 
το 1926 ως το 1935», ΙΕΕ, τόµ. ΙΕ΄ (1978), 327-342. 

Βερέµης 1978 Θάνος Βερέµης, «Η οικονοµία από το 1923 ως το 1926», 
ΙΕΕ, τόµ. ΙΕ΄ (1978), 301-303. 

Βερέµης - Γουλιµή 
1989 

Θάνος Βερέµης - Γιούλα Γουλιµή (επιµ.), Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Κοινωνία-Οικονοµία-πολιτική στην εποχή του, 
Αθήνα 1989. 

Βερέµης- Θάνος Βερέµης - Οδυσσέας ∆ηµητρακόπουλος (επιµ.), 



 263

∆ηµητρακόπουλος 
1980 

Μελετήµατα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του, 
Αθήνα 1980. 

Beschi 1986 Luizi Beschi, �L�archeologia italiana in Grecia (1909-
1940)�, στο Vicenzo La Rosa (επιµ.), L�archeologia 
italiana nel mediterraneo fino alla seconda Guerra 
mondiale, Catania 1986, 107-121. 

Böhme 1976 Klaus Böhme, �Kriegsdienst mit der Feder. Der erste 
Weltkrieg in politischen Utreil deutscher Professoren�, 
Quaderni di Storia 3 (1976), 49-67. 

Βολονάκης 1932 Μιχαήλ ∆. Βολονάκης, «Η Βυζαντιακή αυτοκρατορία ήτο 
ελληνική», στο Α. Ορλάνδος (εκδ.), Actes de IIIème 
Congrès International d�études Byzantines. Compte-Rendu 
par Anast. Orlandos, Aθήνα 1932, 320-330. 

Bourdieu 1977 Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice, 
Cambridge 1977. 

Bourdieu 1984 Pierre Bourdieu, Questions de Sociologie, Παρίσι 1984. 

Bourdieu 1990 Pierre Bourdieu, The logic of practice, Cambridge 1990. 

Bourdieu - Darbel 1991 Pierre Bourdieu - Alain Darbel with Dominique 
Schnapper, The love of Art. European Art Museums and 
their Public, trans. Caroline Beattie - Nick Merriman, 
Cambridge 1991. 

Boussac - Étienne - 
Farnoux 1992 

M.-F. Boussac - R. Étienne - A. Farnoux, �Entretien avec 
P. Demargne�, ΤΟΠΟΙ 2 (1992), 309-322. 

Brown 1994 K.S. Brown, �Seeing stars: character and identity in the 
landscapes of modern Macedonia�, Antiquity 68 (1994), 
784-796. 

Calder III 1992 William M. Calder III, �The Refugee Classical Scholars in 
the USA: An Evaluation of their Contributions�, ICS 17 
(1992), 153-173. 

Calder III 1994 William M. Calder III, �Classical Scholarship in the 
United States: An Introductory Essay�, στο Ward W. 
Briggs Jr (ed.), Biographical Dictionary of North 
American Classicists, USA 1994, xix-xxxix. 

Cassimatis 1988 Luis P. Cassimatis, American Influence in Greece 1917-
1929, Kent 1988. 

Casson 1926 Stanley Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, their 
relations to Greece from the earliest times down to the 
time of Philip son of Amyntas, Οξφόρδη 1926. 

Chevallier 1993 Jacques Chevallier, ∆ιοικητική Επιστήµη, Αθήνα 1993.  



 264

Ciacci 1991 Leonardo Ciacci, Rodi Italiana 1912-1923. Comme si 
inventa una città, Βενετία 1991. 

Γιαννουλόπουλος 1978 Ιωάννης Γιαννουλόπουλος, «Η ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη και 
η Συνθήκη της Λωζάννης», ΙΕΕ, τόµ. ΙΕ΄ (1978), 260-271. 

Γκράτζιου 1987 Όλγα Γκράτζιου, «Από την Ιστορία του Βυζαντινού 
Μουσείου: τα πρώτα χρόνια», Μνήµων 11 (1987), 54-73. 

Close 1990 D.H. Close, The Character of the Metaxas Dictatorship: 
an International Perspective, Centre of Contemporary 
Greek Studies, Occasional paper 3, Λονδίνο 1990, 1-21. 

Coulson 1993 William D.E. Coulson, Πρόλογος, στο John McΚ. Camp 
II - Diana Buitron-Oliver, Η γέννηση της ∆ηµοκρατίας, 
Κατάλογος έκθεσης (9 Μαρτίου - 9 Μαΐου 1993), Αθήνα 
1993, 9-10. 

Danov 1976 Christo M. Danov, Altthrakien, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 
1976. 

della Seta 1927-29 Alessandro della Seta, �R. Scuola Archeologica Italiana in 
Atene. Atti della Scuola (1927-29)�, ASAtene10-12 (1927-
1929), 711-713. 

∆ελφοί ∆ελφοί: Αναζητώντας το χαµένο ιερό, Αθήνα 1992. 

∆ηµαράς 1992 Αλέξης ∆ηµαράς, «Χαρακτηριστικά αστικού 
φιλελευθερισµού στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των 
κυβερνήσεων Βενιζέλου», στο Μαυρογορδάτος -
Χατζηιωσήφ 1992, 21-32. 

∆ηµαράς 1936 Κωνσταντίνος ∆ηµαράς, «Α.Κ. Ορλάνδου: Αρχείον των 
Βυζαντινών µνηµείων της Ελλάδος. Τόµος Α΄», Νέα Εστία 
19 (1936), 883-884. 

∆ηµαράς 1978 Κωνσταντίνος ∆ηµαράς, «Ο τελέσφορος συγκερασµός», 
ΙΕΕ, τόµ. ΙΕ΄ (1978), 484-489. 

di Vita 1983 Antonino di Vita, �L�Archeologia Italiana in Grecia�, Il 
Veltro XXVII (1983), 267-280. 

di Vita 1984 Antonino di Vita, �1884-1984: Cento anni di archeologia 
italiana a Creta�, στο Creta Antica: Cento anni di 
archeologia italiana (1884-1984), Ρώµη 1984, 27-34. 

di Vita 1996 Antonino di Vita, �La Scuola Archeologica Italiana di 
Atene e il Dodecaneso� στο Livadiotti � Rocco 1996, xv-
xx. 

Diaz-Andreu 1999 Margarita Diaz-Andreu, �Multiple readings of the same 
golden age�, Archaeological Dialogues 6 (1999), 136-139. 

Donohue 1985 A.A. Donohue, �One Hundred Years of the American 



 265

Journal of Archaeology: An Archival History�, AJA 89 
(1985), 3-30. 

Dumont 1892 Albert Dumont, Mélanges d�archéologie et d�épigraphie, 
réunis par Th. Homolle et precedes d�une notice sur 
Albert Dumont par L. Heuzey, Παρίσι 1892. 

Dyson 1985 Stephen L. Dyson, �Two paths to the past: a comparative 
study of the last fifty years of American Antiquity and the 
American Journal of Archaeology�, AmerAnt 50 (1985), 
452-463. 

Dyson 1989 Stephen L. Dyson, �The role of ideology and institutions 
in shaping classical archaeology in the ninetieth and 
twentieth centuries�, in Andrew L. Christenson, Tracing 
archaeology�s past. The historiography of archaeology, 
Illinois 1989, 127-135.   

Dyson 1998 Stephen L. Dyson, Ancient marbles to American shores: 
classical archaeology in the United States, Φιλαδέλφεια 
1998. 

∆ωρής 1985 Ευάγγελος Φ. ∆ωρής, Το ∆ίκαιον των Αρχαιοτήτων. 
Νοµοθεσία - Νοµολογία -Ερµηνεία, Αθήνα 1985. 

Étienne - Étienne 1992 Roland and Françoise Etienne, The search for ancient 
Greece, Λονδίνο 1992. 

Ευαγγελίδης 1935 ∆ηµήτριος Ευαγγελίδης, «Ηπειρωτικαί έρευναι», 
Ηπειρωτικά Χρονικά 10 (1935), 192-264. 

Filow 1919 Bogdan D. Filow, Die altbulgarische Kunst, Βέρνη 1919. 

Fittschen 1996 Κlaus Fittschen, �L�École Française d�Athènes et l�Institut 
Archéologique Allemand�, BCH 120 (1996), I. Ėtudes, 
487-496. 

Fowler 1987 Don D. Fowler, �Uses of the past: archaeology in the 
service of the state�, AmerAnt 52 (1987), 229-248. 

Funke 1996 Peter Funke, «Η Αρχαία Ελλάδα: ένα αποτυχηµένο έθνος; 
Ζητήµατα πρόσληψης και ερµηνείας της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας στην γερµανική ιστοριογραφία του 
19ου αιώνα», στο Χρυσός 1996, 83-105. 

Galip 1993 Reşit Galip, �Why the Journal of Turkish History, 
Archaeology, and Ethnography is being published�, Türk 
Tarih, Arkeologya ve Ethnografia Degrisi I (1933), 188. 

Gebauer 1939 Kurt Gebauer, �Forschungen in der Argolis�, AA 1939, 
268-294. 

Grabar 1924 André Grabar, L�église de Boiana: architecture, peinture 



 266

(Monument de l� art en Bulgarie, I), Σόφια 1924. 

Gran-Aymerich 1998 Ève Gran-Aymerich, Naissance de l�Archéologie moderne 
1798-1945, Παρίσι 1998. 

Hamilakis 1999 Yannis Hamilakis, �Stories from exile: fragments from the 
cultural biography of the Parthenon (or �Elgin�) marbles�, 
WA 31 (1999), 303-320. 

Hamilakis - Yalouri 
1996 

Yannis Hamilakis - Eleana Yalouri, �Antiquities as 
symbolic capital in modern Greek society�, Antiquity 70 
(1996), 117-129. 

Hamilakis - Yalouri 
1999 

Yannis Hamilakis - Eleana Yalouri, �Sacralizing the Past. 
Cults of archaeology in modern Greece�, Archaeological 
Dialogues 6 (1999), 115-135. 

Heurtley 1939 W.A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, An archaeological 
reconnaissance of Greek Macedonia (west of the Struma) 
in the Neolithic, Bronze and Early Iron Ages, Cambridge 
1939. 

Hobsbawm 1994 Eric J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισµός από το 1870 µέχρι 
σήµερα. Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότητα, Αθήνα 1994. 

Hodder 1999 Ian Hodder, �A response to Yannis Hamilakis�, JMA 12 
(1999), 83-85. 

Holleaux 1929-30 Maurice Holleaux, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes durant l�année 1927-28; Lu dans la 
séance 17 mai 1929�, CRAI 1929-30, 135-152. 

Iatrides 1980 John O. Iatrides, Ambassador Mac Veagh Reports, Greece 
1933-1947, Princeton 1980. 

Iorga - Bals 1922 N. Iorga - G. Bals, Histoire de l�art roumain ancien, 
Παρίσι 1922. 

Ιωαννίδης 1986 Αντρέας Ιωαννίδης, «Τέχνη και Ιδεολογία στη Ναζιστική 
Γερµανία. Το Ιδεολογικό Περιεχόµενο της Αναφοράς 
στην Αρχαία Ελλάδα», Πρώτο Συµπόσιο για την Τέχνη 
(Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 1984), Θεσσαλονίκη 
1986, 143-150. 

Jamot 1938 Paul Jamot, �Rapport sur les travaux de l�École Française 
d�Athènes en 1937; Lu dans la séance du 8 avril 1938�, 
CRAI 1938, 172-191. 

Jantzen 1986 Ulf Jantzen, Einhundert Jahre Athener Institut 1874-1974, 
Mainz 1986. 

Junker 1997 Klaus Junker, Das archäologische Institut des deutschen 
Reiches zwischen Forschung und Politik, die Jahre 1929 



 267

bis 1945, Mainz 1997. 

Καλογήρου 1992 Νίκος Καλογήρου, «Η γεωγραφία του εκσυγχρονισµού: 
Οι µετασχηµατισµοί του βορειοελλαδικού χώρου στο 
µεσοπόλεµο», στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 1992, 
83-91. 

Καλπαξής 1990 Θανάσης Καλπαξής, Αρχαιολογία και Πολιτική Ι, Σαµιακά 
Αρχαιολογικά 1850-1914, Ρέθυµνο 1990. 

Καλπαξής 1993 Θανάσης Καλπαξής, «Κλασική αρχαιολογία στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης», Αρχαιολογία 46 (Μάρτιος 1993), 
38-40. 

Καλπαξής 1996 Θανάσης Καλπαξής, «Επιρροές της γαλλογερµανικής 
αντιπαράθεσης του 19ου αιώνα στην κατασκευή της 
εικόνας της αρχαίας Ελλάδας», στο Χρυσός 1996, 41-58. 

Καλπαξής 1997 Θανάσης Καλπαξής, «Μαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν 
µπορούµε», Σύγχρονα Θέµατα 64 (1997), 64. 

Καµπούρογλους 1929 ∆. Γρ. Καµπούρογλους, «Αι παλαιαί απαλλοτριώσεις 
χάριν ανασκαφής των αρχαίων Αθηνών», Α∆ 12 (1929), 
παράρτηµα, 1-28. 

Καραδήµου-
Γερολύµπου - 
Παπαµίχος 1992 

Αλέκα Καραδήµου-Γερολύµπου - Νίκος Παπαµίχος, 
«Ρύθµιση του χώρου: πολιτικές πρωτοβουλίες και 
θεσµικές ρυθµίσεις», στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 
1992, 113-132. 

Καρούζος 1936 Χρήστος Καρούζος, «Αρχαίοι και Τέχνη», Νέα Εστία 19 
(1936), 57-58. 

Κεραµόπουλος 1927-
28 

Αντώνης Κεραµόπουλος, «Μακεδονία Προϊστορική» ΑΕ 
1927-28, 210-218. 

Κεραµόπουλος 1930 Αντώνης Κεραµόπουλος, «Η σηµερινή αρχιτεκτονική της 
πόλεως των Αθηνών», ΠΑΑ 5 (1930), 281-290. 

Κεραµόπουλος 1931-
32 

Αντώνης Κεραµόπουλος, «Αρχαία λείψανα της Άνω 
Μακεδονίας», Α∆ 14 (1931-32), Παράρτηµα 33-40. 

Κεραµόπουλος 1932 Αντώνης Κεραµόπουλος, «Ανασκαφαί και έρευναι εν τη 
Άνω Μακεδονία», ΑΕ 1932, 48-133. 

Κεραµόπουλος 1945 Αντώνης Κεραµόπουλος, Περί της φυλετικής καταγωγής 
των αρχαίων Μακεδόνων, Αθήνα 1945. 

Κιουσοπούλου 1993 Τόνια Κιουσοπούλου, «Η πρώτη έδρα Βυζαντινής 
Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών», Μνήµων 15 (1993), 
257-276. 

Kirsten 1941 Εrnst Kirsten, �Bericht über eine Reise in Aitolien und 
Akarnanien�, AA 1941, 99-119. 



 268

Knapp 1928 Charles Knapp, A monument to Professor Kelsey, The 
Classical Weekly 21, no 22 (1928), 169-172. 

Kofas 1983 Jon V. Kofas, Authoritarianism in Greece. The Metaxas 
Regime, Νέα Υόρκη 1983. 

Kohl - Fawcett 1995 Philip Kohl - Clare Fawcett, �Archaeology in the service 
of the state: theoretical considerations�, στο Philip Kohl - 
Clare Fawcett (επιµ.), Nationalism, politics and the 
practice of archaeology, Cambridge 1995, 3-18. 

Κόκκου 1977 Αγγελική Κόκκου, Η µέριµνα για τις αρχαιότητες στην 
Ελλάδα και τα πρώτα µουσεία, Αθήνα 1977. 

Koliopoulos 1977 John S. Koliopoulos, Greece and the British Connection 
1935-1941, Οξφόρδη 1977. 

Κόνσολα 1990 Ντόρα Κόνσολα, Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική 
πολιτική στην Ελλάδα. Η Περιφερειακή διάσταση, Αθήνα 
1990. 

Kotsakis 1991 Kostas Kotsakis, �The powerful past: theoretical trends in 
Greek archaeology�, στο Ian Hodder (εκδ.), 
Archaeological theory in Europe: the last three decades, 
Λονδίνο 1991, 65-90. 

Kotsakis 1998 Kostas Kotsakis, �The past is ours. Images of Greek 
Makedonia�, στο Meskell 1998, 44-67. 

Κουγέας 1936 Σ.Β. Κουγέας, «Ορλάνδου Αναστ. Κ. Αρχείον των 
Βυζαντινών µνηµείων της Ελλάδος» Ελληνικά 9 (1936), 
175-176. 

Κουρουνιώτης 1926 Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, Η Ανασκαφή των Αρχαίων 
Αθηνών, Αρχαιολογικό Τµήµα του Υπουργείου 
Θρησκευµάτων και Παιδείας, Αθήνα 1926. 

Κουρουνιώτης 1930 Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, «Πρώτη ανακοίνωσις περί 
της ανασκαφής προς ανεύρεσιν της αρχαίας Ακαδηµίας», 
ΠΑΑ 5 (1930), 420- 424. 

Κουρουνιώτης 1932 Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης, Ελευσινιακά: υπό Κ. 
Κουρουνιώτη τη συνεργασία Γεωργίου Μυλωνά, 
Αναστασίου Ορλάνδου, Ιωάννου Τραυλού και Ιωάννου 
Θρεψιάδη, Αθήνα 1932. 

Κουρουνιώτης - 
Σωτηρίου 1927 

Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης - Γεώργιος Σωτηρίου 
(επιµ.), Ευρετήριον των µνηµείων της Ελλάδος: µέρος Α΄. 
1. Μεσαιωνικά Μνηµεία Αττικής, Αθήνα 1927. 

Κουρτίδης 1932 Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης από των 
αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι του 46 µ.Χ., Αθήνα 1932. 



 269

Kunze 1931 Emil Kunze, Orchomenos II. Die neolithische Kerαmik, 
Μόναχο 1931. 

Kunze 1934 Emil Kunze, Orchomenos IIΙ. Die Kerαmik der frühen 
Bronzezeit, Μόναχο 1934. 

Κυριακίδης 1939 Στίλπων Κυριακίδης, Βυζαντιναί Μελέται, Ι, Θεσσαλονίκη 
1939. 

Κωστής 1989 Κώστας Κωστής, «Η ελληνική οικονοµία στα χρόνια της 
κρίσης 1929-1932», στο Βερέµης - Γουλιµή 1989, 191-
226. 

Κωφός 1997 Ευάγγελος Κωφός, «Εθνική κληρονοµιά και εθνική 
ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα», 
στο Θάνος Βερέµης (επιµ.), Εθνική ταυτότητα και 
εθνικισµός στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα 1997, 199-269. 

La Rosa 1984 Vincenzo La Rosa, �Gli scavi e le ricerche di età minoica�, 
στο Creta Antica: Cento anni di archeologia italiana 
(1884-1984), Ρώµη 1984, 35-42. 

La Rosa 1995 Vincenzo La Rosa (επιµ.), All�ombra dell�Acropoli: 
generazioni di archeologi fra Grecia e Italia, Αθήνα 1995. 

Lehmann 1937 Ηerbert Lehmann, Argolis Erster Band. Landeskunde der 
Ebene von Argos und ihrer Rαndgebiete, Αθήνα 1937. 

Λιάκος 1993α Αντώνης Λιάκος, «Η δόµηση του εθνικού χρόνου στην 
ελληνική Ιστοριογραφία», Ο Πολίτης 104 (1993), 23-31. 

Λιάκος 1993β Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του 
Μεσοπολέµου. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η 
ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, Αθήνα 1993. 

Λιναρδάτος 1966 Σπύρος Λιναρδάτος, 4η Αυγούστου, Αθήνα 1966. 

Livadiotti - Rocco 1996 Monica Livadiotti - Giorgio Rocco (επιµ.), La presenza 
italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948: la ricerca 
archeologica, la conservazione, le scelte progettuali, 
Catania 1996. 

Lord 1947 Luis E. Lord, A history of the American School of 
Classical Studies at Athens 1882-1942, Cambridge, 
Massachusetts 1947. 

Λούβη 1992 Λίνα Λούβη, «Μηχανισµοί της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής µετά τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923-1928)», 
στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 1992, 391-403. 

Lowenthal 1988 David Lowenthal, �Classical antiquities as national and 
global heritage�, Antiquity 62 (1988), 726-735. 

Maiuri 1928 A. Maiuri, �Prefazione�, Clara Rhodos I (1928), 11-14. 



 270

Maiuri - Iacopich 1928 A. Maiuri - G. Iacopich, �AS.E. Mario Lago Governatore 
di Rodi e delle isole del Dodecaneso�, Clara Rhodos I 
(1928), 2-3. 

Μαλάµης 1997 Γιώργος Μαλάµης, «Αρχαιο-λογήµατα», Σύγχρονα 
Θέµατα 64 (1997), 21-23. 

Μαλλούχου-Tufano 
1998 

Φανή Μαλλούχου- Tufano, Η αναστήλωση των αρχαίων 
µνηµείων στη νεώτερη Ελλάδα (1834-1939). Το έργο της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, Αθήνα 1998. 

Μαµώνη 1995 Κυριακή Μαµώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής 
Ρωµυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, Θεσσαλονίκη 
1995. 

Μανουηλίδης - 
Γιαννακούλιας 1928 

Φίλιππος Μανουηλίδης - Νικόλαος Γιαννακούλιας, «Προς 
τους απανταχού Θράκας και λοιπούς Συνδροµητάς των 
�Θρακικών�», Θρακικά 1 (1928), γ΄. 

Marchand 1996 Suzanne L. Marchand, Down from Olympus. Archaeology 
and Philhellenism in Germany, 1750-1970, Princeton 
1996. 

Marinescu 1978 Constantin Marinescu (εκδ.), Compte rendu du premier 
Congrès international des études Byzantines, Bucarest 
1924, Nendeln-Liechtenstein 1978 (α΄ έκδ., Bucarest 
1925). 

Μαυρογορδάτος - 
Χατζηιωσήφ 1992 

Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος - Χρήστος Χ. Χατζηιωσήφ 
(επιµ.), Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός, 
Ηράκλειο 1992. 

McNeal 1991 Richard A. McNeal, �Archaeology and the destruction of 
the later Athenian acropolis�, Antiquity 65 (1991), 49-63. 

Meritt 1984 Lucy Shoe Meritt, History of the American School of 
Classical Studies at Athens, 1939-1980, Princeton, New 
Jersey 1984. 

Meskell 1998 Lynn Meskell (ed.), Archaeology under fire. Nationalism, 
politics and heritage in the Eastern Mediterranean and 
Middle East, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 1998. 

Meyer 1973 Karl E. Meyer, The Plundered Past, Νέα Υόρκη 1973. 

Milliex 1996 Roger Milliex, �L�Institut Français d�Athènes, fils 
spirituel de l�École Française�, BCH 120 (1996), Ι. Ėtudes, 
69-82. 

Μιχαλακέας 1964 Τάσος Μιχαλακέας, Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου, τ. Ε΄, 
Αθήνα 1964. 



 271

Μοσχόπουλος 1922 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, La question de Thrace où le 
mensonge bulgare, Αθήνα 1922. 

Μουζέλης 1980 Νίκος Μουζέλης, «Οικονοµία και κράτος στην εποχή του 
Βενιζέλου», στο Βερέµης - ∆ηµητρακόπουλος 1980, 3-19. 

Μπακαλάκης 1958 Γεώργιος Μπακαλάκης, Προανασκαφικές έρευνες στη 
Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958. 

Μπίρης 1940 Κώστας Μπίρης, «Αρχαιολόγοι και Αρχαιολογία», Νέα 
Εστία 28 (1940), 887-890. 

Μπίρης 1996 Kώστας Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον 
αιώνα, Αθήνα 19963. 

Μπουλώτης 1988 Χρήστος Μπουλώτης, «Η αρχαιότητα στη διαφήµιση», 
Αρχαιολογία 27 (Ιούνιος 1988), 22-29. 

Müfit 1931 Arif Müfit, �Erwerbungsbericht des Antikenmuseums zu 
Instabul seit 1914�, AA 1931, 173-210. 

Ξιφαράς 1993 ∆ηµήτρης Ξιφαράς, «Η �ακατάλυτη συνέχεια� του 
ελληνισµού: ορισµένες επίκαιρες σκέψεις για την «εθνική 
ιστορία», Θέσεις 42 (1993), 57-79. 

Ξυγγόπουλος 1932 Ανδρέας Ξυγγόπουλος, «Τα ψηφιδωτά του Ναού των 
Αγίων Αποστόλων εν Θεσσαλονίκη», ΑΕ 1932, 133-156. 

Ogan 1941 Aziz Ogan, �Th. Makridi� nin hâtirasina�, Belleten V 
(1941), 163-169. 

Οικονόµος 1931 Γεώργιος Οικονόµος, «Έκθεσις περί των κατά το έτος 
1931 υπό της Αρχαιολογικής Εταιρείας πεπραγµένων», 
ΠΑΕ 1931, 1-24. 

Ορλάνδος 1935 Αναστάσιος Ορλάνδος, Αρχείον των Βυζαντινών µνηµείων 
της Ελλάδος, Α΄-Ε΄, Αθήνα 1935-1940. 

Özdoğan 1998 Mehmet Özdoğan, �Ideology and archaeology in Turkey�, 
στο Meskell 1998, 111-123. 

Παναγιωτόπουλος 
1989 

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Το εθνικό ζήτηµα στο έργο 
του Νίκου Σβορώνου», Αντί 402 (5 Μαΐου 1989), 45-47. 

Παντελάκης 1988 Νίκος Παντελάκης, Συµµαχικές Πιστώσεις. Κράτος και 
Εθνική τράπεζα (1917-1928), Αθήνα 1988. 

Παντελάκης 1992 Nίκος Παντελάκης, «Τα πολεµικά δάνεια 1918-1919. 
Παράγοντας εξωτερικής οικονοµικής και πολιτικής 
εξάρτησης», στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 1992, 
406-415. 

Παπασπυρίδη-
Καρούζου 1940 

Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Αρχαίοι και Τέχνη. 
Ισοτιµία ή υποτέλεια», Νέα Εστία 28 (1940), 833-836. 

Παπασπυρίδη- Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Απόστολος 



 272

Καρούζου 1942 Αρβανιτόπουλος», Νέα Εστία 31 (1942), 316-317. 

Παπασπυρίδη-
Καρούζου 1945 

Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Κ. Κουρουνιώτης 
(1872-1945)», Νέα Εστία 38 (1945), 723-726. 

Παπασπυρίδη-
Καρούζου 1946 

Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Πώς φυλάχτηκαν τα 
αρχαία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», Νέα 
Εστία 40 (1946), 1158-1163. 

Παπασπυρίδη-
Καρούζου 1951 

Σέµνη Παπασπυρίδη-Καρούζου, «Γεώργιος Π. Οικονόµος 
(1883-1951)», Νέα Εστία 50 (1951), 904-905. 

Παπαστρατής 1991 Προκόπης Παπαστρατής, «Γερµανική ∆ιείσδυση και 
Συµµαχική ενδοτικότητα», στο Η Ελλάδα του �40 
(Επιστηµονικό Συµπόσιο, 19 και 20 Απριλίου 1991), 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας, Αθήνα 1991, 53-72. 

Παπαστρατής 1992 Προκόπης Παπαστρατής, «Από τη Μεγάλη Ιδέα στη 
Βαλκανική Ένωση», στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 
1992, 417-437. 

Παπαχατζής 1974 Νικόλαος ∆. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος 
Περιήγησις, Αττικά, Αθήνα 1974. 

Παπούλια 1994 Βασιλική Παπούλια, «Η αρχαία Θράκη ως ιστορική 
ενότητα», στο Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφερείας 
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 1994, 13-34. 

Patterson 1986 Thomas C. Patterson, �The last sixty years: towards a 
social history of americanist archaeology in the United 
States�, American Anthropologist 88 (1986), 7-26. 

Pernier 1935 Luigi Pernier, Il palazzo minoico di Festòs, scavi e studi 
della missione archeologica italiana a Creta dal 1900 al 
1934, Ρώµη 1935. 

Πετράκος 1982 Βασίλειος Χ. Πετράκος, ∆οκίµιο για την αρχαιολογική 
νοµοθεσία, Αθήνα 1982. 

Πετράκος 1987α Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική 
Εταιρεία. Η ιστορία των 150 χρόνων της, Αθήνα 1987. 

Πετράκος 1987β Βασίλειος Χ. Πετράκος, Ιδεογραφία της εν Αθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας, ΑΕ 1987, 25-197. 

Πετράκος 1994 Βασίλειος Χ. Πετράκος, «Τα αρχαία της Ελλάδος κατά 
τον πόλεµο 1940-1944», Ο Μέντωρ 31 (1994), 71-185. 

Πετράκος 1995α Βασίλειος Χ. Πετράκος, «Έκθεση περί της ελληνικής 
αρχαιολογίας», Ο Μέντωρ 33 (1995), 6-17. 

Πετράκος 1995β Βασίλειος Χ. Πετράκος, Η περιπέτεια της ελληνικής 
αρχαιολογίας στον βίο του Χρήστου Καρούζου, Αθήνα 



 273

1995. 

Petricioli 1986 Μarta Petricioli, �Le missioni archeologiche italiane nei 
paesi del mediterraneo: uno strumento alternativo di 
politica internazionale�, στο Vicenzo La Rosa (επιµ.), 
L�archeologia italiana nel mediterraneo fino alla seconda 
Guerra mondiale, Catania 1986, 9-31. 

Petricioli 1990 Μarta Petricioli, Archeologia e Mare Nostrum. Le missioni 
archeologiche nella politica mediterranea dell�Italia 
1848-1943, Ρώµη 1990. 

Petridis 1997 Platon Petridis, �Delphes de l�Antiquité tardive: prèmiere 
approche topographique et céramologique�, BCH 121 
(1997), 681-695. 

Picard 1934 Charles Picard, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes en 1932-1933; Lu dans la séance du 
27 avril 1934�, CRAI 1933-34, 111-127. 

Picard 1936 Charles Picard, �Rapport sur les travaux de l�École 
d�Athènes en 1934-1935; Lu dans la séance du 8 mai 
1936�, CRAI 1935-36, 109-125. 

Picard 1948 Charles Picard, �L�Oeuvre de l�École Française 
d�Athènes�, Revue Historique 199 (1948), 189-207. 

Pitsinos 1996 Nilos Pitsinos, �Architettura e Urbanistica nel Dodecaneso 
Italiano�, στο Livadiotti - Rocco 1996, 285-364. 

Πολίτης 1993 Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά Χρόνια. Ιδεολογίες και 
Νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 1993. 

Πολυχρονίδου-
Λουκοπούλου 1988 

Λουίζα Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, «Αρχαιότητες και 
�Αρχαιολογία� της Νοτιοανατολικής Θράκης», στο Η 
Ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη 
Θράκη, ΙΧΜΑ, Θεσσαλονίκη 1988, 127-137. 

Pottier 1929-30 Edmond Pottier, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes durant l�année 1928-29; Lu dans la 
séance du 11 avril 1930�, CRAI 1929-30, 74-85. 

Prost 1977 Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la Société 
Française 1914-1939, Παρίσι 1977, τ. 1-3. 

Radet 1901 Georges Radet, L�histoire et l�oeuvre de l�École Française 
d�Athènes, Παρίσι 1901. 

Reinach 1931-32 Salomon Reinach, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes durant l�année 1929-1930; Lu dans la 
Séance du 20 Février 1931�, CRAI 1931-32, 53-62. 

Rey 1917-19 Léon Rey, �Observations sur les premiers habitats de la 
Macedoine. Recueillies par le Service archéologique de 



 274

l�Armée d�Orient 1916-1919�, BCH 41-43 (1917-19). 

Roger 1939 J. Roger, �Le Monument au Lion d�Amphipolis�, BCH 63 
(1939), 4-42. 

Roussel 1937 Pierre Roussel, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes durant l�année 1935-1936; Lu dans la 
séance du 4 juin 1937�, CRAI 1937, 171-186. 

Roussel 1939 Pierre Roussel, �Rapport sur les travaux de l�École 
Française d�Athènes durant l�année 1938-1939; Lu dans la 
séance du 26 mai 1939�, CRΑΙ 1939, 269-286. 

Ρώκ 1934 Φωκίων Ρώκ, «Το Μουσείον της Π. Κορίνθου», Νέα 
Εστία 15 (1934), 516-517. 

Said 1996 Edward D. Said, Οριενταλισµός (µεταφρ. Φώτης 
Τερζάκης), Αθήνα 1996. 

Σακελλαριάδης 1929 Σπ. Σακελλαριάδης, Πόλεις και Θέσµια Θράκης και Ιωνίας 
εν τη αρχαιότητι. Μετά γεωγραφικής και ιστορικής 
επισκοπήσεως και παραρτήµατος των κυριωτέρων 
επιγραφών, Ι, Θράκη, Αθήνα 1929. 

Sarandis 1993 Constantine Sarandis, �The Ideology and Character of the 
Metaxas Regime�, στο Robin Higham - Thanos Veremis 
(επιµ.) The Metaxas dictatorship. Aspects of Greece 1936-
1940, Αθήνα 1993, 147-177. 

Schachermeyr 1938 Fritz Schachermeyr, �Vorbericht über eine Expedition 
nach Ostkreta�, AA 1938, 466-480. 

Schede 1930 Martin Schede, �Archäologische Funde von Mitte 1929 
bis Oktober 1930: b. Anatolien�, AA 1930, 444-486. 

Schnapp 1981 Alain Schnapp, �Archéologie, archéologues et nazisme�, 
στο Maurice Olender (επιµ.), Le racisme. Mythes et 
sciences, Βρυξέλλες 1981, 289- 315. 

Schnapp-Gourbeillon 
1982 

Annie Schnapp-Gourbeillon, �L�invasion dorienne a-t-elle 
eu lieu?�, L�Histoire 48 (1982), 43-55. 

Seure 1911, 1913, 1914 Georges Seure, �Archéologie Thrace. Documents inédits 
ou peu connus�, RA 18 (1911), 301-316, 22 (1913), 225-
252, 24 (1914), 54-66. 

Σκαλτσά 1992 Ματούλα Σκαλτσά, Η Χορηγία των Τεχνών. Μουσεία, 
πινακοθήκες, πολιτιστικά ιδρύµατα στη Μ. Βρετανία και 
την Ελλάδα, Αθήνα 1992. 

Σκοπετέα 1988 Έλλη Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη 
Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-
1880), Αθήνα 1988. 



 275

Spieser 1996 Jean-Michel Spieser, �Les études byzantines à l�École 
française d�Athènes�, BCH 120 (1996), 441-449. 

Σταµούλης 1931 Μιλτιάδης Αν. Σταµούλης, «Συµβολή εις την Θρακικήν 
Βιβλιογραφία», Θρακικά 3 (1931), παράρτηµα, i-xlvi. 

Σταυρόπουλος 1930-31 Φοίβος Σταυρόπουλος, «Ανασκαφαί Ρωµαϊκής Αγοράς», 
Α∆ 13 (1930-31), παράρτηµα, 1-14. 

Συµβολή της 
Αµερικανικής Σχολής 

Η συµβολή της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, 
Αθήνα 1985. 

Sutton 1999 David Sutton, �Continuities: essentialist or sensory?�, 
Archaeological Dialogues 6 (1999), 142-146. 

Σωτηρίου 1920-21 Γεώργιος Α. Σωτηρίου, «Υπηρεσιακαί Ειδήσεις Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων», Α∆ 6 (1920-21), 199-201. 

Σωτηρίου 1924 Γεώργιος Α. Σωτηρίου, «Ο εν Θήβαις βυζαντινός ναός 
Γρηγορίου του Θεολόγου», ΑΕ 1924, 1-26. 

Σωτηρίου 1926 Γεώργιος Α. Σωτηρίου, «Παρατηρήσεις εις νεωτέρας 
θεωρίας περί της Βυζαντινής Ζωγραφικής κατά τους 
χρόνους των Παλαιολόγων», ΠΑΑ 1 (1926), 173-183. 

Σωτηρίου 1931 Γεώργιος Α. Σωτηρίου, «Το Βυζαντινόν Μουσείον», Νέα 
Εστία 9 (1931), 649-651. 

Τζίοβας 1932 Κωνσταντίνος Τζίοβας, «Μαρώνεια», στο Αργύριος 
∆ρακόπουλος (εκδ.), Λεύκωµα Θράκης-Μακεδονίας, 
Κοµοτηνή 1932, 60-62. 

Thompson 1980 Homer A. Thompson, �In Pursuit of the Past: The 
American Role 1879-1979�, AJA 84 (1980), 263-270. 

Τούντα-Φεργάδη 1994 Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Μειονότητες στα Βαλκάνια. 
Βαλκανικές ∆ιασκέψεις 1930-1934, Θεσσαλονίκη 1994. 

Τραυλός 1993 Ιωάννης Τραυλός, Πολεοδοµική εξέλιξις των Αθηνών. Από 
των προϊστορικών χρόνων µέχρι των αρχών του 19ου 
αιώνος, Αθήνα 19932. 

Treuil 1996 René Treuil, �L�École Française d�Athènes et la 
préhistoire/protohistoire du monde égéen�, BCH 120 
(1996), I. Ėtudes, 407-439. 

Trigger 1984 Bruce R. Trigger, �Alternative archaeologies: nationalist, 
colonialist, imperialist�, Μαn 19 (1984), 355-370. 

Trigger 1989 Βruce R. Trigger, A history of archaeological thought, 
Cambridge 1989. 

Τσιρπανλής 1998 Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Ιταλοκρατία στα ∆ωδεκάνησα 
1912-1913, Ρόδος 1998. 



 276

Τσουκαλάς 1977 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο 
κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην 
Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα 1977. 

Τσουκαλάς 2000 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η ιδιωµατική γλώσσα ενός 
νέου κόσµου», Το Βήµα, 6-8-2000. 

Ugolini 1927 Luigi Ugolini, Albania Αntica. Ricerche archeologiche I, 
Roma-Milano 1927. 

Φιλαδελφέας 1931-32 Αλέξανδρος Φιλαδελφέας, «Αναστάσιος Κ.Π. 
Σταµούλης», Α∆ 14 (1931-32), παράρτηµα, 51-52. 

Φιλαδελφέας 1994 Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφέας, Μνηµεία Αθηνών, Αθήνα 
199410. 

Φιλιππίδης 1992 ∆ηµήτρης Φιλιππίδης, «Εκσυγχρονισµός στην 
αρχιτεκτονική και πολεοδοµία του Μεσοπολέµου», στο 
Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 1992, 141-147. 

Viviers 1996 Didier Viviers, �Un enjeu politique scientifique: la Section 
étrangère de l�École Française d�Athènes�, BCH 120 
(1996), I. Ėtudes, 173-190. 

Walter 1942 Otto Walter, �Archäologische Funde in Griechenland von 
Frühjahr 1940 bis Herbst 1941�, AA 1942, 99-200. 

Waterhouse 1986 Helen Waterhouse, The British School at Athens: the first 
hundred years, Λονδίνο 1986. 

Welter 1954 Gabriel Welter, �Von griechischen Inseln: Keos I�, AA 
1954, 48-93. 

Whittemore 1993 Thomas Whittemore, The mosaics of St Sophia at Istanbul. 
Preliminary Report on the first year�s work, 1931-32. The 
mosaics of the Narthex, Λονδίνο 1933. 

Wolters - Bruns1940 Paul Wolters - Gerda Bruns, Das Kabirenheiligtum bei 
Theben I, Βερολίνο1940. 

Wrede 1933 Walther Wrede, Attische Mauern, Αθήνα 1933. 

Wrede 1934 Walther Wrede, Attica; Vortrag in der deutschen 
Arbreitgemeinschaft zu Athens, Αθήνα 1934. 

Χαστάογλου 1992 Βίλµα Χαστάογλου, «Η ανάδυση της νεοελληνικής πόλης: 
η σύλληψη της µοντέρνας πόλης και ο εκσυγχρονισµός 
του αστικού χώρου», στο Μαυρογορδάτος - Χατζηιωσήφ 
1992, 93-132. 

Χατζιδάκης 1931 Ιωσήφ Χατζιδάκης, Ιστορία του κρητικού µουσείου και των 
αρχαιολογικών ερευνών εν Κρήτη, Αθήνα 1931. 

Χατζιδάκις 1928 Γ.Ν. Χατζιδάκις, «Η ελληνική Θράκη διά µέσου των 
αιώνων», Θρακικά 1 (1928), 1-2. 



 277

Χιδίρογλου 1980 Παύλος Χιδίρογλου, Τουρκική Ελληνογραφία: τουρκικά 
δηµοσιεύµατα για την Ελλάδα, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1980. 

Χρυσός 1996 Ευάγγελος Χρυσός (επιµ.), Ένας νέος κόσµος γεννιέται. Η 
εικόνα του ελληνικού πολιτισµού στη γερµανική επιστήµη 
κατά το 19ο αιώνα, Αθήνα 1996. 

Zübeyr 1934 Hâmit Zübeyr, �Les fouilles d�Ahlatlibel�, Türk Tarih, 
Arkeologya ve Ethnografia Degrisi II (1934), 307-308. 

 

Athens College 1925-1975. Fiftieth Anniversary, Ελλάδα 1976. 

«News Notes», Turk Tarih Arkeologya Ve Etnografya Dergisi I (1933), 194-

195.  

http://www.rockfound.org/rocktext/t history/t 1920.html 

http://www. rockfound.org/rocktext/t history/t 1913.html 

http://www.anatolia.edu.gr/history.html 

http://mondrian.princeton.edu/CampusWWW/companion/capps_edward.html 


