
 1 

Αρχαιοκαπηλία και τοπικές κοινωνίες˙ η περίπτωση των 
Κυκλάδων το 18ο και 19ο αι.1 

 
Στέλιος Λεκάκης 

Αρχαιολόγος  
 Υπ. Διδ. Παν. Αθηνών 

 
 Η παρούσα εργασία ασχολείται µε ένα από τα πρώτα στάδια της 
αρχαιοκαπηλίας, την παράνοµη ανασκαφική δραστηριότητα και τον τρόπο 
που αυτή άκµασε στις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων το 18ο αι. και 19ο αι.  

Αν και στα λεξικά ο όρος αρχαιοκαπηλία συνήθως ερµηνεύεται ως «το 
παράνοµο εµπόριο αρχαιοτήτων»2, στη βιβλιογραφία και στη σύγχρονη 
αρθρογραφία, περιγράφει -τις περισσότερες φορές- ένα ευρύ φάσµα 
παράνοµων δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από την παράλειψη δήλωσης 
εύρεσης αρχαιοτήτων και τη λαθρανασκαφή ως την εµπορία, την αποδοχή 
τους ή ακόµα και την κλοπή από µουσεία µε κοινό σκοπό την παράνοµη 
ιδιοποίηση τον προσπορισµό χρηµατικού κέρδους.  
 Όπως φαίνεται από την παραπάνω προσπάθεια ορισµού, η 
συστηµατική ενασχόληση µε το φαινόµενο της αρχαιοκαπηλίας, έστω 
εντοπισµένη σε χώρο και χρόνο, θα απαιτούσε εντατικότερη µελέτη και 
πολλαπλάσιο χώρο από αυτόν, που ευγενικά παρέχεται από τους εκδότες 
των Ναξιακών. Σκοπός αυτής της εργασίας, επίσης,  δεν είναι η εξαντλητική 
παράθεση υποθέσεων ή η ποινική διερεύνηση αλλά η ερµηνεία του 
φαινοµένου από κοινωνική και ιστορική σκοπιά. Μέσα από επίσηµα έγγραφα 
και µαρτυρίες, η µελέτη προχωρά χρονολογικά παρακολουθώντας την 
εµφάνιση και εξέλιξη της αρχαιοκαπηλίας στις Κυκλάδες ενώ παράλληλα, 
ερευνώνται τα µέτρα που πάρθηκαν από την πολιτεία και προσδιορίζονται τα 
αίτια της γιγάντωσής της τους κρίσιµους αυτούς αιώνες, που την κατέστησαν 
και διαχρονική στις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων.  
 

Περιγραφή αρχαιοκαπηλικών δραστηριοτήτων πριν την έναρξη 
της επανάστασης 
 
Η συµβολή της φωτισµένης Εσπερίας  
 

Η συστηµατική µελέτη των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στην οποία 
επιδόθηκαν οι λόγιοι της Δύσης ήδη από την περίοδο της Ουµανιστικής 
Αναγέννησης, υπήρξε το πρώτο κίνητρο για την αναζήτηση του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού και την επίσκεψή τους στον ελλαδικό χώρο. Αν και 
πρώτος προορισµός των αρχαιογνωστικών τους ενδιαφερόντων -τουλάχιστον 
ως το 16ο αι.3- υπήρξε η Ιταλία από τα µέσα του 17ου αι. τα ταξίδια τους στις 

                                                
1 Ο συγγραφέας οφείλει να ευχαριστήσει τον Δρ. Στ. Ψαρρά και τον γραµµατέα της ΟΝΑΣ κ. Μ. 
Καλαϊντζή για το ενδιαφέρον τους στην έκδοση της παρούσας εργασίας καθώς και τον πρόεδρο της 
ΟΝΑΣ κ. Κ. Καρποντίνη για την προµήθεια τευχών των Ναξιακών. Οι θέσεις που διατυπώνονται 
ωστόσο, ανήκουν στο συγγραφέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη. 
2 Μπαµπινιώτης Γ., 2002 (β΄ εκδ). Το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: 288.    
3 Σιµόπουλος 1993, 271. 
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δυτικές κτήσεις της Οθωµανικής αυτοκρατορίας γενικεύονται και 
συστηµατοποιούνται.  

Σταδιακά, ένα πολύχρωµο µωσαϊκό ανθρώπων (εθνικά και 
επαγγελµατικά) περιδιαβαίνουν τον ελληνικό χώρο -και ιδιαίτερα πόλεις και  
περιοχές που περιγράφονταν στους αρχαίους συγγραφείς- και επιδίδονται σε 
περιγραφική και συχνότερα συλλεκτική αρχαιολογία. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο Leo Klenze, οι ξένοι περιηγητές έρχονταν στη χώρα κρατώντας στο 
ένα χέρι τον Παυσανία και στο άλλο ένα φτυάρι4. 

 Τον πρώτο λόγο σε αυτές τις δραστηριότητες έχουν οι επίσηµοι 
εντεταλµένοι των δυτικών χωρών (ιδιαίτερα της Αγγλίας και της Γαλλίας) στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία, που επιδίδονται σε συστηµατική συλλογή και 
δηµιουργούν δίκτυα προώθησης αρχαιοτήτων στις χώρες τους˙ εκεί, οι 
αρχαιότητες αντιµετωπίζονται κυρίως ως µέσα επίδειξης κύρους των δυτικών 
µοναρχών και οι περισσότερες προορίζονται για να στολίσουν ανάκτορα ή 
ιδιωτικές συλλογές. Ο Κάρολος Α΄ της Αγγλίας, για παράδειγµα, είχε ζητήσει 
από το διοικητή της αγγλικής µοίρας στη Μεσόγειο να συλλέξει ελληνικά 
γλυπτά για τη διακόσµηση των ανακτόρων του. Αρχαιολογικοί χώροι και 
ιδιαίτερα η Δήλος λεηλατήθηκαν για το σκοπό αυτό το 17ο αι. 5 Από την άλλη, 
ο ναύαρχος Σπυριντώφ, µετά τα Ορλωφικά, απαίτησε από τους κατοίκους της 
Σύρου να του παραδώσουν όλες τις αρχαιότητες του νησιού για να τις 
προσφέρει στον Τσάρο ενώ παράλληλα λεηλάτησε τη Μήλο, τη Σαντορίνη και 
την Κέα6. Το 1792, οι προεστοί της Κιµώλου υπέδειξαν στον Guillaume 
Antoine Olivier (απεσταλµένο της Γαλλικής επαναστατικής κυβέρνησης) ένα 
σπήλαιο µε σαρκοφάγους, το οποίο ανέσκαψε µε τη βοήθεια είκοσι ντόπιων 
εργατών7. 

Παράλληλα, δραστηριοποιούνται δυτικοί αριστοκράτες, οργανωµένοι 
σε Εταιρείες µε αρχαιογνωστικά ενδιαφέροντα (όπως η Αγγλική Society of 
Dilettanti8) ή και αυτόνοµα ενώ η αρχαιοµανία επεκτείνεται σε όλες τις τάξεις 
σταδιακά. Αρκετοί διενεργούν συστηµατικές ανασκαφές, όπως ο Ιταλός Pasch 
di Krienen, που το 1771 ανασκάπτει κυκλαδικούς τάφους στην Ίο9 ενώ 
σχεδόν όλοι συλλέγουν αρχαιότητες ως αναµνηστικά επίσκεψης. Ήδη το 1687 
ο Γάλλος περιηγητής Corneille Le Brun σηµειώνει για τον κολοσσικό 
µαρµάρινο κούρο των Ναξίων στη Δήλο (έργο του τέλους του 7ου αι. π.Χ.), 
πως: «όσοι πέρασαν από εδώ έκοβαν και ένα κοµµάτι. Έκοψα λοιπόν και εγώ 
ένα και το πήρα για ενθύµιο»10. Ο ίδιος γνώρισε δυο Έλληνες ιερείς που είχαν 
θάψει στη Δήλο ένα γυναικείο άγαλµα και περίµεναν αγοραστές. 

Οι συλλεγείσες αρχαιότητες, που φτάνουν στις Ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες και τα αποτελέσµατα των ερευνών -αφού αρκετοί είναι και οι 

                                                
4 Γεννάδιος, Ι, 1930. Ο Λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα, και τας Αθήνας  ιδίως 
αρχαιολογήσαντες επιδροµείς, 1440-1837. Αθήναι:126. 
5 Σιµόπουλος 1993, 280. 
6 Σιµόπουλος 1993, 314. 
7 Voyage dans l’empire othoman, A Paris an IX (1801), σ.196-7, όπως παρατίθεται στο Σιµόπουλος 
1993, 281, 
8 Εταιρεία που ιδρύεται το 1733 και χρηµατοδοτεί περιηγητικά ταξίδια στη Ελλάδα. 
9 Marthari 2001, 164. 
10 Voyage au Levant, A Paris 1714, όπως παρατίθεται στο Σιµόπουλος 1993, 196. Είχε προηγηθεί, πριν 
από περίπου πενήντα χρόνια από αυτή τη µαρτυρία, ο διαµελισµός του αγάλµατος µε σιδεροπρίονο 
από Άγγλους, (Σιµόπουλος 1993,196). 
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περιηγητές µε επιστηµονικά ενδιαφέροντα11- κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
καλλιτεχνών και λογίων και ανατροφοδοτούν το ρεύµα των περιηγητών στην 
Ελλάδα και την καθ’ηµάς ανατολή. Παράλληλα από τα µέσα του 18ου αι. 
λειτουργούν και οι πρώτες µεγάλες δηµόσιες συλλογές (π.χ. Μουσείο 
Καπιτολίνο 1743, Βρετανικό µουσείο 1753, Μουσείο Λούβρου 1791), που 
κάνουν γνωστό τον αρχαίο υλικό πολιτισµό στο ευρύτερο κοινό.  

Η πυρετώδης αυτή κινητικότητα των αρχαιοτήτων, που πολλές φορές 
υποδαυλίζεται από τον ανταγωνισµό των Μεγάλων δυνάµεων (και) σε αυτό το 
πεδίο12 κορυφώνεται το 19ο αιώνα. Η αποικιοκρατική δυτική Ευρώπη αναζητά 
το παρελθόν της στην κλασική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσµου και 
αντιπαρατάσσει στις επιρροές του «υλισµού» και της «αφρικανικής και 
ασιατικής παρακµής, διαφθοράς και σκληρότητας»13 το κάλος, την 
αυστηρότητα και τα ιδεώδη της αρχαιοελληνικής τέχνης και ιστορίας. Όπως 
αναφέρει και ο κορυφαίος κλασικιστής Winckelmann «το καλό γούστο (…) 
άρχισε να αναδύεται στο έδαφος της αρχαίας Ελλάδας»14. 
 Σαν αποτέλεσµα, όπως επισηµαίνουν οι ερευνητές15, το 19ο αι. και 
ιδιαίτερα τις δυο προεπαναστατικές δεκαετίες, οι ξένοι που επισκέφθηκαν 
ελληνικές περιοχές ήταν περισσότεροι από εκείνους που ήρθαν στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια όλου του 18ου. Μέρος της περιηγητικής τους πρακτικής είναι 
η συλλογή αρχαιοτήτων˙ τα κατάλοιπα της κλασικής εποχής έρχονται πρώτα 
στις προτιµήσεις τους χωρίς όµως να απορρίπτουν και εκείνες άλλων 
εποχών. Σκοπός παραµένει η µελέτη τους αλλά και ο πλουτισµός ιδιωτικών 
και δηµόσιων συλλογών στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενώ τα κυκλαδικά 
κλοπιµαία συχνά φυγαδεύονται µέσω του ακµάζοντος εµπορικού λιµανιού της 
Ερµούπολης16. 
 
Η θέση των τοπικών κοινωνιών και οι χρήσεις των αρχαιοτήτων 
 

Οι τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων δεν έµειναν αµέτοχες µπροστά σε 
αυτήν την εντατική δραστηριότητα. Όπως είδαµε και παραπάνω -στις δυο 
περιπτώσεις από τη Δήλο και την Κίµωλο- οι κάτοικοι των νησιών σπεύδουν 
να εκµεταλλευτούν οικονοµικά το ενδιαφέρον των ξένων είτε πωλώντας τους 
αρχαιότητες, είτε µετέχοντας στην ανασκαφή και τη µεταφορά αυτών. Οι 
πολλές έµµεσες και άµεσες µαρτυρίες που έχουµε για αυτές τις 
δραστηριότητες επιβεβαιώνουν το παραπάνω συµπέρασµα. Σε µια 
ανακοίνωση στο Magasin Encyclopédique17, για παράδειγµα, υποδηλώνεται 
το µέγεθος που έχει λάβει η εµπορία αρχαιοτήτων από Έλληνες, οι οποίοι 
πωλούν «χωρίς διάκριση και επιλογή» αντικείµενα που συγκέντρωσαν τυχαία 
ενώ σε αναφορά πολίτη προς τον Καποδίστρια (14 Οκτ. 1828) καταγγέλλεται 
ότι οι κάτοικοι της Ανάφης πούλησαν πολλά αγάλµατα στον πρόξενο της 

                                                
11 Όπως για παράδειγµα, οι James Stuart & Nicholas Revett (µέσα 18ου) υπό την προστασία της 
Εταιρείας των Dilettanti: περιγραφή µνηµείων και έκδοση σειράς τόµων για τις αρχαιότητες της 
Αθήνας. 
12 Τόλιας 1996, 17. 
13 Lowenthal 1988, 730. 
14 Winckelmann 1755, όπως παρατίθεται στο Gill & Chippindale 1993, 649. 
15 Τόλιας 1996, 9. 
16 Marthari 2001, 165. 
17 Magasin Encyclopédique V, 1814, 20ο έτος, 241-251, όπως παρατίθεται στο Τόλιας 1996, 22. 
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Γαλλίας στη Σαντορίνη ενώ διατηρούσαν κάποια για µεταγενέστερη 
συναλλαγή18.  

Η οικονοµική αξιοποίηση των λειψάνων είναι πολύ διαδεδοµένη αυτήν 
την περίοδο. Η εκάστοτε τοπική κοινωνία πρέπει -από πολύ νωρίς- να 
θεώρησε τα κινητά -κυρίως- µνηµεία ως µέρος της οικιακής οικονοµίας και 
ιδιοκτησία του ευρόντος, ο οποίος θα είχε και το αναφαίρετο δικαίωµα στην 
κυριότητα και νοµή τους, αυξάνοντας λίγο µε την πώλησή τους, το κατά 
κεφαλήν εισόδηµά του19. 
 Εκτός όµως από αυτό, η σχέση του κατοίκου των Κυκλάδων µε τις 
αρχαιότητες πρέπει να ήταν πολυσχιδής και οι τρόποι, που εκείνες 
νοηµατοδοτούνταν στην καθηµερινή ζωή διάφοροι.  

Ιστάµενα µνηµεία ή ορατά λείψανα της αρχαιότητας υπήρχαν πάντοτε 
στο τοπίο των νησιών (βλ. για παράδειγµα την  πύλη του αρχαϊκού ναού του 
Απόλλωνα στα παλάτια της Νάξου, εικ.1). Από την άλλη, η συστηµατική 
εκµετάλλευση του εδάφους και η επέκταση των αρόσιµων αγρών στη σχετικά 
περιορισµένη εύφορη επιφάνεια των Κυκλάδων, θα έφερνε πολύ συχνά τους 
νησιώτες αντιµέτωπους µε κατάλοιπα του υλικού πολιτισµού των αρχαίων 
χρόνων. Έτσι, δοµικά τµήµατα ακίνητων µνηµείων (π.χ. λιθόπλινθοι) αλλά και 
επιγραφές και αγάλµατα συχνά προσαρµόζονταν σε νεοαναγειρόµενες 
κατασκευές ως οικοδοµικά υλικά ή για αισθητικούς λόγους (Κάστρο Νάξου, εικ. 
2.1, 2.2). Μερικές φορές, τα εντοιχιζόµενα µέλη είχαν αποτροπαϊκή ή άλλου 
είδους µαγική σηµασία λόγω χαρακτηριστικών σηµείων που έφεραν (βλ. π.χ. 
τη βουστροφηδόν επιγραφή στο ιερό του ναού της Μεταµορφώσεως στο 
Δαµαριώνα της Νάξου, εικ. 3) ή της γενικότερης ερµηνείας τους στη σύγχρονη 
κοινωνία. Συχνά τοποθετούνταν σε κοίλωµα ή εντοιχίζονταν στο ανώφλι 
εξωτερικής θύρας οικιών20, όπως ένα κυκλαδικό ειδώλιο της τρίτης χιλιετίας, 
που βρέθηκε εντοιχισµένο σε σπίτι του 19ου αι. στη Γρόττα της Νάξου21. 

Εκτός από τα παραπάνω, τα ευρισκόµενα αρχαία αποτελούσαν 
µερικές φορές και κειµήλια-σήµατα (βλ. π.χ. ο Πύργος του Χειµάρρου22 στη 
Νάξο) ή δοχεία παραδόσεων και λαϊκών µύθων της τοπικής κοινωνίας και η 
µετακίνηση ή βλάβη τους αποτελούσαν κακό οιωνό (βλ. π.χ. τις παραµυθικές 
διηγήσεις για τον Πύργο του Βασίλη στην Αρκεσίνη της Αµοργού23).  

 
Η συνείδηση της ιδιοκτησίας 

 
Η σύντοµη επισκόπηση της αντιµετώπισης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς το 18ο και στις αρχές του 19ου αι. και κάποιων χρήσεων των 
αρχαιοτήτων, µας δίνει ίσως το δικαίωµα να επιχειρήσουµε µια ερµηνεία του 
φαινοµένου της εκµετάλλευσής των αρχαιοτήτων από την τοπική κοινωνία.  

Φαίνεται λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πως εναρµονιστική 
γραµµή όλων των χρήσεων είναι η συνείδηση ιδιοκτησίας (ατοµικής και 

                                                
18 Πρωτοψάλτης 1967, 43, (Γ.Α.Κ. 33, Γεν.Γραµµ.). 
19 Βάος 1967, 376. 
20 Γεγονός, που αναφέρει (για την Αθήνα) και ο περιηγητής W.R.Hamilton, 1811. Memorandum on the 
subject of the Earl of Elgin’s pursuits in Greece. Edinburgh. Μέρος του µεταφρασµένο στο Τόλιας 
1996, 60.  
21 Gill & Chippindale 1993, 647. 
22 Φιλανιώτου 2002, 3-13. 
23 Μαραγκού 2002, 50-7 και ιδιαίτερα υποσ. 173. 
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συλλογικής24) που διακατείχε τις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων. Οι 
αρχαιότητες, που ανακαλύπτονταν τυχαία ή υπήρχαν πάντοτε στη θέση τους 
µε τη µορφή ορατών λειψάνων ήταν τµήµα της καθηµερινής ζωής των 
ανθρώπων και αναπόσπαστο κοµµάτι δραστηριοτήτων, ανάλογα µε την (µη 
επιστηµονική) ερµηνεία που τους είχε δοθεί25. Τα περίεργα αυτά αντικείµενα, 
κινητά και ακίνητα, µπορεί να έρχονταν από τη µακρινή εποχή των 
«Ελλήνων»26 όπως θεωρούσαν οι περισσότεροι, δεν έπαυαν όµως να 
ανήκουν στους ανθρώπους, που τα εύρισκαν ή έµεναν δίπλα τους και τα 
ενέτασσαν στην καθηµερινή τους ζωή.  

Η ιδέα αυτή για τις αρχαιότητες φαίνεται να είναι τόσο βαθιά ριζωµένη 
στη συνείδηση των κατοίκων των νησιωτικών επαρχιών, ώστε να έχει περάσει 
σε τοπικούς µύθους και παραδόσεις. Μια µεταγενέστερη µαρτυρία από την 
Κόρωνο της Νάξου, επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση. Το 1930 µετά την 
επανεύρεση της εικόνας του Ευαγγελισµού και τη µεταφορά της στο Αργοκοίλι 
(9 Φεβρ.) από όπου είχε χαθεί έναν αιώνα νωρίτερα, επιδηµία (θεόσταλτων) 
ονείρων ενέσκηψε στο χωριό. Τα παιδιά, εφηβικής ηλικίας, που τα 
ονειρεύονταν µιλούσαν για εύρεση εικόνας της Αγίας Άννας και µερικά 
ανέφεραν ότι ο ναός που θα χτιζόταν στον τόπο του προσκυνήµατος, θα 
προερχόταν από την ανακάλυψη θησαυρών θαµµένων σε αρχαίες τοποθεσίες 
της Νάξου. Σηµαντικότερος από αυτούς µάλιστα θα ήταν ένα χρυσό άγαλµα 
της Αριάδνης σε φυσικό µέγεθος27. Τα έσοδα από τη ρευστοποίηση αυτών 
των θησαυρών, θα ενίσχυαν οικονοµικά την ανέγερση του ναού28.  

Αν και, βέβαια, εδώ οι οδηγίες για τη χρησιµοποίηση της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς προέρχονται άνωθεν, το παράδειγµα αυτό υποδεικνύει το 
αίσθηµα κυριότητας των αρχαιοτήτων, που ανακαλύπτονται στην πατρώα γη 
καθώς και τη συνακόλουθη ευχέρεια στη διαχείρισή τους (ανασκαφή, πώληση 
κ.λπ.). 

 
Περιγραφή αρχαιοκαπηλικών δραστηριοτήτων µετά την επανάσταση 
και η αντίδραση της πολιτείας 
 
 Επιστρέφοντας στις αρχαιοκαπηλικές δραστηριότητες των τοπικών 
κοινωνιών, η περιγραφείσα κατάσταση φαίνεται να διατηρείται και τις 
επόµενες δεκαετίες του 19ου αι. Οι επαναστατικές κυβερνήσεις µε διάφορα 
διατάγµατα και εγκυκλίους29 προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόµενο και 
να σταµατήσουν την αιµορραγία των αρχαιοτήτων προς το εξωτερικό. Οι 
περισσότερες προσπάθειες, βέβαια, έχουν συµβολική σηµασία αφού, την 
περίοδο αυτή, δεν υπήρχε ούτε η οικονοµική δυνατότητα ούτε η απαιτούµενη 
οργάνωση για να εφαρµοστούν. Οι ευρόντες παραµένουν και ιδιοκτήτες των 
αρχαιοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε µια επιστολή του 
                                                
24 Χαρακτηριστική περίπτωση συλλογικής ιδιοκτησίας είναι η περίπτωση της Αφροδίτης της Μήλου το 
1820, όπου όπως αναφέρει ο κόµης de Marcellus ολόκληρη η κοινότητα πήρε θέση για να αποφασιστεί 
η διάθεση του αγάλµατος στους Γάλλους ή στο δραγουµάνο του στόλου, που διεκδικούσαν το άγαλµα: 
M.L.J. comte de Marcellus 1839. Souvenirs de l’Orient. Paris. Μεταφρασµένο στο Τόλιας 1996, 180.   
25 Για µεταγενέστερη ανθρωπολογική έρευνα σε αυτό το πεδίο βλ. Sutton 1998. 
26 Κακριδής 1997, 9-52.  
27 Εδώ ίσως απηχείται η εύρεση του αγάλµατος της Αφροδίτης στη Μήλο πριν από περίπου έναν 
αιώνα. Βλ. και τη µαρτυρία του de Gaubineau παρακάτω. 
28 Stewart 2001, 10-12. 
29 Π.χ. Το Διάταγµα της 10ης/02/1825 του Γρηγόριου Δικαίου, Υπουργού των Εσωτερικών (Πετράκος 
2001, 71), το καταστατικό 03/1827  (Πετράκος 1982, 27) κ.α. 
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Έκτακτου Επίτροπου Βορείων Κυκλάδων προς τον Καποδίστρια: « 
0All’e0peidh_ e0mpo/disa th_n e0cagwgh_n au0tw~n tw~n a)rxaioth/twn, oi 9  e 0 /xontev 
au 0ta _v paraponou=ntai kat’e0mou=, o3ti h2 pre/pei na_ ta_v plhrw&sw kai_ na_ ta_v 
la&bw, h2 pre/pei na_ tou_v dw&sw th_n a!deian na_ ta_v pwlh/soun»30.   
 Η ιδέα της κρατικής προστασίας των αρχαιοτήτων αποκτά νοµική 
µορφή στις συζητήσεις της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης στην Τροιζήνα31 ενώ 
εθνικά µέτρα λαµβάνονται από τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το 1828 ο 
Καποδίστριας µε εγκύκλιο32 καλεί τους «kata_ to_ Ai0gai=on Pe/lagov 0Ekta/ktouv 
0Epitro/pouv» να φροντίσουν «w#ste oi9 a)rxaio/thtev, dhladh_ nomi/smata 
palaia/, e0rmo/glupta h2 a!lla a0rxai=a lei/yana, na_ mh_n e0ca/gwntai pantelw~v 
a)po_ to_n to/pon kai_ na_ paraxwrw~ntai kata_ proti/mhshn ei0v th_n kube/rnhsin 
para_ tw~n kuri/wn au0tw~n». Τον  Οκτώβριο του 182933 ιδρύεται το Εθνικό 
Μουσείο, που στεγάζεται στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου 
συγκεντρώνονται δωρισµένες και αγορασµένες αρχαιότητες κυρίως από τις 
κοντινές Κυκλαδικές ακτές, που παρατηρούνταν εντατική παράνοµη 
ανασκαφική δραστηριότητα34. «Au[tai (οι αρχαιότητες) timw_menai a0po_ th_n 
sofh_n Eu0rw&phn kai_ zhtou/menai kaq’h9me/ran a0po_ tou_v perihghta_v fanerw&noun 
th_n a)ci/an tw~n: kai_ w(v na_ e1legon ei0v tou_v 9/Ellhnav: «Sei=v de_n pre/pei na_ 
katafronei=te ta_ lei/yana tw~n progo/nwn sav! Au0ta_ sa~v e0boh/qhsan, kai/ au0ta/ 
e1xete xre/ov na_ se/besqe, dio&ti ei]nai i9era_ kai_ a)nh&konta pra/gmata dia_ sa~v tou_v 
i0di/ouv, th/n u9po/lhyin kai_ th_n timh_n sav» »33.  

Μετά την κινητοποίηση της κεντρικής εξουσίας δραστηριοποιούνται και 
οι τοπικές αρχές. Ανταποκρινόµενος στις εκκλήσεις του Καποδίστρια για την -
όχι χωρίς καρκινοβασίες35- προστασία των αρχαιοτήτων, ο έπαρχος 
Παροναξίας ειδοποιεί µε έγγραφο «(…) ta_v Topika_v Dhmogeronti/av tw~n 
Nh/swn Na/cou Pa/rou kai_ Antipa/rou» και τις αρµόδιες αρχές των ίδιων νήσων 
« 3Oti pa~sa a)naskafh_ ginome/nh pro_v eu!resin a)rxaioth/twn, pa~sa pw&lhsiv h2 
e0mpori/a kai_ e0cagwgh_ panto_v ei1douv au0tw~n (…) a)pagoreu/etai au0sthrw~v» 
ενώ οι πολίτες οφείλουν να παραδίδουν τα τυχαία ευρήµατα «(…) ei0v th_n 
Kube/rnhsin, lamba/nontav th_n xrhmatikh_n a)ci/an th=v prosferome/nhv 
a)rxaio/thtov»36.    

Τα κατά τόπους µέτρα φιλοτιµούν µερικούς κατοίκους των Κυκλάδων, 
που δωρίζουν αρχαιότητες στο µουσείο. Χαρακτηριστική η περίπτωση του 
ιερέα Οικονόµου Λεβαντή από την Κύθνο, που όπως αναφέρει στην επιστολή 
του: «Prosfe/rw kai_ a)fierw~ ei0v to_ Mousei=on tou=to ta_ du/o a)ga&lmata, ta& 
o9poi=a, a)namoxleu/sav to_ e1dafov th=v nh/sou mou kai_ a0nakalu/yav, meteko/misa 
ei0v to/n oi]kon mou, kai_ ta_ diefu/latton o1xi mo/non w(v ko/rhn o9fqalmou=, a)ll’a)po_ 
e0nqousiasmo_n kai_ ta_ e0qumi/azon»37. Από την άλλη σε αναφορά (15/08/1830) 
του διευθυντή και εφόρου του Εθνικού Μουσείου Αλ. Μουστοξύδη µαθαίνουµε 

                                                
30 Πρωτοψάλτης 1967, 52, (Γ.Α.Κ. 42, Γεν.Γραµµ.). Επισήµανση από τον γράφοντα. 
31 Πρωτοψάλτης 1967, κλ΄-λα΄. 
32 Αρ. 2400, 12 Μαΐου 1828, ΓΑΚ, Πρωτοψάλτης 1967. 
33 Ψήφισµα υπ. αριθµ. 49 της 20ης Οκτ. 1829, Πρωτοψάλτης 1967, λθ΄. 
34 Ross 1976, 160. 
35 Ο Καποδίστριας στη Δ΄ Εθνική Συνέλευση στο Άργος παράλλαξε την απαγόρευση για την εξαγωγή 
αρχαίων, ώστε να επιτρέψει στην Γαλλική αποστολή (Expedition de Morée), που συνόδευε τη στρατιά 
του Maison στην Πελοπόννησο, να πάρει µαζί της τα ευρήµατα από τις ανασκαφές στην Ολυµπία 
(Πρωτοψάλτης 1967, λγ΄).  
36 Κεφαλληνιάδης 1995, 173-4. 
37 Πρωτοψάλτης 1967, 126-7, (Γ.Α.Κ. 105, Γεν.Γραµµ.).  
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πως δυο κάτοικοι της Ανάφης, που είχαν ανακαλύψει κάποιες αρχαιότητες 
πείστηκαν από τον Έκτακτο Επίτροπο Νοτίων Κυκλάδων να τις 
παραχωρήσουν στο Εθνικό Μουσείο «(…) me_ sumfwni/an na_ doqh=? ei0v au0tou/v 
pro_v a)pozhmi/wsin mikra/ plhrwmh_ kai_ du/o u9pourgh/mata me_ misqo_n ei0v to_n 
kaqe/na (…)»38.  

Το Εθνικό Μουσείο λοιπόν πλουτίζεται σταδιακά µε οικειοθελείς 
δωρεές ή προσφέροντας αποζηµίωση στους ευρόντες. Ο µεγάλος αριθµός 
εξαγόµενων αρχαιοτήτων και η ύπαρξη οργανωµένων κυκλωµάτων 
αρχαιοκαπηλίας, που λυµαίνονταν εκτός από τις Κυκλάδες και άλλες περιοχές 
της Ελλάδας (π.χ. στην πεδιάδα της Τανάγρας39) ωθεί τους φορείς σε µια 
ανταλλακτική νοοτροπία για τη διάσωση της υλικής κληρονοµιάς, που φτάνει 
ως και την προσφορά διορισµού σε δηµόσιες θέσεις. Άλλωστε είναι και η 
περίοδος που η συµβολική χρήση του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος και 
πολιτισµού κορυφώνονταν. Ο ροµαντικός εθνικισµός που είχε επικρατήσει 
στη Δύση κατά τον προηγούµενο αιώνα επεκτείνονταν σταδιακά προς την 
Ανατολή. Τα κράτη που βρισκόταν υπό Οθωµανική κατοχή ή Ελληνική 
πολιτιστική κυριαρχία (κυρίως στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική) αρχίζουν 
να αναζητούν τους προγόνους τους και να δηµιουργούν µια ελιτιστική εθνική 
ιστορία40. Η Ελλάδα πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδικασία εγκολπώνεται την 
παράδοση της αρχαίας Ελλάδας (ζωντανή διαµέσου του λαϊκού πολιτισµού 
αλλά και αφυπνισµένη ήδη από την Αναγεννησιακή λογιοσύνη) που 
παράλληλα έθρεφε και το όραµα της Δύσης για την Ελλάδα.  
 Η αγωνία λοιπόν για την προστασία των (κλασικών) αρχαιοτήτων, που 
επιβεβαίωναν την ιστορία του νεότευκτου Ελληνικού Κράτους σε συνδυασµό 
µε τις περιορισµένες δυνατότητες της πολιτείας, την αδυναµία συγκρότησης 
και οργάνωσης µιας ισχυρής αρχαιολογικής υπηρεσίας, το προεπιστηµονικό 
στάδιο της ελληνικής αρχαιολογικής επιστήµης, τα δίκτυα αρχαιοκαπηλίας και 
κάποιες καθιερωµένες πρακτικές οδήγησε σε µια διαπραγµατευτική στάση 
απέναντι στους πολίτες που ανακάλυπταν αρχαιότητες. Το δικαίωµα της 
ιδιοκτησίας αρχαιοτήτων έπρεπε να ανήκει στο Κράτος για το καλό του 
Έθνους αλλά µια τέτοια κίνηση δεν ήταν εφαρµόσιµη λόγω των συνθηκών, 
που επικρατούσαν. Με αυτόν τον τρόπο η κυριότητα των αρχαιοτήτων -που 
ήδη εξετάσαµε πόσο βαθιά ριζωµένη ήταν στη συνείδηση της τοπικής 
κοινωνίας- µοιράζεται ανάµεσα στους πολίτες και το Κράτος. 
 
Το νοµοθετικό πλαίσιο  
 

Αυτή ακριβώς, η δυσκολία καθορισµού της κυριότητας των 
αρχαιοτήτων από τους επίσηµους φορείς, αντικατοπτρίζεται στον πρώτο 
συστηµατικό αρχαιολογικό νόµο του 1834 (10/22 Μαΐου) κατά την περίοδο της 
Αντιβασιλείας. Εδώ επαληθεύεται το δικαίωµα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ή 
τουλάχιστον συνιδιοκτησίας «e0c h9misei/av» µε το κράτος των «(…) e0pi_ 
i0diokth/tou gh=v h2 u9p’au0th/n, ei0v toi/xouv, u9po_ suntri/mmata, h2 o3pwv dh/pote 
a!llwv kruptome/nwn (…)» αρχαιοτήτων (Α. 64), πρακτική ούτως ή άλλως 
εδραιωµένη (βλ. παραπάνω). Αναγνωρίζεται επίσης το δικαίωµα ιδιωτικής 
ανασκαφής µε τη συγκατάθεση του Υπουργείου Παιδείας (Α.103).  

                                                
38 Πρωτοψάλτης 1967, 148-9, (Γ.Α.Κ. 121, Γραµµ. Εκκλ.). 
39 Πετράκος 1989, 80-6. 
40 Hamilakis & Yalouri 1996, 122-3. 
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Τα άρθρα αυτά νοµιµοποίησαν -ως ένα βαθµό- καθιερωµένες 
συνήθειες των Κυκλαδιτών. Ο Απόλλων Σερπεντζής µε επιστολή (15/11/1837) 
ζητά από τον Πρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρίας41: «(…) na_ moi_ sugxwrhqh?= 
w#ste o3pou h1qela u9popteu&sh? o3ti u9pa&rxoun a)rxaio&thtev» στη Νάξο «na_ 
du/namai na_ a)naska&ptw a!neu a)dei/av th=v Dioikh&sewv di’e0co&dwn i0dikw~n mou to_ 
de_ to& eu9reqhso&menon na_ a)fierou=tai o(loklh&rwv ei0v th_n e0tairi&an»42. 
Ενδεικτικό, επίσης, είναι ότι  υπάρχουν ακόµα και συµβολαιογραφικά έγγραφα 
µε συµφωνίες των συµβαλλοµένων µελών για τη µίσθωση αγρών και τη 
διενέργεια ανασκαφών43.  

Ο πρώτος αρχαιολογικός νόµος εκτός από τις αρχαιοκαπηλικές 
συνήθειες των τοπικών κοινωνιών αδυνατεί να αντιµετωπίσει την αλµατώδη 
οικοδοµική ανάπτυξη των αστικών κέντρων, τη συλλεκτική αντιµετώπιση των 
αρχαίων καθώς και τη µεγάλη ζήτησή τους από τους Ευρωπαίους.  

Η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί ως τα τέλη του 19ουαι. Από τα µέσα 
αυτού, όµως, συντελείται µια προσπάθεια επιστηµονικοποίησης της 
αρχαιολογίας, της οποίας φορείς είναι κυρίως µεµονωµένα άτοµα, που 
στελεχώνουν την Αρχαιολογική Εταιρία44. Οι επαρχίες αρχίζουν να 
αντιµετωπίζονται περισσότερο προσεκτικά45 ενώ µε το Βασιλικό Διάταγµα της 
8ης/01/1886 (Α.1) η χώρα διαιρείται σε Αρχαιολογικές Περιφέρειες46. Η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία -µέσω δραστήριων αρχαιολόγων- πραγµατοποιεί 
σηµαντικές έρευνες (όπως του Χ. Τσούντα το 1898 στη Σύρο, Σίφνο κ.α.) ενώ 
οι Ευρωπαίοι, οργανωµένοι πλέον σε επίσηµες αρχαιολογικές σχολές 
υλοποιούν σηµαντικό επιστηµονικό έργο  (όπως π.χ. οι Γάλλοι στη Δήλο 
(1873), οι Βρετανοί στη Μήλο (1894-5), οι Γερµανοί στη Θήρα (1895-1902)). 
Νοµοθετικά, ο ΒΧΜΣΤ΄ (2646) «peri_ a)rxaioth&twn» νόµος του 1899 αφαιρεί 
το δικαίωµα ιδιοκτησίας στους ιδιώτες (Α.1) και προβλέπει αυστηρές ποινές 
σε λαθρανασκαφείς (Α.15). 

 
Αποτελέσµατα και η κληρονοµιά των εποµένων δεκαετιών 
 
 Αυτή η προοδευτική διαµόρφωση της ελληνικής αρχαιολογίας σε 
επιστήµη αν και βοηθάει στην ερµηνεία και καλύτερη κατανόηση του αρχαίου 
κόσµου, απευθύνεται κυρίως σε λόγιους παραβλέποντας τις απόψεις και τις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Οι αρχαιότητες µεταφέρονται σε κεντρικά 
µουσεία ενώ οι δηµοσιεύσεις τους κατά το πλείστον δεν είναι προσιτές στους 
απλούς ανθρώπους. Από την άλλη, τα επίσηµα µέτρα της πολιτείας έχουν 
περισσότερο κατασταλτικό47 παρά προληπτικό χαρακτήρα. Οι αρχαιοκάπηλοι 
(λαθρανασκαφείς, έµποροι και συλλέκτες) λογίζονται συλλήβδην ως εχθροί 
της πατρίδας και οι πράξεις τους «to_ sara&ki th~v e0qnikh~v mav timh=v»48. Οι 
                                                
41 Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία είναι ένα ανεξάρτητο επιστηµονικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε το 
1837 από µια οµάδα λογίων και πολιτικών µε σκοπό την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, 
αντικαθιστώντας (τουλάχιστον τις κρίσιµες δεκαετίες µετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους) την 
ολιγοµελή κρατική αρχαιολογική Υπηρεσία (βλ. Πετράκος 1989, www.archetai.gr/).  
42 Πετράκος  2003β, 138. 
43 Από τη Μήλο (Δεκεµβρίου 1860), Βάος 1967, 367-370. 
44 Πετράκος  2003β, 137. 
45 Πετράκος 1989, 75. 
46 Ο νοµός Κυκλάδων  θα αποτελέσει ξεχωριστή περιφέρεια (ια΄) (Πετράκος 1982, 46, υποσ. 29). 
47 Βλ. π.χ. το σχέδιο νόµου του (Γενικού Εφόρου) Π. Καββαδία (12 Ιουλ. 1885): «peri_ timwri/av tw~n 
peri_ ta/v a)rxaio/thtav a)nomhma/twn». 
48 Εγκύκλιος 30ης Αυγ. 1899 του υπ. Αθ. Ευταξία (Πετράκος 1982, 94). 
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αρχαιότητες, λοιπόν, εκτός από επιστηµονικοί θεωρούνται και εθνικοί 
θησαυροί και προτεραιότητα του Κράτους γίνεται η καταπολέµηση του 
φαινοµένου της αρχαιοκαπηλίας και όχι η ερµηνεία του ή η συστηµατική 
προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών.  

Από την αντίθετη πλευρά, οι κάτοικοι των επαρχιών (και ιδιαίτερα των 
Κυκλάδων) έχοντας βαθιά ριζωµένη τη συνείδηση της ιδιοκτησίας 
αρχαιοτήτων και -ως ένα βαθµό- την προστασία του νόµου στις ενέργειές τους 
διατήρησαν αµείωτες τις αρχαιοκαπηλικές τους δραστηριότητες.  

Στα κυκλώµατα αρχαιοκαπηλίας, πολλές φορές, ενέχονταν τοπικοί 
αστυνοµικοί, Αθηναίοι αρχαιοπράτες και πολιτικοί  παράγοντες (όπως στην 
περίπτωση της Βοιωτίας)49 ενώ πέρα από τους χωρικούς που τυχαία 
ανακάλυπταν αρχαιότητες, υπήρχαν οργανωµένες συµµορίες που 
ανέσκαπταν περιοχές συστηµατικά50. Οι αρχαιότητες εύρισκαν το δρόµο τους 
προς τις µεγάλες ιδιωτικές ή δηµόσιες συλλογές του εξωτερικού ή σπανιότερα 
παρέµεναν σε ιδιωτικές συλλογές Ελλήνων. Οι αµοιβές που εισέπρατταν οι 
λαθρανασκαφείς αλλά και το κύρος που οι αρχαιότητες προσέδιδαν στους 
συλλέκτες ανατροφοδοτούσαν το αρχαιοκαπηλικό κύκλωµα. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο κόµης De Gobineau για τον κόµη Σ. Μελά στην 
Αντίπαρο: « 9O ko&mhv (…) me_ u3fov de_ xarou&menon a)lla_ kai_ musthriw~dev  
e)pe&deice ei0j tou_j ce&nouv merika_ prwtoleiakh=v morfh=v marma&rina a)galma&tia 
a)shma&ntou kallitexnikh=j h! a)rxaiologikh=j a)ci&aj, ta& o(poi=a ei]xen 
a)nakalu&yei, w(v e1lege, kata_ th_n a)ne&gersin th=j oi)ki&av tou=, e)nw~ e)pe&menen ei0j 
th&n perigrafh_n a)rxai&wn e1rgwn te&xnhv, ta_ o(poi=a h]to be&baiov o3ti mi&an 
h(me&ran, qa_…a)neu&risken ou[toj! (…) 9H peri&fhmov to&te a)naka&luyiv tou= 
a)ristourghmatikou= a)ga&lmatov, to& o(poi=on a)neure&qh ei0j th_n Mh~lon to_ 1821 
ei]xe katasth= o9 prosfilh_v qru&lov tw~n Kukla&dwn kai_7de_n u9ph=rxen ei0j 
o(lo&klhron to_ 0Arxipe&lagov ou1te o( mikro&terov bra&xov, tou= o(poi&ou oi9 
ka&toikoi na_ mh_n w)neireu&onto th_n prosexh_ a)naka&luyin ka&poiav… 
0Afrodi&thv!»51. 
 Η αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα συνεχίστηκε τις επόµενες δεκαετίες 
µε µεγαλύτερη ή µικρότερη ένταση, διατηρώντας -µεταξύ άλλων- στις τοπικές 
κοινωνίες των Κυκλάδων το αίσθηµα της κυριότητας των αρχαιοτήτων και την 
ευχέρεια στην οικονοµική αξιοποίηση τους. Σταδιακά και µε το πέρασµα στον 
20ο αι. τα κατασταλτικά µέτρα αυξήθηκαν. Ο -διάδοχος του ΒΧΜΣΤ΄- νόµος 
5351 του 1932 γίνεται πιο σαφής και αυστηρός  ενώ η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
επανδρώνεται και οργανώνεται πιο αποτελεσµατικά. Παρόλα αυτά, η εντατική 
αρχαιοκαπηλία αυτών των δυο αιώνων στιγµάτισε τις τοπικές κοινωνίες και 
την αιγαιακή πολιτιστική κληρονοµιά.         
 Το κληροδότηµα τους στη σηµερινή εποχή κρίθηκε σκόπιµο να 
εξεταστεί σε προσεχές άρθρο ώστε µαζί µε τα αποτελέσµατα που επέφεραν οι 
18ος και 19ος αι. στις συνειδήσεις και στον υλικά πολιτισµό του αρχαίου 
κόσµου να εξεταστούν και πιθανές λύσεις για τις Κυκλάδες. 
  

                                                
49 Πετράκος 1989, 84-7. 
50 Η  εκάστοτε τοπική κοινωνία σώζει ονόµατα και κατορθώµατα λαθρανασκαφέων, βλ. για 
παράδειγµα: Ο Αντικογιάννης στη Μήλο (Βάος 1967, 367) κ.α. 
51 Πρωτονοτάριος 1961, 437. 
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Εικόνα 1: «Άποψη της Νάξου από την Πύλη του Ναού του Βάκχου», υδατογραφία του 

Thomas Hope, 1795, Μουσείο Μπενάκη. 
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Εικόνα 2.2, 2.2: (αριστερά) Αρχαία µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη εντοιχισµένα στο 
«Παραπόρτι» (η νότια πύλη εισόδου του Κάστρου στη χώρα της Νάξου). Στο βάθος (και σε 
λεπτοµέρεια δεξιά) διακρίνεται εντοιχισµένο µαρµάρινο κιονόκρανο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3 : Επιτύµβιος ενεπίγραφος λίθος στο ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, 

Δαµαριώνας. (c. 650 - 625 π.Χ.) 
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