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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1959

'Αγαπητοί 'Εταίροι, Κυρίαι καί Κύριοι,

Προ της έκθέσεως των πεπραγμένων αύτοΰ κατά το 1959 τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, κατ’ επικράτησαν σε
βαστόν εθιμον, θά στρέψη καί έφέτος εύγνώμονα καί εύλαβή την 
άνάμνησιν αύτοΰ προς τούς άποθανόντας έταίρους καί συναδέλ
φους, τούς πιστώς άφοσιωθέντας εις τόν σκοπόν της Εταιρείας 
καί την θεραπείαν της άρχαιολογικής έπιστήμης.

Έκ των τακτικών έταίρων αύτης έθρήνησεν ή Εταιρεία την 
άπώλειαν τοΰ καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου καί ’Ακαδημαϊκού 
Βασιλείου Αίγινήτου, οστις, πλήν των ειδικών περί τήν 
Φυσικήν εργασιών αύτοΰ, ήσχολήθη εύδοκίμως καί περί άρχαιο- 
λογικά θέματα, διά δέ τής πείρας καί τών γνώσεων αύτοΰ πολλά 
ωφέλησε τήν Εταιρείαν.

Μεγάλην θλΐψιν επίσης έδοκίμασεν ή Εταιρεία διά τόν θά
νατον τοΰ παλαιοΰ φίλου καί ύποστηρικτοΰ τοΰ 'Ιδρύματος 
πρώην πρεσβευτοΰ Χρήστου Μητσοπούλου, ώς καί τών 
έπίσης παλαιών καί άφωσιωμένων αύτης έταίρων Ίωάννου Άπο- 
στολοπούλου, άρεοπαγίτου, Πολυβίου Τσακαλώτου, έκδοτου, 
Μιχαήλ Ρινοπούλου, Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Δήμου Πειραιώς,
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2 ΙΙρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1959

καί του μηχανικού’Αθανασίου Δραγάτση, υίοΰ του άλλοτε Γραμ- 
ματέως της Εταιρείας καί πολλαπλάς εις αύτήν ύπηρεσίας παρα- 
σχόντος ’Ιακώβου Δραγάτση.

Ούχί όλιγώτερον οδυνηρά υπήρξε δι’ ημάς καί ή άπώλεια του 
επί μακράν σειράν ετών διατελέσαντος βιβλιονόμου τής ήμετέρας 
Εταιρείας Δημητρίου Πελεκίδη, ώς καί του επανειλημ
μένους έκλεγέντος μέλους τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας του 
'Ιδρύματος Νικολάου Καπερώνη καί τέλος του προ ολίγων 
μόλις μηνών έκλεγέντος έταίρου, ενθέρμου δέ φιλοτέχνου Φ ιλώτα 
Χατζηλαζάρου.

Τών άνωτέρω νεκρών την χορείαν καθιστά πενθιμωτέραν 
έφέτος τό βαθύ τραύμα, τό όποιον 6 θάνατος κατέφερε προ τετρα- 
μήνου, εις αύτό τό Συμβούλιον, άφαρπάσας τον έκλεκτόν αύτοΰ 
άπό Ιδετίας Σύμβουλον, Δημήτριον Εύαγγελίδην.

Έκ Φιλιατών τής ’Ηπείρου καταγόμενος ό πολύκλαυστος 
συνάδελφος είσήλθε νεαρός εις τον άρχαιολογικόν κλάδον. 'Ως 
έπιμελητής κατ’ άρχάς καί ώς έ'φορος έπειτα ένήργησεν έπιτυ- 
χεϊς άνασκαφάς εις Μυκήνας, Σάμον, Μυτιλήνην καί άλλαχοΰ, 
ιδία όμως, άπό 30ετίας, εις την ’Ηπειρωτικήν Δωδώνην, τής 
οποίας έφερεν εις φώς άξιόλογα μνημεία καί χρησμούς. Μοίρα 
όμως όλοτ) δέν τού έπέτρεψε, φευ, να ίδη δημοσιευόμενον τό 
συνολικόν περί τού Δωδωναίου μ,αντείου σύγγραμμα, τό όποιον 
συντόνως παρεσκεύαζεν έσχάτως έν συνεργασία μετά του κ. Σ. Δά- 
καρη. Τρανά έν τούτοις πρόκεινται εύτυχώς δείγματα τής άρ- 
χαιολογικής σοφίας καί όξυνοίας του άνδρός πλείσται άλλαι 
άρχαιολογικαί μελέται του αύτοτελεΐς ή κατεσπαρμέναι εις επι
στημονικά περιοδικά. Μέγα δ’ άφ’ έτέρου τεκμήριον τής προς την 
πατρίδα του ’Ήπειρον στοργής αποτελεί καί τό περί Βορείου 
’Ηπείρου βιβλίον του. Καίπερ δέ εις έμβριθεΐς άρχαιολογικάς 
μελέτας έγκύψας, όμως δέν έλησμόνησεν ό Εύαγγελίδης ποτέ τον 
ποιητήν. "Ολας του σχεδόν τάς μελέτας διαπνέει πράγματι μία 
ελαφρά ποιητική πνοή καί μία άπαράμιλλος εύγένεια διατυ- 
πώσεως. Ούδ’ ύπήρξε περιωρισμένος μόνον εις τήν άρχαίαν
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ελληνικήν τέχνην ό πνευματικός του όρίζων, άφ’ ού έξ ’ίσου ίσχυ- 
ρώς είλκυσαν τό διαφέροντου καί ή βυζαντινή καί ή νεωτέρα καί 
ή σύγχρονος άκόμη τέχνη, εις τάς οποίας έτελειοποιήθη έν Εύ- 
ρούπη καί περί των οποίων πλείστα καί ενδιαφέροντα έδημο- 
σίευσεν άρθρα εις ποικίλα περιοδικά, άρθρα μαρτυροΰντα οχι 
μόνον τήν βαθεΐαν γνώσιν των θεμάτων τα όποια έπραγμα- 
τεύετο άλλα καί τήν πολυμάθειαν καί τήν ύγιά αισθητικήν του 
κρίσιν, συνάμα δέ καί τήν λεπτότητα τοΰ αισθήματος.

Πάντα ταΰτα τα έφόδια τοΰ Εύαγγελίδη έν συνδυασμώ καί 
προς τό άξιάγαστον ήθος του, τοΰ έξησφάλισαν, κατά μέν τό 1929 
τήν είσοδόν του ώς καθηγητοΰ εις τό Πανεπιστήμιου τής Θεσ
σαλονίκης, κατόπιν δέ καί εις τό Πολυτεχνείου, εις τήν άρχιτε- 
κτονικήν Σχολήν τοΰ οποίου εύδοκιμώτατα έδίδαξεν έπί σειράν 
ετών Γενικήν 'Ιστορίαν τής Τέχνης, μεταδώσας τα πλούσια νά
ματα τής πολυσχιδούς του μορφώσεως καί τής αισθητικής του 
καλλιέργειας εις τούς νεαρούς σπουδαστάς άρχιτέκτονας.

'Ο θάνατος τοΰ Δημητρίου Εύαγγελίδη δεν στερεί μόνον τήν 
επιστήμην ενός σοφοΰ καί φωτισμένου θεράποντος της καί τήν 
Ελλάδα ενός εκλεκτού τεχνοκρίτου, άλλ’ άφαρπάζει άπό ήμας, 
τούς φίλους καί συναδέλφους του, τον άνθρωπον μέ τά έξαιρε- 
τικά χαρίσματα τής καλωσύνης, τής προσήνειας καί τής εύγε- 
νείας, τά όποια έχάραξαν άνεξίτηλον εις τήν μνήμην μας τήν 
γλυκείαν μορφήν του.

Εις άναπλήρωσιν των έκ τοΰ θανάτου κενών έξέλεξε τό Συμ
βούλιου κατά τό 1959 Σύμβουλον μέν αύτοΰ τον καί προ έτών δια- 
τελέσαντα τοιοΰτον, ομότιμου δέ νΰν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης καθηγητήν κ. Ά. Ξυγγόπουλον, έταίρους δέ τούς έν ένερ- 
γεία έπιμελητάς άρχαιοτήτων ’Αγγελικήν ’Ανδρειωμένου, Αικα
τερίνην Φατούρου, ’Αδαμαντίαν Οίκονομίδου, Έβην Στασινο- 
πούλου, Βασίλειον Πετράκον, Γρηγόριον Κωνσταντινόπουλον καί 
Γεώργιον Παπαθανασόπουλον, τον πρόεδρον τοΰ ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιον Φραγκούλην, τόν καθηγητήν τοΰ Πανε
πιστημίου καί άκαδημαϊκόν κ. Ίω. Σταματάκον, τόν Διευθυντήν
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του Δημοσίου Λογιστικού κ. Έμμ. Δαλαμάγκαν, τον έν άπο- 
στρατεία στρατηγόν κ. Βλαδίμηρον Κολοκοτρώνην, τον έγκριτον 
νομομαθή κ. Θεμιστοκλή Τσάτσον, τον δικηγόρον κ. ’Άγγελον 
Πετρόπουλον, τον συμβολαιογράφον κ. Γεώργιον Σεργόπουλον 
καί τέλος τήν έκτακτον έπιμελήτριαν Καν Αγνήν Σακελλαρίου.

Άς ελθωμεν ήδη εις τήν έξέτασιν του έργου τής Εταιρείας, 
τό όποιον έφέτος ύπήρξεν όμολογουμένως γονιμώτατον.

(Έπεται ή έκθεσις, περί τής οποίας βλ. Τό Έργον τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1959).

Τοιοΰτο καί τοσοΰτο υπήρξε, Κυρίαι καί Κύριοι, τό επιστη
μονικόν έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1959. ’Έργον εκ
προσωπούν σπουδαιοτάτην έκδήλωσιν τής πνευματικής κατευ- 
θύνσεως τού ’Έθνους, έργον άντάξιον, νομίζω, τής ύπερεκατον- 
ταετοΰς ιστορίας τού 'Ιδρύματος καί εύοίωνον διά τήν συνέχειαν 
αύτής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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