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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ 
τις μεγάλες ανασκαφές που έχει πραγματοποιήσει στη Δήλο, 
στους Δελφούς, στη Θάσο, στους Φιλίππους και στα Μάλια. 
Αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις επισκιάζουν πολυάριθμες 
έρευνες, λιγότερο λαμπερές εκ πρώτης όψεως, πολύ χαρα-
κτηριστικές όμως της προσήλωσης του ιδρύματος στις ποι-
κίλες και άγνωστες όψεις του ελληνισμού. Αυτές οι έρευνες 
εκτός των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων μαρτυρούν επίσης 
την πρωτοκαθεδρία της «αυτοψίας» ή της έρευνας πεδίου στις 
αποστολές των επιστημονικών μελών της Σχολής. Όχι μόνο 
δεν αντιπροσωπεύουν μια δραστηριότητα ήσσονος σημασίας, 
αλλά αντιθέτως αποτελούν το ασφαλέστερο και το πιο αποτε-
λεσματικό μέσο για τη μελέτη της Ελλάδας — όλης της Ελλά-
δας. Ήδη το 1849, ο E. Gandar, μέλος της Σχολής από το 1847, 
γράφει με τρόπο αποκαλυπτικό: «Και στην Ελλάδα, στην αρχή 
μπήκα στον πειρασμό να τρέχω από την Αθήνα στους Δελ-
φούς, από τους Δελφούς στη Σπάρτη, από τη Σπάρτη στην 
Ολυμπία, περιφρονώντας τα υπόλοιπα και στρέφοντας όλη 
μου την προσοχή μόνο σε εκείνα τα μέρη που έχουν αφήσει 
έντονα ίχνη στην ιστορία. Κακή μέθοδος χωρίς αμφιβολία∙ διό-
τι, αν κάποια ερείπια είναι πιο σημαντικά και κάποια τοπία πιο 
γραφικά απ’ ό,τι τα ερείπια και τα τοπία που τα περιβάλλουν, 
είναι μολαταύτα επικίνδυνο να τα απομονώνουμε από τους 
γειτονικούς τόπους που τα πλαισιώνουν και τα ερμηνεύουν. 
Είναι σαν να ακρωτηριάζουμε την ιστορία και να αγνοούμε τη 
φύση»1. Σε αυτήν ακριβώς την εξερεύνηση που πραγματο-

ποιείται πέρα από τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους με 
γόητρο, αποτυπώνεται καλύτερα η πρωτοτυπία των ερευνών 
που διεξάγει η Γαλλική Σχολή Αθηνών από την ίδρυσή της. 

Αν αφήσουμε κατά μέρος τις εξερευνήσεις που έγιναν υπό 
την αιγίδα της Σχολής στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, στην 
Αλβανία ή στη Βουλγαρία, ή τα μνημεία που η Σχολή έχει με-
λετήσει και δημοσιεύσει σε πολυτελείς εκδόσεις χωρίς όμως 
να τα έχει ανασκάψει η ίδια, όπως στην Ολυμπία και στην Επί-
δαυρο, υπάρχουν τουλάχιστον πενήντα θέσεις στην Ελλάδα 
στις οποίες τα μέλη της Σχολής αφιέρωσαν μία ή περισσό-
τερες ανασκαφικές αποστολές. Η Σχολή, η οποία ιδρύθηκε 
για να επιτρέψει την άμεση επαφή τόσο με τις αρχαιότητες 
όσο και με τον σύγχρονο ελληνισμό, ευνόησε από τα πρώτα 
της βήματα αυτά τα εξερευνητικά ταξίδια και τα επιστημονι-
κά μέλη της συνειδητοποίησαν γρήγορα την αναγκαιότητα 
να μην περιορίσουν τη δραστηριότητά τους στην παρατήρη-
ση και στην καταγραφή των ορατών αρχαιολογικών κατα-
λοίπων. Τα ταξίδια των μελών είναι πραγματικές επιτόπιες 
έρευνες που συνδυάζουν γραπτές πηγές και παρατηρήσεις. 
Ήδη από το 1854, ο Numa Fustel de Coulanges, ο μετέπειτα 
συγγραφέας του La Cité antique (1864), εξερευνά με αυτόν τον 
τρόπο τη Χίο. Διενεργεί μάλιστα και ανασκαφές: «Εντέλει, οι 
ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στον λόφο του Παλαι-
όκαστρου έφεραν στο φως αυθεντικά κατάλοιπα της αρχαίας 
πόλης. Έχω σκάψει σε τέσσερα σημεία και τρεις φορές μπό-
ρεσα να διαπιστώσω την ύπαρξη ενός μεγάλου τείχους, του 

Μια ματιά στον χάρτη αποκαλύπτει την έκταση 
των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής που 
ονομάζονται «ελάσσονες», επειδή σκιάζονται 
από το γόητρο των εμβληματικών ανασκαφών 
της. Με την πρωτοτυπία τους, οι «ελάσσονες» 
ανασκαφές συνοδεύουν τη Γαλλική Σχολή από 
την ίδρυσή της, υπηρετώντας την προσήλωσή 
της στις ποικίλες και άγνωστες όψεις του 
ελληνισμού. Αποδίδοντας την πρωτοκαθεδρία 
στην έρευνα πεδίου, αποτελούν το ασφαλέστερο 
και πιο αποτελεσματικό μέσο για την κατανόηση 
της συνολικής ιστορίας της Ελλάδας. 
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οποίου o υψηλότερος δόμος βρίσκεται δύο μέτρα κάτω από 
τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους. (…) Η κατασκευή του 
είναι εντελώς ελληνική»2. Επιδίδεται εξαρχής σε πολύ ακρι-
βείς στρωματογραφικές παρατηρήσεις: «Το ίδιο το χώμα που 
κάλυπτε [τα μάρμαρα] προσφέρεται για ορισμένες παρατη-
ρήσεις. Μπορούμε να μετρήσουμε τρία διαδοχικά στρώματα, 
με άλλα λόγια, τρεις διαφορετικές εποχές»3, τρία στρώματα τα 
οποία στη συνέχεια περιγράφει και χαρακτηρίζει. Η περίπτω-
ση της Χίου δεν είναι η μόνη. Στη Σάμο, η Σχολή πραγματοποι-
εί δύο διαδοχικές ανασκαφές: στην πρώτη ανασκαφή, το 1853, 
ο Victor Guérin εντοπίζει τα ερείπια του Ευπαλίνειου υδρα-
γωγείου, χρησιμοποιώντας ως εργάτες, στρατιώτες και κρα-
τούμενους που τίθενται στη διάθεσή του από τον Έλληνα κυ-
βερνήτη του νησιού4. Στη δεύτερη ανασκαφή, το 1879, ο Paul 
Girard ανασκάπτει τον περιβάλλοντα χώρο του Ηραίου και ο 
Marcel Lambert, αρχιτέκτονας που είχε τιμηθεί με το «Βρα-
βείο της Ρώμης», κάνει τα σχέδια5. Οι εργασίες αυτές συνεχί-
στηκαν από τον Michel Armand Clerc το 18836. Ο Paul Girard 
είναι επίσης αυτός που συστήνει στο λόγιο κοινό το διάσημο 
άγαλμα, γνωστό ως «Κόρη του Χηραμύη», το οποίο βρέθηκε 
το 1876 κοντά στο Ηραίο, στο σπίτι ενός κατοίκου του νησιού. 

Αυτές οι σύντομες εξερευνήσεις δεν είναι απλές περιπέτει-
ες χωρίς συνέχεια. Η Σχολή διατηρεί την ανάμνησή τους και 
μερικές φορές ανανεώνει τους δεσμούς της με κάποιες από 
αυτές: έτσι, το 1866 στη Σαμοθράκη, η αποστολή του αρχιτέ-
κτονα E. Coquart και του μέλους της Σχολής G. Deville δεν 

είχε την επιτυχία που περίμεναν μετά την ανακάλυψη της Νί-
κης το 1863 από τον Γάλλο πρόξενο Champoiseau,  αλλά το 
γεγονός ότι ήρθαν στο φως πολλά μνημεία, μεταξύ των οποίων 
η Θόλος της Αρσινόης, είναι  οπωσδήποτε μια καλή έκβαση7. 
Μετά τις αυστριακές αποστολές του 1873 και του 1875, η επι-
τόπια έρευνα συνεχίζεται από τον A. Salač, μέλος της Σχολής 
από την Τσεχία, και τον F. Chapouthier, οι οποίοι διευθύνουν 
εκεί αρκετές αποστολές από το 1923 έως το 1927, κατά τις οποί-
ες ολοκληρώνεται η τοπογραφική αποτύπωση του Ιερού των 
Καβείρων και αποσαφηνίζεται η χρονολόγηση του τείχους, 
στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Τσεχοσλο-
βακίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής έρχεται στην 
επιφάνεια και το θέατρο. Στη συνέχεια, ο H. Seyrig, αφού πρώ-
τα επισκέφθηκε δύο φορές το νησί, το 1924 και το 1926, αναθε-
ωρεί τη χρονολόγηση του τείχους8. Τέλος, ο J. Charbonneaux 
επιστρέφει στη Σαμοθράκη το 1939, μαζί  με την αμερικανική 
αποστολή του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης, για να μελετήσει ξανά το κτήριο στο οποίο 
είχε βρεθεί το άγαλμα της Νίκης9.

Ωστόσο, οι πρώτες ανασκαφές μιας κάποιας έκτασης που 
διεξάγει η Γαλλική Σχολή στην ιστορία της είναι στην Αθήνα, 
και συγκεκριμένα στην Ακρόπολη. Πράγματι, το 1850 και το 
1851, μεταξύ των ερευνητικών θεμάτων που δίνει στα μέλη της 
Σχολής η Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων (Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres) προτείνεται και το εξής: 
«Να πραγματοποιηθεί μια πλήρης και  εμβριθής μελέτη και 
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περιγραφή της Ακρόπολης των Αθηνών,  με βάση την παρού-
σα κατάσταση και τις πρόσφατες εργασίες, σε αντιπαραβολή 
με τα δεδομένα των αρχαίων συγγραφέων»10. Για να ανταπο-
κριθεί σε αυτό το θέμα, ο E. Beulé δεν αρκείται στο να συγκε-
ντρώσει τις πηγές και τις πρόσφατες μελέτες. Το 1851–1852, ξε-
κινά ανασκαφή για να διαλευκάνει το ζήτημα της πρόσβασης 
στα Προπύλαια: «Το πρόβλημα της εισόδου στην Ακρόπολη 
είναι σοβαρό: δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο με σίγουρα 
στοιχεία, δηλαδή με ανασκαφές»11. Στον E. Beulé οφείλουμε 
την ανακάλυψη της πύλης που φέρει σήμερα το όνομά του 
(«Πύλη Μπελέ») και της μνημειώδους κλίμακας. Στα χρόνια 
που ακολουθούν η Σχολή μένει πιστή στα μνημεία της πρω-
τεύουσας. Ο É. Burnouf το 1874 και ο R. Martin το 1943 αφο-
σιώνονται με τη σειρά τους στην Ακρόπολη, ο πρώτος στον 
προμαχώνα του Οδυσσέα Ανδρούτσου και  ο δεύτερος στο 
Ασκληπιείο. Ο Ed. Pottier ανασκάπτει την περιοχή γύρω 
από το Μνημείο του Λυσικράτη το 1878 και ο αρχιτέκτονας 
A. Tournaire κάνει την αποτύπωση. Ο H. Lechat εξερευνά τα 
τείχη του Πειραιά το 1887 με τη βοήθεια ναυτικών και αξιωμα-
τικών της φρεγάτας La Victorieuse, ενώ ο Ε. Ardaillon διεξάγει 
μια εις βάθος έρευνα στα ορυχεία του Λαυρίου, με τη βοήθεια 
των μηχανικών της Γαλλικής Εταιρείας και της Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου12. Το ενδιαφέρον της Σχο-
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λής για την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της δεν περνάει 
απαρατήρητο εκείνη την εποχή: στα αρχεία της Σχολής σώζε-
ται η πρόταση ενός κτηματομεσίτη, ο οποίος ήθελε το 1903 να 
πουλήσει την περιοχή όπου βρίσκεται η Ακαδημία Πλάτωνος 
για να κάνει εκεί ανασκαφές η Γαλλική Σχολή.

Ωστόσο, η Γαλλική Σχολή Αθηνών, σε όλη την ιστορία της, 
στήριξε τις πιο ποικίλες εξερευνήσεις, εκτός Αττικής, σε όλες 
τις περιοχές της Ελλάδας: από την Κρήτη έως τη Μακεδονία, 
από τα Δωδεκάνησα έως τα νησιά του Ιονίου13. Δεν δίστασε, 
επίσης, να εξερευνήσει τον θαλάσσιο βυθό της Ελλάδας, από 
το 1950, στην Ελίκη, την πρωτεύουσα της Αχαϊκής Συμπολι-
τείας που καταποντίστηκε έπειτα από σεισμό το 372 π.Χ., και 
στον Μαραθώνα, για να εντοπίσει αρχαία ναυάγια14, και πα-
ρόλο που αυτές οι αποστολές δεν είχαν τα αναμενόμενα  αρ-
χαιολογικά αποτελέσματα, ευαισθητοποίησαν ωστόσο τους 
ερευνητές στη δυναμική του παράκτιου περιβάλλοντος και 
τους εκπαίδευσαν στις σύγχρονες τεχνικές της υποβρύχιας 
έρευνας, κυρίως με τα σκάφανδρα αυτόνομης κατάδυσης τύ-
που «Cousteau–Gagnan» που τελειοποιήθηκαν στη Γαλλία 
το 1945. Ύστερα από αυτές τις αποστολές, ο διευθυντής R. 
Demangel υπογραμμίζει την εξαιρετική πρόοδο που αντιπρο-
σωπεύει η ενάλια αρχαιολογική έρευνα με αυτού του είδους 
τον εξοπλισμό15.

Η ποικιλομορφία των ερευνών της Σχολής τής έδωσε τη 
δυνατότητα να συμβάλει στη γνώση της ιστορίας του ελληνι-
σμού από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη Βυζαντινή πε-
ρίοδο, χάρη σε ανακαλύψεις που άφησαν εποχή. Στο Ακρωτή-
ρι, η Σχολή πραγματοποιεί το 1870 την πρώτη ανασκαφή που 
χρηματοδοτείται επίσημα από το γαλλικό Υπουργείο Δημό-
σιας Εκπαίδευσης. H ανασκαφή αυτή, την οποία συντονίζουν 
τα μέλη της Σχολής H. Mamet (αρχαιολόγος) και H. Gorceix 
(γεωλόγος), φέρνει στο φως πολλά γραπτά αγγεία, τα οποία 
αποτελούν σήμερα τη μικρή αρχαιολογική συλλογή της Σχο-
λής, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικιών, οργανικά υπολείμμα-
τα (σπόροι, ξύλο κ.λπ.) και —το σημαντικότερο εύρημα— μια 
χάλκινη  λάμα πριονιού: αυτή η ανακάλυψη τοποθετεί ορι-
στικά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού στην Εποχή του 
Χαλκού και όχι πλέον στην Εποχή του Λίθου, χρονολογώντας 
τα μάλιστα στη δεύτερη χιλιετία π.Χ.16. Η Σχολή συμβάλλει 
έτσι στην ανακάλυψη των πολιτισμών του Αιγαίου τους οποί-
ους θα αναδείξουν έξοχα στη συνέχεια ο H. Schliemann, ο Χρ. 
Τσούντας και ο A. Evans.

Οι περισσότερες ανασκαφές της Σχολής αφορούν ωστόσο 
την ελληνική ιστορία από την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική 
εποχή. Στη Μαντίνεια της Αρκαδίας, ο G. Fougères, βασισμέ-
νος στις εργασίες της Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 
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Ανάγλυφο κάλυμμα φατνώματος με 
γυναικεία μορφή που βρέθηκε το 1926 στη 
Σαμοθράκη. Έκθεση της αποστολής που 
πραγματοποιήθηκε στη Σαμοθράκη, από τον 
F. Chapouthier (1926) / EFA THRACE 5.
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Ανασκαφική αποστολή στη Σαμοθράκη, από 
τον F. Chapouthier (1927) / EFA THRACE 5.
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(1828–1833) αλλά και στις εργασίες Γάλλων μηχανικών στην 
Αρκαδία (1890–1891), ανασκάπτει από το 1887 έως το 1889 τα 
ερείπια της μικρής πόλης–κράτους της Ελληνιστικής επο-
χής και δημοσιεύει τα αποτελέσματα το 189817. Με την ανα-
σκαφή στη Μαντίνεια  έρχονται στο φως η αγορά, το θέατρο 
και ένα τμήμα της πόλης, και διευκολύνεται η ακριβής μελέτη 
του οχυρωματικού συστήματος. Τότε αποκαλύφθηκαν και οι 
τρεις ανάγλυφες πλάκες της λεγόμενης βάσης της Μαντίνει-
ας, στις οποίες απεικονίζονται ο Μαρσύας, ο Απόλλωνας και 
οι Μούσες και ανήκουν πιθανότατα στο βάθρο του αγάλματος 
του Πραξιτέλη που αναφέρει ο Παυσανίας. Η ανασκαφή της 
Μαντίνειας ξεχωρίζει, ωστόσο, πρωτίστως για την ερευνητι-
κή μέθοδο που εφαρμόστηκε. Ο Fougères διεκδικώντας μια 
«κριτική μέθοδο» στην αρχαιολογία, υπερασπίζεται —έναντι 
του Schliemann— έναν αιτιολογημένο σχεδιασμό της ανα-
σκαφής και αρνείται τη συστηματική εκσκαφή μιας θέσης. Η 
ανάλυση της ανομοιομορφίας της βλάστησης που καλύπτει 
την πεδιάδα τού επέτρεψε να εντοπίσει τα θαμμένα κτίσματα 
και να φέρει στο φως τα περίφημα ανάγλυφα που είχαν επα-
ναχρησιμοποιηθεί σε πλακόστρωτο δάπεδο της Βυζαντινής 
εποχής. Η δημοσίευση που ακολούθησε αποδίδει το γραφι-
κό στοιχείο της χώρας εκείνη την εποχή, όπου μετά τον θερι-

σμό, μόνο «οκτώ λιμνάσματα στα οποία πρασίνιζε το χασίς» 
διακρίνονταν στον κάμπο. Η δημοσίευση αυτή μαρτυρά επί-
σης τις δύσκολες συνθήκες εργασίας: «Κατά τη διάρκεια των 
τριών αυτών αποστολών, οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν 
με 40 έως 60 εργάτες κατά μέσο όρο. Η συνολική δαπάνη δεν 
ξεπέρασε τις 7.500 δραχμές. Οι περισσότεροι από τους εργά-
τες μας προέρχονταν από τα χωριά Μποσούνα και Μπεντένι. 
Ήταν σκληραγωγημένοι στη δουλειά. Όταν έβγαινε ο ήλιος 
πάνω από το Αρτεμίσιο, έβρισκε κάθε μέρα την ανασκαφή σε 
πλήρη δραστηριότητα. Μέχρι ο ήλιος να διασχίσει αργά τον 
μεγάλο ορίζοντα της πεδιάδας, αξίνες, φτυάρια, καρότσες και 
καροτσάκια έβαζαν τα δυνατά τους. Όταν ο δίσκος του ήλιου 
έσβηνε πίσω από την κορυφή της Οστρακίνας, η μέρα είχε πια 
τελειώσει. Οι Αρκάδες μας επέστρεφαν στο χάνι όπου κοιμό-
νταν κάτω από τα αστέρια, σκεπασμένοι με τις βαριές τρίχινες 
κάπες τους. Ο ταπεινός μισθός τους (δυόμισι δραχμές για τους 
άνδρες, μιάμιση δραχμή για τις γυναίκες οι οποίες, κατά την 
τοπική συνήθεια, δούλευαν στα καρότσια), το κολατσιό τους 
με ντομάτες, αγγούρια και ρετσίνα, η σύντομη μεσημεριανή 
ανάπαυλα και η αγροτική τους αντοχή τούς έκαναν να υπομέ-
νουν με χαρά αυτόν τον εξουθενωτικό δεκατετράωρο κάμα-
το»18. Όπως και οι εργάτες, έτσι και οι αρχαιολόγοι πέφτουν 
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θύματα των συχνών επιθέσεων της ελονοσίας που πολλές φο-
ρές διέκοπταν την έρευνα στο πεδίο.  

Στην Τεγέα, ύστερα από μια πρώτη έρευνα που διεξήγε ο 
V. Bérard (1888–1889), ο G. Mendel ανασκάπτει από το 1900 
έως το 1902 τον ναό της Αλέας Αθηνάς, και το 1910 συνεχί-
ζουν τις εργασίες αυτές τα μέλη της Σχολής, ο αρχαιολόγος 
Ch. Dugas και ο γλύπτης J. Berchmans, με τη συνδρομή του 
Δανού αρχιτέκτονα M. Clemmensen. Καταλήγουν το 1924 σε 
μια μεγάλη δημοσίευση, η οποία χρηματοδοτείται από το ίδρυ-
μα Rask-Oersted της Δανίας και παρουσιάζει τα αρχιτεκτονι-
κά κατάλοιπα του 4ου αιώνα π.Χ. και τμήματα γλυπτών που 
αποδίδονται στον Σκόπα. Για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής 
σύγκρισης, το 1913, η Σχολή ξεκινά μια ανασκαφή στη Νεμέα, 
την οποία διευθύνουν ο R. Vallois και ο M. Clemmensen, συ-
νεχίζοντας την πρώτη εξερεύνηση που είχαν επιχειρήσει ο G. 
Cousin και ο F. Durrbach το 188419.

Η επιλογή των θέσεων που θα ανασκαφούν εναπόκειται 
στη διαίσθηση του ερευνητή, άπαξ και οριστεί από τον διευ-
θυντή το πλαίσιο της αποστολής. Έτσι στις Θερμοπύλες, ο Y. 
Béquignon, διστακτικός αρχικά, αποφασίζει τελικά να εμπι-
στευτεί μια αναφορά του Ηρόδοτου για να επιλέξει τις δοκι-
μαστικές τομές του, αφού βεβαίως έχει πρώτα εξετάσει εξο-

νυχιστικά το τοπίο: «Στην περιοχή μεταξύ των Λουτρών και 
του Φοίνικα, την οποία διέσχισα, τίποτε, για να είμαι ειλικρι-
νής, δεν χρειάστηκε την αξίνα, τίποτε δεν μου τράβηξε την 
προσοχή. Στην άκρη του δρόμου, προς τα νότια, απλώνεται 
μια επίπεδη έκταση, με βλάστηση στέπας, όπου βόσκουν κάτι  
ανόρεγα πρόβατα∙ αν σκαρφαλώσουμε στα πρανή, θα πέσου-
με πάνω σε κάτι υπόμαυρους πέτρινους όγκους που οριοθε-
τούν μικρά οροπέδια πνιγμένα σε  θαμνώδη βλάστηση, συχνά 
πολύ πυκνή. Καμιά φορά, όπως για παράδειγμα κοντά στον 
τουρκικό στρατώνα, κάποιος αγρότης έχει προσπαθήσει να 
ξεχορταριάσει αυτό το άχαρο έδαφος και λιγοστά μέτρα καλ-
λιεργημένης γης κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το στε-
νάχωρο τοπίο όπου η ελονοσία δεν αφήνει καμιά οικογένεια 
να στεριώσει (υπάρχει βέβαια ένα μαγαζί πάνω στον δρόμο 
κοντά στα Λουτρά, αλλά δεν είναι και πολύ παλιό, και πόσα 
χρόνια θα αντέξει άραγε στον πυρετό;). Οι βοσκοί της περιο-
χής δεν ήξεραν τίποτε, και οι δύο αγροφύλακες δεν γνώριζαν 
απολύτως κανένα ερείπιο σε όλη αυτή την έκταση. Χωρίς λοι-
πόν να διαθέτω κανένα ακριβές στοιχείο, όρισα, σύμφωνα με 
τον χάρτη κλίμακας 1:50.000 που είχα στη διάθεσή μου, μια 
ζώνη έρευνας ακολουθώντας την απόσταση που υποδεικνύ-
ει ο Ηρόδοτος»20.

09α

09β

08 
Είσοδος της Ακρόπολης των Αθηνών, στο E. Beulé,  
L’ Acropole d’Athènes, Firmin Didot frères, Παρίσι 
1853-1854, τόμ. 1, σχ. I.

09α-β 
Το μνημείο του Λυσικράτη στην Αθήνα, από τον A. 
Tournaire (1892) / EFA ATT 3-Ι.
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10α -γ 
Έκθεση των ενάλιων 
ερευνών στην Ελίκη 
(1950) / EFA PEL 
1-1950 (2).

11 
Ανασκαφές στον 
Στράτο της Ακαρνανίας 
από τον A. Joubin 
(Απρ.–Ιούλ. 1892) / 
EFA GRC 3 II.
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Τις περισσότερες φορές, ωστόσο, τα μέλη ξεκινούν μια 
ανασκαφή  ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων τους. 
Έτσι, στον Στράτο, οι F. Courby, Ch. Picard, R. Vallois και 
Ch. Avezou, σε συνέχεια της αποστολής του L. Heuzey στην 
Ακαρνανία το 1856 και της μερικής ανασκαφής του A. Joubin 
το 1892, ανασκάπτουν το 1910 και 1911 τον ναό του 4ου αιώνα 
π.Χ., που έπειτα, το 1924, δημοσιεύουν ο F. Courby και ο Ch. 
Picard, με τη συνδρομή των αρχιτεκτόνων J. Replat και Y. 
Fomine21. Ομοίως, στη Γόρτυνα της Αρκαδίας, έπειτα από 
το εξερευνητικό  ταξίδι του J. Roger το 1939, ο R. Martin και ο 
H. Metzger αρχίζουν την ανασκαφή του τείχους και του ιερού 
του Ασκληπιού με σαράντα περίπου εργάτες τον Αύγουστο 
του 1941, κι έπειτα το 1942. Μια νέα αποστολή πραγματοποι-
είται το 1950 από τους P. Courbin και H. Metzger στο δεύτε-
ρο Ασκληπιείο που βρίσκεται στην κοιλάδα του Γορτύνιου. 
Τέλος, ο R. Ginouvès αφοσιώνεται  στα λουτρά, τα οποία και 
δημοσιεύει το 195922. Έπειτα από αυτές τις ανακαλύψεις, η 
Σχολή αποκτά την άδεια για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών ερευ-
νών στην Επίδαυρο το 1942 και το 1946 στο άβατο, στον μεγάλο 
ναό και στο γυμνάσιο.

Κάποιες συνεργασίες έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τα μέλη 
της Σχολής να ενδιαφερθούν για συγκεκριμένες θέσεις. Έτσι 
στην Κέρκυρα, έπειτα από πρόσκληση του Κ. Καραπάνου, 
τραπεζίτη, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρ-
χαιολόγου, ο διευθυντής P. Foucart αναθέτει το 1889 στον H. 

Lechat την εξερεύνηση ενός αποθέτη χιλίων περίπου ειδω-
λίων της Αρτέμιδος23. Στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές, στη 
Θεσσαλία, σε συνεργασία με τον Έφορο Αρχαιοτήτων Απ.Σ. 
Αρβανιτόπουλο και με χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, ο Y. Béquignon αποκαλύπτει το 1924 και το 1925 
(μαζί με τον P. Collart) τον ναό του Θαυλίου Διός που χρο-
νολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., το τείχος, τη νεκρόπολη της 
Γεωμετρικής περιόδου και άλλα μνημεία της πόλης, όπως η 
Υπέρεια Κρήνη24. Οι εργασίες φέρνουν επίσης στο φως έναν 
αποθέτη, ο οποίος περιείχε σημαντικό αριθμό χάλκινων αντι-
κειμένων, περίπου δύο χιλιάδες. Η συνέχιση της εξερεύνη-
σης αυτής της περιοχής της Ελλάδας οδηγεί το 1931 τον Y. 
Béquignon στη θέση Παλαιόκαστρο Φαρσάλων, όπου ανακα-
λύπτει το διάσημο όστρακο του δίνου του Σοφίλου με την πα-
ράσταση των επιτάφιων αγώνων προς τιμήν του Πατρόκλου 
(ἆθλα ἐπὶ Πατρόκλῳ)25.

Σε αυτές τις θέσεις, λιγότερο γνωστές από ό,τι οι Δελφοί ή 
η Δήλος, η Γαλλική Σχολή Αθηνών δεν διστάζει να επιδοθεί 
σε εργασίες αποκατάστασης μεγάλης κλίμακας. Έτσι, στην 
Αμφίπολη, ο M. Feyel διευθύνει το 1934 την ανασκαφή στις 
όχθες του Στρυμόνα, στην οποία βρέθηκαν τα επόμενα τμήμα-
τα του μνημειακού λέοντος που είχε αρχίσει να φέρνει στο φως 
ο βρετανικός στρατός το 1916, καθώς και το βάθρο του μνημεί-
ου. Σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή και με ιδιωτική 
χρηματοδότηση, χάρη στην παρέμβαση του πρεσβευτή των 
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Σελίδες από το 
ημερολόγιο 
ανασκαφής  
του Ch. Picard, 
Στράτος Ακαρνανίας 
(1924) / EFA GRC 3 II.

13 
Σημείωση για τον 
λέοντα της Αμφίπολης 
με φωτογραφίες από 
τον H. Ducoux (1934)  
/ EFA, MACED 1-1934.
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Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ύστερα από μια προπα-
ρασκευαστική αποστολή με επικεφαλής τους J. Roger και O. 
Broneer, η Γαλλική Σχολή αναλαμβάνει τη μελέτη του λέο-
ντος της Αμφίπολης με στόχο την αναστήλωση του μνημείου. 
Η αναστήλωση πραγματοποιήθηκε το 1936 από τον Έλληνα 
γλύπτη Ανδρέα Ν. Παναγιωτάκη, βασισμένη σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα H. Ducoux26.

Η Σχολή δεν περίμενε την ανασκαφή των Φιλίππων για να 
συμπεριλάβει τη Βυζαντινή εποχή στις έρευνες πεδίου της. 
Ο διευθυντής Th. Homolle, από το 1898, προικίζει τη Σχο-
λή με ένα πραγματικό επιστημονικό πρόγραμμα αφιερωμέ-
νο σε αυτήν τη φάση της ιστορίας της ελληνικής τέχνης. Στη 
Μονή Δαφνίου, ο G. Millet πραγματοποιεί αρκετές ερευνη-
τικές αποστολές, κάνει και μια δοκιμαστική τομή το 1897, και 
το 1899 δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ερευνών του σε μια 
εκτενή μονογραφία με πλούσιο εικονογραφικό υλικό27. Από 
το 1893 έως το 1895, η ελληνική κυβέρνηση αναθέτει στον αρ-
χιτέκτονα E. Troump, ο οποίος εργαζόταν για τη Σχολή, την 
αποκατάσταση της Μονής, που κινδύνευε με κατάρρευση 
μετά τον σεισμό του 1894, και την ανακατασκευή του νάρθη-
κα του καθολικού. Τότε φέρνει στο φως τις δύο ψηφιδωτές πα-
ραστάσεις, την Προσευχή του Ιωακείμ και της Άννας, και την 
Προδοσία του Ιούδα. Οι εργασίες αυτές μαρτυρούν «το ενδια-
φέρον που έχουν αναπτύξει οι αρχαιολόγοι από όλες τις χώρες, 
κυρίως όμως οι Γάλλοι, για τα βυζαντινά έργα τα οποία μέχρι 
τώρα είχαν παραμεληθεί από τις ελληνικές αρχές, που είχαν 
στραμμένη την προσοχή τους αποκλειστικά στην τέχνη της 
παγανιστικής αρχαιότητας (…)»28. Ο χώρος, όμως, στον οποίο 
ο G. Millet αφιερώνει σημαντικό μέρος των προσπαθειών του 
για την ανάδειξη της βυζαντινής κληρονομιάς της Ελλάδας εί-
ναι ο Μυστράς. Με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα H. Eustache 
και των ζωγράφων L. Ypermann, J. Ronsin και Π. Ρούμπου, 

κυρίως όμως με τη βοήθεια που του προσέφερε με τα καλλιτε-
χνικά ταλέντα της η σύζυγός του Sophie Millet, η οποία έκανε 
αρκετές εκατοντάδες αποτυπώσεις σε ακουαρέλα, ο G. Millet 
συγκέντρωσε, σε σειρά ερευνητικών αποστολών από το 1894 
έως το 1905, σημαντική τεκμηρίωση με σκοπό μια μνημειώ-
δη δημοσίευση29. Αφαιρεί από τις τοιχογραφίες τα νεότερα 
στρώματα ασβέστη, καταγράφει τις επιγραφές, φωτογραφίζει 
τα μνημεία, σχεδιάζει τους σημαντικότερους ναούς και πραγ-
ματοποιεί ανασκαφές. Η ελληνική κυβέρνηση του αναθέτει 
την κατασκευή ενός μουσείου του Μυστρά και του ζητάει να 
καταρτίσει ένα πρόγραμμα εργασιών συντήρησης και αποκα-
τάστασης. Με την τεκμηρίωση που κάνει στον Μυστρά, την 
οποία συμπληρώνει με εκμαγεία, ο G. Millet σκοπεύει να δη-
μιουργήσει στο Παρίσι, στην École des Hautes Études όπου 
διδάσκει, μια συλλογή παιδαγωγικού χαρακτήρα για την κα-
τάρτιση των μελλοντικών ειδικών στη βυζαντινή τέχνη. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ένα άλλο μέλος της Γαλλικής Σχο-
λής αφιερώνεται στη μελέτη των μνημείων της μεσαιωνικής 
Ελλάδας, ιδίως των φράγκικων κάστρων: χωρίς να κάνει ανα-
σκαφές αλλά χάρη σε μια σειρά από ενδελεχή εξερευνητικά 
ταξίδια, στα οποία διατρέχει από το 1924 έως το 1939 την Πε-
λοπόννησο, την κεντρική Ελλάδα, τα νησιά αλλά και την Εύ-
βοια, ο A. Bon φωτογραφίζει και αποτυπώνει, με τη βοήθεια 
του αρχιτέκτονα H. Ducoux, τα κάστρα του 13ου και του 14ου 
αιώνα. Έτσι, στην Άμφισσα, ο Bon διακρίνει τα κατάλοιπα 
που άφησαν «106 χρόνια γαλλικής κατοχής, 83 χρόνια κατα-
λανικής κυριαρχίας, κι έπειτα η μακρά οθωμανική περίοδος». 
Τα κατάλοιπα επικάθονταν πάνω στην αρχαία ακρόπολη, που 
την είχαν επισκευάσει οι Βυζαντινοί, ύστερα από τις βουλγα-
ρικές και σλαβικές επιδρομές30.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε 
διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, επέτρεψαν επίσης 
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Ανασκαφές στην Τεγέα, 
υπό τη διεύθυνση  
του G. Mendel (1900)  
/ EFA 2920.

15 
Ημερολόγιο ανασκαφής 
των αρχαίων Φερών και 
σημειώσεις από τα 
μουσεία της Χαλκίδας και 
του Βόλου (αποτυπώσεις 
επιγραφών)  
του Y. Béquignon (1925)  
/ EFA THESSALIE 2-C 3.

16 
Σελίδες από το 
σημειωματάριο  
του Y. Béquignon όπου 
περιγράφονται η Υπέρεια 
Κρήνη και το νεότερο 
χωριό (1925) / EFA 
THESSALIE 2-C 3.
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Υπέρεια Κρήνη στις Φερές 
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ανασκαφών στο ιερό του 
Θαυλίου Διός στις Φερές από 
τον Y. Béquignon (1926) / EFA 
THESSALIE 1-1926.
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στη Γαλλική Σχολή Αθηνών να γίνει μέτοχος των συζητήσεων 
για τα μεγάλα ζητήματα που  πυροδοτούν τον 19ο και τον 20ό 
αιώνα την έρευνα γύρω από τον ελληνισμό, όπως, για παρά-
δειγμα, το ομηρικό ζήτημα. Αν λοιπόν ο V. Bérard αντλεί το 
ενδιαφέρον του για την ομηρική γεωγραφία από τις έρευνές 
του στην Τεγέα και στην Αρκαδία, όπου αναζητά «μετά τον 
Schliemann, τη θέση της κρεβατοκάμαρας του Νέστορα», 
όπως του γράφει αστειευόμενος ο φίλος του P. Jamot σε μια 
επιστολή στις 15 Ιανουαρίου 1889, και άλλα μέλη της Σχολής 
συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στον αναστοχασμό σχετι-
κά με την ιστορικότητα του κόσμου που ύμνησε ο ποιητής: ήδη 
το 1854 ο E. Gandar αφιερώνει τη διδακτορική διατριβή του, 
την οποία συντάσσει στα λατινικά, στην Ιθάκη του Οδυσσέα, 
ενώ ο O. Riemann, ολοκληρώνοντας μια αποστολή στην Κέρ-
κυρα το 1876, καταλήγει οριστικά εναντίον αυτών που θέλουν 
να ταυτίσουν την Κέρκυρα με το νησί των Φαιάκων: «Από 
τις τοπογραφικές λεπτομέρειες που δίνει ο Όμηρος, καμία 
δεν συνδέεται με προφανή τρόπο με την Κέρκυρα»31. Αυτό, 
ωστόσο, δεν εμποδίζει τον W. Vollgraff, μέλος της Σχολής 
από την Ολλανδία, να κάνει το 1904 μια μεθοδική  αλλά ανε-
πιτυχή εξερεύνηση στην  Ιθάκη με ιδιωτική χρηματοδότηση 
από τον M. Goekoop.

Αυτά τα λίγα παραδείγματα αρκούν για να δείξουν τι αντι-
προσωπεύει στην ιστορία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών η εξε-
ρεύνηση των χώρων που αποκαλούνται «ελάσσονες» και η 
πρακτική της έρευνας πεδίου, όπου η παρατήρηση, η επαφή 
με τον τόπο και τους κατοίκους του, η παραγωγή πρωτότυπων 
δεδομένων, έστω και  ταπεινών, είναι οι πρωταρχικοί στόχοι. 
Ο A. Bon, έναν αιώνα μετά τον E. Gandar,  καταδεικνύει την 
προσήλωση του γαλλικού ιδρύματος σε αυτού του είδους την 
έρευνα όταν, το 1946, γράφει για την Ήλιδα την οποία είχε 
οργώσει: «Η προσπάθεια που συνεχίζεται εδώ και πάνω από 

μισό αιώνα να εξερευνηθούν συστηματικά οι σημαντικές θέ-
σεις της κλασικής αρχαιότητας έχει απομακρύνει, σε αρκετές 
περιοχές της Ελλάδας, τους αρχαιολόγους από την έρευνα και 
την εξέταση των διάσπαρτων αρχαιολογικών καταλοίπων: πιο 
συγκεκριμένα, αυτή είναι η περίπτωση της Ήλιδας. Αν άλ-
λοτε οι περιηγητές ταξίδευαν παντού με περιέργεια και ση-
μείωναν ό,τι έβλεπαν στο πέρασμά τους, και αν οι αρχαιολό-
γοι δεν σταμάτησαν να κάνουν το ίδιο —για παράδειγμα στην 
Αρκαδία—, οι μεγάλες ανασκαφές, όπως της Ολυμπίας, με 
τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις τους, έκαναν την υπομονετι-
κή αναζήτηση λιγότερο σημαντικών ερειπίων να φαίνεται μια 
δουλειά πολύ ταπεινή και εντελώς δευτερεύουσα. Ωστόσο, η 
επιφανειακή εξερεύνηση αξίζει να συνεχιστεί ή να ξαναγίνει 
παντού με τρόπο συστηματικό∙ διότι μπορεί οι μεγάλες ανα-
σκαφές να έχουν δώσει σημαντικό ιστορικό και αρχαιολογικό 
υλικό, πολλά προβλήματα όμως  δεν πρόκειται να βρουν λύση 
παρά μόνο όταν θα γνωρίσουμε καλύτερα όχι μόνο κάποια ση-
μεία αλλά τη χώρα στο σύνολό της»32. 

Ακόμη και η πιο ταπεινή έρευνα πεδίου πρέπει να οδηγεί 
στην κατανόηση της συνολικής ιστορίας της Ελλάδας: «πρέπει 
να προετοιμάζει και να καθιστά εφικτό αυτό που κάθε ιστορι-
κός επιθυμεί να επιτύχει, να ξαναδώσει ζωή σε μια ολόκληρη 
χώρα, να φανταστεί πώς ζούσαν οι κάτοικοί της, να γνωρίσει 
τις ρίζες τους, τις δραστηριότητές τους, τις προτιμήσεις τους, 
τις ανησυχίες τους, όπως ακριβώς μπορούμε να αναπαραστή-
σουμε μια νεότερη κοινωνία»33.
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