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ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961

3Αγαπητοί ‘Εταίροι,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Τελοϋντες κα'ι εφέτος το όφειλόμενον μνημόσυνον των κατά 
τό διαρρεΰσαν έτος έκλιπόντων εταίρων, θά προτάξωμεν των πε
πραγμένων βραχείς τινας λόγους αποχαιρετισμού κα'ι χαρακτη
ρισμού των, ώς έλαχίστην έκδήλωσιν εύγνώμονος προς εκείνους 
άναμνήσεως ημών.

Έκ των επιτίμων ημών εταίρων άπέθανε, κατ’ Ιούνιον τού 
1961, ό Κάρολος Anti, ομότιμος καθηγητής τής κλασσικής αρ
χαιολογίας τού Πανεπιστημίου τής Padova και πρόεδρος τής αυτό
θι ’Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων κα'ι Τεχνών.

Καθ’ όλην αυτού την ζωήν τάς επιστημονικός του δυνάμεις 
άφιέρωσεν ό Anti εις τήν μελέτην τής ελληνικής άρχαιότητος, οί 
δέ καρποί τών εργασιών του αναμφισβήτητος προήγαγον και διε- 
φώτισαν πολλά σημεία τής Πολυκλειτείου ιδία πλαστικής και τών 
αρχαϊκών έλληνικών θεάτρων, περί τών οποίων έδημοσίευσεν εμ
βριθείς μελέτας.

’Αλλά κα'ι τής βαθείας αυτού φιλολογικής μορφώσεως δείγμα 
τρανόν παρέσχεν εις ημάς ό Anti διά τής δημοσιεΰσεως τής περ'ι
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2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961

τής“’Ορεστείας δπως τήν παρίστανεν ό Αισχύλος,, πραγματείας του. 
Έξαίρετον δ’ άφ’ ετέρου μνημεΐον τής εύρείας αυτού επιστήμης 
πρόκειται καί τό περί αρχαιολογικών ερευνών έν Λυκία καί Παμ- 
φυλία υποδειγματικόν του έργον. Δι’ δ καί ό θάνατος τού σοφού 
«νδρός υπήρξε σημαντική άπώλεια διά την αρχαιολογίαν, ημείς δέ 
πάντες, δσοι τον έγνωρίσαμεν, θά διατηρούμεν άγαθωτάτην άνά- 
μνησιν ου μόνον τής υψηλής αυτού μορφώσεως άλλα καί τής εξαί
ρετου προσήνειας, ήτις τον διέκρινε.

Δευτέραν δεινήν απώλειαν ΰπέστη ή Εταιρεία, κατά Δε* 
κέμβριον τού 1961, διά τού θανάτου τού επιτίμου αυτής ’Αντι
προέδρου Έρνέστου Buschor, δμοτίμου καθηγητοΰ τής αρ
χαιολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τού Μονάχου καί έπιφανούς ιστο
ρικού τής τέχνης. Τον Buschor έγνώρισαν επί μακρόν αί Άθήναι 
δτε, άπό τού 1921 μέχρι τού 29, διηύθυνε τό ενταύθα Γερμανικόν 
’Αρχαιολογικόν Ίνστιτούτον καί συνεδέδη προς τήν χώραν μας διά 
τής βαθείας του επιστήμης καί τής ειλικρινούς του άπλότητος.

Ή άρχαιολογική ευρυμάθεια τού Buschor περιέλαβεν εις τήν 
έρευναν αυτού θέματα ου μόνον καθαρώς άνήκοντα είς τήν καλ
λιτεχνικήν ιστορίαν τής άρχαίας Ελλάδος άλλά καί φιλολογικά - 
άρχαιολογικά καί ώς τοιούτο πρέπει νά θεωρηθή ή είς τήν Γερμα
νικήν γλαφυρά μετάφρασις τών 31 σωζομένων δραμάτων τών τρι
ών μεγάλων Ελλήνων τραγικών ποιητών. Ή άγγειογραφία καί ή 
άρχαϊκή πλαστική υπήρξαν τά κύρια πεδία, είς τά όποια έξεδηλώθη 
αδρά ή προσωπικότης τού άνδρός ώς έρευνητού καί εύστοχου έρμη- 
νευτοΰ. ’Αθάνατον δύναται πράγματι νά χαρακτηρισθή τό πλείστας 
εκδόσεις άριθμούν πρωτόλειον έργον του περί τής Ελληνικής 
άγγειογραφίας, έξαίρετον δέ θέσιν είς τήν επιστήμην καταλαμ
βάνουν καί ή περί τής έννοιας τών Ελληνικών άγαλμάτων καί ή 
περί τής έξελίξεως τής προσωπογραφίας καί αί περί τών άρχαϊκών 
κούρων καί τού σατυρικού χορού καί τού πρωίμου δράματος μελέ- 
ται καί έρμηνεϊαί του. Θαυμαστόν δέ τέλος είναι τό έργον είς τό 
όποιον μέχρι τών τελευταίων του ημερών είργάζετο : ή άνασκαφή
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Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 3

χοϋ 'Ηραίου τής Σάμου, εμβριθέστατος περί τού οποίου μελετάς 
έδημοσίευσεν εις τό Jahrbucli τού 'Ινστιτούτου, διά των οποίων 
ήνοιξε νέους δρίζοντας εις τάς περί τής αρχαϊκής πλαστικής και τής 
ναοδομίας γνώσεις μας.

Ό Buschor δεν περιωρίζετο μόνον εις τον στενόν επιστημονι
κόν τής κλασσικής αρχαιολογίας κύκλον άλλ’ έξήρχετο πολύ πέρα 
αυτού, άναζητών άνωτέρας ανθρωπιστικός σχέσεις τού αρχαίου 
προς τον σύγχρονον βίον. Δεμένος εκ (ρύσεως με την ζωήν καί τον 
πρακτικόν ανθρωπισμόν είδε τον άρχαιον κόσμον με μίαν νέαν 
διάστασιν καί τον έχρησιμοποίησε γονίμως, διά την εποχήν μας. 
Ήνωσε, μέ άλλους λόγους, τό παρελθόν προς τό παρόν, όπως μάς 
τό άποδεικνύει προ πάντων τό ‘'Φειδίας ό άνθρωπος,, έπιγραφόμε- 
νον εργον του, τό όποιον υπέρ παν άλλο μάς φέρει πλησιέστερον 
προς την προσωπικότητά του.

Ό Busclior δεν υπήρξε μόνον μέγας επιστήμων αρχαιολόγος 
καί ερμηνευτής τού αρχαίου κόσμου, αλλά καί ένας ζωντανός ακό
λουθος τού πνευματικού Ελληνισμού. Καί τούτου ένεκα είναι ιδι
αιτέρως αισθητή εις ημάς τούς "Ελληνας ή άπώλειά του.

Έκ των Ελλήνων αύτής έταίρων έθρήνησεν έψέτος ή Εται
ρεία τον θάνατον τού διαπρεπούς ιατρού Άρ ιστοτέ λ ους Κούζη, 
όμοτίμου καθηγητού τής 'Ιστορίας τής Ιατρικής τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, άνδρός μεγάλως διαπρέψαντος έπιστημονικώς τε καί 
κοινωνικώς. Έπιστημονικώς μέν οΰ μόνον διά τής καρποφόρου διδα
σκαλίας του αλλά καί διά τής συγγραφής πολυαρίθ μων πρωτοτύπων 
ιατρικών εργασιών, διά τής έρεύνης ιατρικών χειρογράφων, ακόμη 
δε καί διά τής έκδόσεως ανεκδότων ιατρικών κειμένων. Κοινωνικώς 
δέ, πάλαι μέν διά τών αγώνων αυτού κατά τής φθίσεως καί τών 
ελωδών πυρετών, άργότερον δέ διά τής κατά τής φοβέρας μάστιγος 
τού καρκίνου εκστρατείας καί μάλιστα διά τής ίδρύσεως τού 
άντικαρκινικού ’Ινστιτούτου, όπερ άνέδειξεν εις 'Ίδρυμα έφάμιλλον 
προς τά ξένα τού είδους του καί τού όποιου προήδρευσε μέχρι τών 
τελευταίων του ημερών.
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4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

Μεγάλως επίσης έθλίβη ή Εταιρεία καί διά τον θάνατον τοΰ 
άρχιτέκτονος Ιωάννου Ίωαννίδη κα'ι τοΰ άλλοτε βουλευτοΰ Αθα
νασίου Κριμπά, οιτινες μετά πολλοϋ ένδιαιρέροντος παρηκολοΰ- 
θουν τό εργον ημών.

Στρέοροντες ήδη τον λόγον προς τό εργον τής Εταιρείας θά 
προτάξωμεν την περί των άνασκαφών εκθεσιν ημών.

(Έπεται ή έκθεσις περί τής οποίας βλ. τό Εργον τής Άρχ. Ε
ταιρείας κατά τό 1961).

Τοιοΰτο υπήρξε, Κυρίαι και Κύριοι, τό επιστημονικόν εργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1961 αντάξιον τής ιστορίας 
της καί εύοίωνον διά την συνέχειαν αυτής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ· ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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