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Κύριοι Εταίροι,
'

Καθήκον εύλαβείας και εύγνώμονος άναμνήσεως επιβάλλει εις
ημάς καί εφέτος νά προτάξωμεν πάσης λογοδοσίας τδ μνημόσυνον
τών κατά τδ παρελθδν έτος έκλιπόντων εταίρων καί συναγωνιστών
έν τω στίβω τής επιστήμης.
Έκ τών ξένων άντεπιστελλόντων μελών ημών ό θάνατος μάς
άφήρπασεν, έν πλήρει ακόμη δράσει, τδν έξαίρετον άμερικανδν
αρχιτέκτονα William Stuart Thompson, δστις έφιλοτέχνησε τα σχέδια καί έπέβλεψεν εις την έκτέλεσιν τοϋ καλλιγράμμου,
ιωνικού ρυθμοΰ, μεγάρου τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, υπήρξε δέ
συνάμα καί έκ τών πρώτων συνεργατών τής άναστηλώσεως τής
Στοάς τοΰ Άττάλου.
Τών Ελλήνων νεκρών δ κατάλογος περιλαμβάνει έφέτος
προσφιλή ονόματα συνεργατών καί φίλων :
Τοΰ διακεκριμένου πολίτικου μηχανικού Παν. Μεσολωρά,
τοϋ έπιτίμου πρέσβεως Β α σ ι λ. Μόστρα, τοΰ καθηγ. τοΰ Πο
λυτεχνείου 1 ω. Ρ ω μ α ΐ δ η καί τών δικηγόρων Κ. Β ε ρ ν α ρδ ά κ η καί Άδαμαντίου Μπαβαβέα, οϊτινες πάντες με
πολλήν στοργήν παρηκολούθησαν τδ έργον τής έταιρείας μας, δΓ ό
καί πολλήν την λύπην ήσθάνθημεν διά την άπώλειάν των.
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Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1968

Μεγίστην επίσης έδοκιμάσαμεν θλΐψιν καί διά τον άδόκητον
θάνατον δύο άριστέων φιλολόγων εταίρων μας : τοϋ ακαδημαϊκού
Ίω. Σταματάκοτ καί τού άλλοτε Γ. Γραμματέως τοϋ Ύπ.
Παιδείας Κωνστ. Γεωργοΰλη.
Ό Σταματάκος ύπήρξεν άριστος γραμματικός φιλόλογος.
Τον διέκρινε φιλολογική οξύνοια, εύθύτης χαρακτήρος καί παρρη
σία γνώμης. Πλήν τής σημαντικής συμβολής του είς την εκδοσιν
στερεοτύπων κειμένων καί ιδία έργων τού Πλουτάρχου, έχει ό
Σταματάκος είς τό ενεργητικόν του ένα αληθή άθλον, την σύντα
ξιν καί εκδοσιν τοϋ τετράτομου λεξικοϋ τής Νέας Ελληνικής, εν τφ
οποίοι περιεκλείσθη ολόκληρος ό λεξικογραψικός θησαυρός τής τε
δημοτικής καί τής καθαρευούσης ημών γλώσσης.
Ό Κωνστ. Γεωργούλης υπήρξε διαπρεπέστατος φιλόλογος καί
έξοχος ερευνητής τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
Ώπλισμένος με βαθεΐαν επιστημονικήν μόρφωσιν συνέγραφε
πολλάς καί σοφάς πραγματείας.
Δεν διεκρίνετο εν τούτοις μόνον διά τήν σοφίαν του ό Γεωρ
γούλης' έκοσμεΐτο καί έξήρετο υπέρ τούς συνήθεις ανθρώπους καί
διά τοϋ υπέροχου του ήθους, τοϋ αδαμαντίνου χαρακτήρος καί τής
εύγενεστάτης του ψυχής.
’Αλλά τό βαρύτατον πλήγμα κατέφερε καθ’ ημών ό θάνατος
άρχομένου τού 68, ότε έπληξεν αυτό τό ήμέτερον Συμβούλων,
σκληρώς άφαρπάσας τήν κεφαλήν αύτοϋ, τον προσφιλή καί πολύ
τιμον Πρόεδρον ημών Παναγιώτην Πουλί τσαν.
Τέκνον πτωχής οικογένειας τοϋ Γερακίου τής Λακεδαίμονος
ό Πουλίτσας έσταδιοδρόμησε τελείως απροστάτευτος, άριστεύων
πάντοτε χάρις είς τήν επιμέλειαν, τον εύθύν χαρακτήρά του καί
τήν προσήλωσιν είς τήν θρησκείαν καί τάς τιμίας παραδόσεις τών
γονέων του.
Είσελθών ενωρίς είς τον δικαστικόν κλάδον καί μεγάλως εύδοκιμήσας εν αύτώ διά τής αύστηράς τηρήσεως τοϋ καθήκοντος, τής
πάντοτε διαυγούς καί ασφαλούς αύτοϋ σκέψεως καί τοϋ άλυγίστου
χαρακτήρος του, άνήλθε ταχέως τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας μέχρι
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καί χοΰ βαθμοΰ τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας,
ή έν τω όποίιο επταετής δράσίς του άφήκεν εποχήν, άναδείξασα
αυτόν ώς μεγάλην φυσιογνωμίαν τής Ελληνικής νομικής επιστήμης.
Δι’ δ καί διαρκούσης είσέτι τής θητείας του ώς Προέδρου
τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας έκλήθη τό 1946 νά άναλάβη
την Προεδρίαν Υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, ολίγον δ’ έπειτα καί
ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τιμώσα τό επιστημονικόν του έργον έξέλεξεν
αυτόν παμψηφεί μέλος της.
’Αλλά καί τής ήμετέρας Εταιρείας εύστοχος έξελέγη ό Πουλίτσας πρόεδρος, μετά τον θάνατον τοΰ αειμνήστου Μπενάκη'
διότι ό Πουλίτσας, καίπερ νομικός, δμως δεν ήτο ξένος προς τον
άρχαϊον κόσμον, ώς τρανώς μαρτυροΰσιν άφ’ ενός μέν τό πολύτιμον
περί Σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας έργον του, έν τω όποίω
ή γνώσις τής Βυζαντινής Ιστορίας λαμπρώς συνδυάζεται προς την
νομικήν σκέψιν, άφ’ετέρου δέ ή δημοσίευσις πλείστων επιγραφών
καί ενθυμήσεων έκ Β. ’Ηπείρου καί Άγράφων.
Ός πρόεδρος τής ήμετέρας Εταιρείας ύπήρξεν ό Πουλίτσας
έκ τών ώφελιμωτέρων έν τή ιστορία τοΰ ιδρύματος’ διότι μέ
την οξύτητα καί την ασφάλειαν τής κρίσεώς του έπελαμβάνετο καί
θαυμαστώς επέλυε πλεΐστα δσα ακανθώδη τής Εταιρείας ζητήματα
καί δη δχι μόνον νομικά αλλά καί ηθικά καί πνευματικά.
Τοιούτου ήθικοΰ, σοφοΰ καί πολυτίμου άνδρός θρηνοΰμεν
την δυσαναπλήρωτον απώλειαν.
Κλείοντες ήδη τό βιβλίον τοΰ θανάτου καί άναλαμβάνοντες
τό βιβλίον τής ζωής άναφέρομεν, δτι τό Συμβούλων τής ήμετέρας
Εταιρείας εις άντικατάστασιν τοΰ έκλιπόντος προέδρου αύτοΰ αει
μνήστου Πουλίτσα έξέλεξε, διά τον ύπόλοιπον χρόνον τής θητείας
του πρόεδρον τον αντιπρόεδρον αύτοΰ κ. Γεώργιον Βέ?ιτσον.
Ωσαύτως τό Συμβούλων τιμών την αρχαιολογικήν δράσίν των
έξέλεξ εν επιτίμους μέν Συμβούλους αύτοΰ τον Διευθυντήν τής έν
Αθήναις Γαλλικής Άρχ. Σχολής καθηγητήν κ. Georges Daux καί
τον Γάλλον καθηγητήν καί ακαδημαϊκόν κ. Andre Grabar, ώς επι
τίμους δ’ εταίρους αύτής τούς έξής :
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Τον κ. Gallet de Santerre, Πρύτανιν τοΰ Π/μίου τής Dijon,
τον ’Ακαδημαϊκόν Jean Charbonneaux, τοΰ οποίου μετά λύπης
έπληροφορήθημεν τον πρό τινων ημερών έπισυμβάντα θάνατον έξ
αύτοκινητικοϋ δυστυχήματος, τον κ. Pierre Devambez, Έφορον τοΰ
Μουσείου τοΰ Λούβρου, τον κ. Pierre Demargne, Καθηγητήν τής
Σορβόννης, τον κ. Roland Hampe, Καθηγητήν τοΰ Π/μίου τής
Heidelberg, τον κ. Denis Page, Ελληνιστήν, Master of Jesus Col
lege, και τούς καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης Fritz
Schachermeyr, Fritz Eichler, Herbert Hunger και Otto Demus.
"Ας έλθωμεν ήδη εις τήν έξέτασιν τοΰ επιστημονικού έργου
τής Εταιρείας και δή κυρίως τοΰ άνασκαφικοΰ.

(Έπεται ή έκθεσις, περί τής οποίας βλ. τό Έργον τής Αρχ.
Εταιρείας κατά τό έτος 1968).

Τοιαύτη, Κυρίαι καί Κύριοι, ύπήρξεν ή δράσις τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος, πλούσιον καϊ πάλιν δείγμα
τής επιστημονικής και μορφωτικής πολυμερείας τοΰ Ιδρύματος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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