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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1962

3Αγαπητοί "Εταίροι, Κνρίαι και Κύριοι,

Προ τής έκθέσεως των κατά τό 1962 πεπραγμένων τό 
Δ. Συμβούλιον τής Εταιρείας θά προσφέρη, ώς πράττει κατ’ έ'τος, 
ευλαβή τιμήν προς τούς κατά τό λήξαν έτος έκλιπόντας εταίρους 
και συναδέ?.φους :

Έκ των ξένων ημών εταίρων ούδένα, ευτυχώς, άφήρπασεν 
άφ’ ημών εφέτος ό θάνατος. Πυκνή όμως άντιθέτως ύπήρξεν ή 
ψάλαγξ τών θανόντων Ελλήνων εταίρων μας, τούς οποίους, 
ελλείψει χρόνου, τροχάδην μόνον είμαι ήναγκασμένος ν’ ανα
φέρω. Καί δή πρώτον μεταξύ αυτών τον μακαριώτατον αρχιεπί
σκοπον ’Αθηνών καί πόσης Ελλάδος Θεόκλητον, ζωηρό- 
τατον υπέρ τής Εταιρείας μας έπιδείξαντα ενδιαφέρον, έπειτα 
τούς διαπρεπείς ιατρούς καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου Σπυ
ρίδωνα Λιβιεράτον καί Μελέτιον Γεωργό- 
π ο υ λ ο ν, τον έξαίρετον Μακεδόνα φυσικόν καί καθηγητήν 
τοΰ Πανεπιστημίου Δημήτριον Χόνδρον, τύν διακε- 
κριμένον αρχιτέκτονα Ά ν δ ρ έ α ν Κ ρ ι ε ζ ή ν, τον γνωστόν 
φιλάρχαιον καί φιλίστορα Θράκα Μιλτιάδην Σταμοΰ- 
λ η ν, τούς εκλεκτούς δικηγόρους Σταμάτιον Ροζάκην,
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2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1962

"Αγγελον Πετρόπουλον καί Νικόλαον Πίστην, 
μετά στοργής πάντας ΰποβοηθήσαντας τον εθνικόν σκοπόν τής 
Εταιρείας μας.

Όδυνηρότατον τέλος πλήγμα ύπέστη τό "Ιδρυμα ημών διά 
τοΰ προώρου θανάτου, προσφιλούς μέλους τής αρχαιολογικής 
μας οικογένειας, τοΰ Έφορου αρχαιοτήτων Ί ω ά ν ν ο υ Θ ρ ε- 
ι|ι ι ά δ η.

Γεννηθείς τό 1907 έν Άθήναις έσπούδασεν ό Θρεψιάδης 
αρχαιολογίαν εις τό Πανεπιστήμιον των ’Αθηνών, μετεξεπαι- 
δεΰθη δ’ άργότερον εις τά Πανεπιστήμια Μονάχου καί Βερολί
νου, άργότερον δέ καί εις τό Princeton τών Η. Π.Α.

"Ηδη από τοΰ 31 είσαχθεις εις την Άρχαιολογ. Υπηρεσίαν 
ύπηρέτησεν ώς Επιμελητής εις διάφορα Μουσεία, ώς "Εφορος 
δ’ από τοΰ 36 εις Θήβας κατ’ άρχάς, εις τον Πειραιά κατά την 
Κατοχήν κα'ι τελευταίων ιός Διευθυντής τοΰ Μουσείου τής 
Στοάς Άττάλου.

Τό επιστημονικόν έργον τοΰ Θρει^ιάδη ΰπήρξεν ευτυχές κα'ι 
ούχί εύκαταφρόνητον. Βοηθός κατ’ άρχάς τοΰ αειμνήστου Κου- 
ρουνιώτου εις τάς άνασκαφάς τής Έλευσινος, έ'σκαψεν έπειτα 
(ΐόνος εις τον λόφον τοΰ Κουμουνδούρου Πειραιώς έν&α ώρισε 
τήν θέσιν τοΰ ίεροΰ τής Μουνυχίας Άρτέμιδος, επίσης δέ και 
εις τά Μέγαρα.

’Ιδιαιτέρως ήσχολήθη και συστηματικούς έμελέτησεν ό Θρε
ψιάδης τήν τοπογραφίαν τών ’Αρχαίων ’Αθηνών, άνεΰρε τον 
παρά τό Θησεΐον ναόν τής ’Αριστοβούλης Άρτέμιδος, άπεκά- 
λυψε τάς Πειραΐκάς πύλας καί διηυκρίνησεν άλλα σημεία τοΰ 
τείχους τών ’Αρχαίων ’Αθηνών.

Αίαν επιτυχείς υπήρξαν επίσης καί αί έν Αΰλίδι άνασκαφαί 
του, δι ών έταυτίσθη επιγραφικούς ό τε ναός τής Αύλιδείας Αρ- 
τέμιδος καί ή πόλις τής Αύλίδος. Άλλη επιτυχής του έξερεύνησις 
— ή τελευταία φεΰ ! — ύπήρξεν ή τής προϊστορικής άκροπόλεως 
τής έν τή Κωπαΐδι Άρνης (Γκλά), τής οποίας έ'φερεν εις φώς 
πολλάς νέας λεπτομέρειας. Ό επίλογος τής έπιστημονικής δρά-
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Γενική εκΰεσις τοϋ Γραμμαΐέως 3

σεως τοΰ Θρεψιάδη ύπήρξεν ή έπανέκθεσις των αρχαίων εις τό 
νεότευκτον μουσεϊον των Θηβών, την οποίαν συνετέλεσεν εντός 
8 μηνών, έπέπρωτο δμως νά μή παραστή εις τά εγκαίνιά της, 
ύποκύψας εις την εσχάτως τόσον μαστίζουσαν την ανθρωπότητα 
επάρατον νόσον.

Τον Θρεψιάδην έκόσμει χρηστότης ήθους καί άκεραιότης. 
Ήτο προς πάντας γλυκύς καί μειλίχιος καί ιδιαιτέρως στοργικός 
προς τούς συνανθρώπους του, ως άπέδειξεν ή κατά τά έτη τής 
Κατοχής μεγάλη βοήθεια την οποίαν παρέσχεν είς τούς κατοί
κους τής Βοιωτίας διά τής ίδρύσεως νοσοκομείου, τό όποιον κα- 
τώρθωσε νά άναγνωρισθή ως παράρτημα τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού.

Τοιοΰτον πολύτιμον συνάδελφον άπώλεσεν ή Άρχ. Έται-

ό ν ο ί Β ε ο ί φ ι λ ο ΰ σ ι ν αποθνήσκει νέος.
Είς άναπλήρωσιν των εκ τοΰ θανάτου κενών εξέλεξε τό 

Συμβούλιου, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1962, 15 νέους εταίρους, κατά 
τό πλεΐστον εξ επαγγέλματος αρχαιολόγους. ΙΙροέβη δ’ ωσαύτως 
καί είς άνακήρυξιν επιτίμων εταίρων εκ μέν τών ξένων τοΰ 
Διευθυντοΰ τοΰ ένταΰθα Γερμανικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστι
τούτου, επιφανούς αρχαιολόγου καί τά μάλιστα φιλέλληνος 
κ. Emil Kunz e καί τοΰ πολυγραφωτάτου καί διαπρεπούς 
Διευθυντοΰ τής ένταΰθα Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής 
κ. Doro Levi. ’Εξέλεξε δέ προσέτι επίτιμον έταϊρον τον Κύ
πριον, τέως Διευθυντήν τής Άρχαιολογικής Υπηρεσίας Κύπρου 
καί ότρηρόν τής ’Αρχαιολογίας θεράποντα κ. Π ο ρ φ ύ ρ ι ο ν 
Δίκαιον.

Άνεκήρυξε τέλος άντεπιστέλλοντα αυτής μέλη τον Βρετα
νόν αρχαιολόγον κ. Frazer καί τον Κύπριον Έφορον ’Αρ
χαιοτήτων καί νΰν διευθυντήν τοΰ Άρχαιολ. Μουσείου Κύπρου 
κ. Βασίλειον Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ η ν.

Έρχόμεθα ήδη είς την έξέτασιν τοΰ άνασκαφικοΰ έργου τής 
Εταιρείας τό όποιον έπεξετάθη, ιός συνήθιος, άνά σύμπασαν τήν 
Ελλάδα.
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4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1962

(Έπεται ή έ'κΐΐεσις περί της οποίας βλ. τό 
Εταιρείας κατά το 1962).

Έργον τής Άρχ.

Τοιοϋτο υπήρξε, Κυρίαι καί Κύριοι, τό επιστημονικόν έ'ρ- 
γον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1962 αντάξιον τής 
ιστορίας της καί εύοίωνον διά την συνέχειαν αυτής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ· ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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