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ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ I960

’Αγαπητοί Εταίροι,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Προ τής έκθέσεως των υπό τής Εταιρείας πεπραγμένων κατά 
τό διαρρεΰσαν έ'τος, θά φέρωμεν και εφέτος, κατ’ έπικρατήσαν 
αγαθόν καί σεβαστόν έθιμον - ευλαβή την άνάμνησιν ημών προς 
τούς έκλιπόντας κατά τό 1960 εταίρους.

Έκ των ξένων εταίρων άπώλεσεν εφέτος ή Εταιρεία τον 
Γάλλον επίτιμον αυτής έταΐρον Λεοπόλδον Dor, ενθουσιώδη φι- 
λάρχαιον, δστις διά τής φωτογραφικής τοτι δεξιοτεχνίας παρέσχε 
μεγάλας υπηρεσίας εις τούς αρχαιολόγους.

Ζωηράν επίσης ήσθάνθη θλΐψιν ή Εταιρεία καί διά τον θά
νατον τού έπιτίμου αυτής Συμβούλου, ενθέρμου φιλάρχαιου καί 
γενναίου χορηγού τής άναστηλώσεως τής Στοάς τού Άττάλου 
John Rockefeller.

’ Αφθονος δυστυχώς υπήρξε κατά τό παρελθόν έ'τος ό αμητός 
τού θανάτου διά τούς 'Έλληνας εταίρους ημών. Ούτως έθρήνησεν 
ή Εταιρεία την απώλειαν τού όμοτίμου Καθηγητοϋ τού Πανεπι
στημίου καί ’Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Άμάντου, με
γάλου έπιστήμονος καί αληθώς εθνικού άνδρός, σώφρονος καί
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2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1960

τιμίου Έλληνος, συγγραφέως δέ πολυγραφωτάτου, περί την Βυ
ζαντινήν Ιδία ιστορίαν διατρίψαντος και άξιόλογον έπιδείξαντος 
δημοσίαν και κοινωνικήν δράσιν.

Έθρήνησεν ωσαύτως ή Εταιρεία τήν απώλειαν τοΰ όμοτίμου 
Καθηγητοΰ, ’Ακαδημαϊκού καϊ Συμβούλου αύτής διατελέσαντος 
Νικολάου Έξαρχοπούλου. Ό Έξαρχόπουλος δύναταί τις 
νά εΐπη δτι άπετέλεσε τό έπίκεντρον πόσης εν Έλλάδι έκπαιδευτι- 
κής κινήσεως, είναι δέ ό πρώτος είσαγαγών τήν συστηματικήν πα- 
ρατήρησιν κα'ι τό πείραμα εις τήν παρ’ ήμϊν Παιδαγωγικήν. Συν
έγραψε πλεϊστα επιστημονικά παιδαγωγικά συγγράμματα καί με
γάλους εν γένει κατέβαλεν αγώνας ύπέρ τής καθόλου παιδείας καί 
τής άνυψώσεως τής εθνικής τ|ιυχής.

Δεινόν επίσης πλήγμα ΰπέστη κατά τό 1960 ή Εταιρεία μας 
διά τοΰ θανάτου καί τρίτου όμοτίμου Καθηγητοΰ καί ’Ακαδη
μαϊκού, διατελέσαντος δ’ επί μακράν σειράν ετών Συμβούλου τής 
Εταιρείας μας, επιφανούς αρχαιολόγου Αντωνίου Κερα- 
μοπούλλου.

Διατελέσας έ'φορος αρχαιοτήτων εις πλείονας αρχαιολογικός 
περιψερείας, είργάσθη ό Κεραμόπουλλος λίαν εύδοκίμως εις άνα- 
σκαφικάς έρεύνας, συνέγραψε δέ καί πλείστας περισπουδάστους 
αρχαιολογικός διατριβάς καί συγγράμματα, τινά τών οποίων, — εν 
οΐς καί τά Θηβαϊκά του —, έβραβεύθησαν υπό εγκρίτων ξένων επι
στημονικών ιδρυμάτων. Παραλλήλως προς τήν αρχαιολογικήν 
έκαλλιέργησεν ό Κεραμόπουλλος καί τήν ιστορικήν επιστήμην 
ακόμη δέ καί τήν εθνογραφικήν έ'ρευναν, ήν έθεσεν εις τήν υπηρε
σίαν τής Πατρίδος. Μεγάλη πράγματι ύπήρξεν ή συμβολή του εις 
τήν διαφώτισιν ιθυνόντων κύκλων περί τών βαλκανικών θεμάτων 
’Απέριττος, ευπροσήγορος, πρόθυμος ΰποστηρικτής παντός προσ- 
φεύγοντος είς τά φώτά του έπιστήμονος αλλά καί δεινός μαχητής 
καί θαρραλέος ΰποστηρικτής τών άπόψεών του, έκέρδησεν ό Κε
ραμόπουλλος πολλών τήν αγάπην καί τήν έκτίμησιν.

Ζωηράν επίσης θλΐψιν ήσθάνθη ή Εταιρεία καί διά τήν 
απώλειαν τών εταίρων αυτής Καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου
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’Αθηνών Σπυρίδωνος Γαλανού καί τής Θεσσαλονίκης Πέτρου 
Βάλληνδα, τού δικηγόρου Στυλιανού Τεγοπούλου καί τέλος τού 
’Αλεξάνδρου Δέγλερη, πάντων μετά πολλής στοργής παρακολου- 
θησάντων τό έργον ημών.

Εις άντικατάστασιν τών έκλιπόντων έξέλεξε τό ήμέτερον 
Συμβούλων τούς εξής νέους τακτικούς εταίρους: τον Γ. Διευθυν
τήν τού Υπουργείου Οικονομικών κ. Θεόδωρον Μερτικόπουλον, 
τον Εισαγγελέα τού Άρείου Πάγου κ. Δημ. Κιουσόπουλον, τον 
φιλίστορα στρατηγόν κ. Σέργιον Γυαλίστραν, τον έγκριτον πολι- 
τευτήν κ. ’Αλέξανδρον Μυλωνάν, τον Καθηγητήν κ. Γεώργιον Τε- 
νεκίδην, τον αρχιτέκτονα κ. Ί. Βασιλείου καί τήν έπιμελήτριαν 
αρχαιοτήτων Δδα Καραμανώλη.

"Ας έλθωμεν ήδη εις τήν έξέτασιν τού έργου τής Εταιρείας, 
τό όποιον εφέτος υπήρξε γονιμώτατον.

Έπεται ή έκθεσις περ'ι τής οποίας βλ. τό ’Έργον τής Άρχ. 
Εταιρείας κατά τό 1960.

Τοιούτο υπήρξε, Κυρίαι καί Κύριοι, τό επιστημονικόν έργον 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό I960 αντάξιον τής ιστο
ρίας της κα'ι εύοίωνον διά τήν συνέχειαν αυτής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ· ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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