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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1963

Κνρίαι καί Κύριοι 'Εταίροι,

Προ παντός απολογισμού τοΰ ’Έργου τής Εταιρείας τό Συμ- 
βοΰλιον αυτής προτάσσει, μετά βαθείας συγκινήσεως καί εύλαβείας, 
μνημοσύνους λόγους επί τή οδυνηρά απώλεια τοΰ προστάτου της 
καί επιτίμου προέδρου τοΰ Συμβουλίου, τής Α.Μ. τοΰ βασιλέως 
των Έλλήνιον Παύλου.

Ή 6^ Μαρτίου 1964 ύπήρξεν άποφράς ήμερα όχι μόνον διά 
την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, αλλά διά σΰμπαντατόν Ελληνισμόν' 
διότι κατά την ήμέραν εκείνην έσβέσθη, έν τή ακμή ακόμη τής ήλι- 
κίας του, βασιλεύς αγαθός καί άκρως φιλόπατρις, μετ’ ακλόνητου 
πάντοτε εύσταθείας άποβλέψας είς τό συμφέρον τής Χώρας, καρ- 
τερικώς δε καί γενναίως ύπομείνας πάσαν άντίξοον εθνικήν περί- 
στασιν, παριδών δέ καί αυτήν την διαβρώσασαν αυτόν απηνή νό
σον χάριν τής Πατρίδος.

Ό βασιλεύς Παύλος υπήρξε μία μεγάλη ελληνική ψυχή, υπό
δειγμα σωφροσύνης, άνεξικακίας, δικαιοσύνης καί φιλοπατρίας, μετ’ 
εκτάκτου στοργής πάντοτε άποβλέψας είς την πνευματικήν πρόο
δον τής Πατρίδος.

Ή μορφή καί τό παράδειγμά του αποτελεί μεγάλην ήθικήν 
κληρονομιάν διά πάντα "Ελληνα πονοΰντα τήν μεγαλώνυμον ταύ- 
την γωνίαν τής γής καί ποθοΰντα τήν έ'νδοξον συνέχειαν τής ιστο
ρίας της.
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Τιμώντες εύλαβώς την μνήμην του παρακαλώ, δπως, εγειρό
μενοι, τηρήσωμεν όλιγόστιγμον σιγήν.

Συνεχίζοντες ήδη τον πένθιμον ημών κατάλογον θα αποτισω- 
μεν φόρον τιμής και εις την μνήμην τών κατά τό διαρρεΰσαν έτος 
έκλιπόντων συνεργατών και εταίρων.

Έκ τών επιτίμων Συμβούλων τής Εταιρείας έξέλιπε πέρυσι, 
πλήρης ή μερών, ό GorhamPhillips Stevens διαπρεπής άρ- 
χιτέκτων - αρχαιολόγος, διατελέσας επανειλημμένους Διευθυντής τής 
ενταύθα ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών.

'Ολόκληρον αυτού τον βίον μέχρι καί τής τελευταίας του 
πνοής, άφιέρωσεν ό Stevens είς την έρευναν καί, μελέτην τών κλασ
σικών μνημείων τής Ελλάδος.

Τής Άκροπόλεως ίδίφ τα αθάνατα μνημεία εξονυχιστικούς 
έμελέτησεν ό μεταστάς δημοσιεΰσας μετά τού Paton μεν τό μνη
μειώδες περί Έρεχΰείου σύγγραμμα, μόνος δέ πλείστας επί μέρους 
μελέτας περί τού Παρθενώνος καί τής Περικλείου εισόδου τής 
Άκροπόλεως, παρασχών δ’ έν τελεί καί πολύτιμον πρόπλασμα τού 
συνόλου τών μνημείων τού ιερού Βράχου, όπερ αποτελεί την τε- 
λειοτέραν καί λεπτόμερεστέραν μέχρι τοΰδε άναπαράστασιν τών 
οικοδομημάτων τής Άκροπόλεως τού 5ου π.Χ. αίώνος.

Τά έργα τού Stevens διακρίνει άκρα ευσυνειδησία καί σαφή
νεια, τά δέ σχέδιά του διαπνέει πάντοτε λεπτότατον καλλιτεχνικόν 
αίσθημα.

Ημείς οί 'Έλληνες τού εϊμεθα εύγνώμονες όχι μόνον διά τά 
πολύτιμα αρχιτεκτονικά του δημοσιεύματα αλλά καί διά τον άκρα
τον φιλελληνισμόν του καί μάλιστα διά τά φιλάνθρωπα αισθήματα, 
τά όποια έξεδήλωσε προς ημάς μετά τής έλληνίδος συζύγου του 
κατά την διάρκειαν τής εχθρικής κατοχής.

Εκ τών εταίρων ημών έξέλιπεν είς βαθύ γήρας ή Αιμιλία 
Σάρρου. Κόρη τού σοφού παλαιού Χίου γυμνασιάρχου Γ. Ζο- 
λώτα, έβοήθησεν, από νεαράς ήδη ηλικίας, τον πατέρα της είς την
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συγγραφήν τής δτόμου ιστορίας τής Χίου, συνέγραψε δ’ έπειτα 
καί πλείστας δσας πολυτίμους διατριβάς, σχετιζομένας προς την με
σαιωνικήν ίδιοι Χίον.

Μετέστη επίσης έξ ημών προώρως ό εταίρος Μιχαήλ 
Μ α ν τ ο ύ δ η ς, επί μακρδν καί εύδοκίμως διατελέσας διευθυντής 
Γραμμάτων εν τφ Ύπουργείω τής Παιδείας καί μετά στοργής 
πάντοτε παρακολουθήσας τό έργον τής Εταιρείας μας.

Μεγάλως ωσαύτως έλύπησεν ημάς ό θάνατος των εταίρων 
Ιωάννου Σεργοπούλου, Γεωργίου Καραγιαννο- 
πούλου, Ίωάννου Θανασουλοπούλου, Θεοδώρου 
II ετ ρακοπούλου καί Ευαγγέλου Κρητικού, οΐτινες 
έπέδειξαν πάντοτε άμέριστον τό ενδιαφέρον των ύπέρ τής ήμετέ- 
ρας Εταιρείας.

Άλλα τό βαρύτατον πλήγμα κατέφερεν ό θάνατος κατ’ ’Απρί
λιον τού 63 εις αυτό τό Συμβούλων τής Εταιρείας μας, άψαρπά- 
σας έξ ημών τον πολύτιμον συνεργάτην Ίωάννην Παπαδη- 
μητριού.

Ό αίφνιδίως καί δλως άδοκήτως έκλιπών συνάδελφος έγεν- 
νήθη τό 1904 εις Σκΰρον, έσπούδασε δ’ έπειτα αρχαιολογίαν εις 
τά Παν/μια τών ’Αθηνών, τού Βερολίνου καί τού Μονάχου, τό δέ 
29 διωρίσθη ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων. ’Από τού 34 μέχρι τού 53 
ύπηρέτησεν ώς Έφορος ’Αρχαιοτήτων είς διαφόρους περιψερείας, 
μέχρις δτου τό 58 διωρίσθη Διευθυντής τής Άρχ. Υπηρεσίας τού 
Υπουργείου Παιδείας κατ’ άρχάς καί Προεδρίας έπειτα καί τέλος 
τό 60 κατέλαβε τήν τότε ίδρυθεΐσαν θέσιν τού Γ. Διευθυντοϋ ’Αρ
χαιοτήτων.

Προικισμένος με ευφυΐαν, οξυδέρκειαν καί μεγάλην εργατικό
τητα ένήργησεν ό Παπαδημητριού πολλάς καί επιτυχείς άνασκα- 
φάς είς Σκΰρον, Κέρκυραν, Νικόπολιν, ’Επίδαυρον, Μυκήνας καί 
Βραυρώνα.

Είς τάς δύο τελευταίας ταύτας άνασκαφάς ώς καί είς τό πο
λύτιμον εύρημα τών αγαλμάτων τού Πειραιώς τον έβοήθησεν 
ιδιαιτέρως ή τύχη, ώς καί ό ίδιος έτόνιζε.
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Καί είς μέν τάς Μυκήνας έξ αφορμής τυχαίας εύρέσεως μυκη
ναϊκής έπιτυμβίου στήλης γενομένης κατά την διάρκειαν των εργα
σιών άναστηλώσεως τοΰ τάφου τής Κλυταιμήστρας άπεκάλυψε τον 
σημαντικόν έξωτερικόν ταφικόν περίβολον, τά ευρήματα τοΰ οποίου 
έκλόνησαν μερικάς ιδέας περί τής χρονολογίας τοΰ μυκηναϊκού πο
λιτισμού- είς δέ την Βραυρώνα δι’ επιμόνου άνιχνεύσεως και έρεύ- 
νης του ήλθον είς φως δχι μόνον ολόκληρον τό συγκρότημα τοΰ 
σπουδαίου διά την αττικήν λατρείαν ιερού τής Βραυρωνίας Άρτέ- 
μιδος άλλα και ή πληρέστερα καί γοητευτικωτέρα συλλογή ελληνι
κών έργων τού 6ου καί τού 5ου π.Χ. αί., τήν οποίαν δυστυχώς δεν 
προέλαβε νά δημοσίευση λεπτομερώς.

’Ακούραστος καί ανήσυχος έργάτης τής αρχαιολογικής επι
στήμης προσέφερεν επίσης ό Παπαδημητρίου με τήν δημιουργικήν 
πνοήν του μεγάλας υπηρεσίας καί εις τον αρχαιολογικόν κλάδον, 
τον όποιον ώργάνωσεν έπί νέων βάσεων.

Τοιούτο έν όλίγοις τό έργον τού Παπαδημητρίου, όπερ δυ
στυχώς άνέκοψε προώρως καί άπροσδοκήτως έπελθών ό θάνατος, 
στερήσας τήν ευάριθμον χορείαν τών έργατών τής αρχαιολογίας 
ενός τών καλυτέρων συνεργατών, τήν δέ ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν 
άφωσιωμένου καί πολυτίμου Συμβούλου της, τού οποίου ζωηρά 
θά παραμένει πάντοτε είς ημάς ή μνήμη.

Στρέφοντες ήδη τον λόγον προς τό Έργον τής Εταιρείας θά 
προτάξωμεν τήν περί τών άνασκαφών έκθεσιν ημών.

(Έπεται ή έκθεσις περί τής οποίας βλ. τό ’Έργον τής 
χαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1963).

Αρ-

Τοιοΰτο υπήρξε, Κυρίαι καί Κύριοι, τό επιστημονικόν έργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1963 αντάξιον τής ιστορίας 
της καί εύοίωνον διά τήν συνέχειαν αύτής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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