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    ὸ νὰ μιλήσεις γιὰ τὸν Γιάννη Τουράτσογλου († 13 Σε-
πτεμβρίου 2021) εἶναι καθῆκον βαρύ, διότι ἡ δραστη-
ριότητά του ὑπῆρξε πολυσχιδὴς καὶ τὸ ἔργο του στὴν 
Ἀρχαιολογικὴ  Ὑπηρεσία διττό, διοικητικὸ καὶ ἐπιστη -
μονικό. ὁ Πρωταγόρας ἔλεγε μηδὲν εἶναι μήτε τέχνην 
ἄνευ μελέτης μήτε μελέτη ἄνευ τέχνης. Ἐπιπλέον ὑπεισ -
έρχονται καὶ ἔντονα συναισθήματα φιλίας. ὁ Σόλων 
ἔλεγε φίλους εὐσέβει.1 
 
Ὁ Γιάννης Τουράτσογλου γεννήθηκε στὶς 23 Νοεμ-
βρίου 1940 στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ Κωνσταντινουπο-
λίτες γονεῖς. Μεγάλωσε στὴν ὁδὸ  Ὀλύμπου, χωμάτινη 

1  Δημοσιεύθηκε στὰ Κερμάτια Φιλίας, τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν Ἰωάννη 
Τουράτσογλου, Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ / Νομισματικὸ Μου σεῖο, Ά , 
Ἀθήνα 2009: Σῆμα  Ἐκδοτική, σελ. 1–5.  Ἐπαναδημο σι εύεται σὲ αὐτο -
τελὲς τεῦχος ἀπὸ τὸ Κέντρο Σύγχρονης Ἀρχαιο λο γίας ὡς ἐπικήδειος 
λόγος ποὺ δὲν ἐκφωνήθηκε λόγῳ τῆς πανδημίας. Ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ 
νεκρὸν θέσαν ἀχνύμενοι κῆρ  φίλοι, συνεργάτες καὶ συνάδελφοι τοῦ 
Γιάννη Τουράτσογλου τὸ ἡλιόλουστο μεσημέρι τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 
2021 στὸ Ά  Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν.   

Τ
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τότε, ἀνάμεσα στὴν πλατεία Διοικητηρίου καὶ τὴν 
πλατεία Δικαστηρίων, ἀλάνα τότε, πολλὰ χρόνια πρὶν 
γίνουν σὲ αὐτὲς οἱ ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφές, ὅταν 
ἐκεῖ ἐπικρατοῦσε τὸ ἄγριο παιχνίδι καὶ τὸ κρυφτό-
μπικο, τοῦ ὁποίου ὁ Γιάννης ἦταν παίκτης δεινός. Σὲ 
αὐτὸν τὸν χῶρο τὸν πρωτογνώρισα μὲ παρότρυνση 
τῆς μητέρας μου ποὺ διέκρινε τοὺς καλούς του τρό-
πους. Ἄριστος ἐξάλ λου μαθητὴς ξεχώριζε στὸ σχολικὸ 
συγκρότημα τοῦ 4ου Γυμνασίου Ἀρρέ νων, ὅπως μοῦ 
διηγήθηκαν ἀργότερα παλαιοὶ συμμαθητές του. 
 
Ἄριστος φοιτητὴς στὸ  Ἱστορικὸ Ἀρχαιολογικὸ Τμῆμα 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ὑπότροφος τοῦ   Ὑπουργείου Παιδείας, προκα -
λοῦ σε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν νεωτέρων ὄχι μόνον γιὰ τὶς 
ὑψηλὲς ἐπιδόσεις του σὲ ὅλα τὰ μαθήματα ἀλλὰ καὶ 
ὡς ἔχων τὴν ἄνεση τῶν προσωπικῶν ἐπαφῶν μὲ τοὺς 
καθηγητὲς καὶ τῶν σχέσεων μὲ τοὺς γνωστότερους 
τῶν φοιτητῶν. Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Μπακαλάκη πῆρε 
τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴ Νομισματική, καὶ ἀπὸ τὸν Μανόλη 
Ἀνδρόνικο γιὰ τὴν  Ἐπιγραφική, ποὺ ταίριασαν στὸν 
χαρακτήρα του καὶ καθόρισαν τὸ ἐπαγγελ ματικὸ καὶ 
ἐπιστημονικό του μέλλον. Ὁ Γ. Μπακαλάκης εἶχε φρο-
ντίσει μάλιστα ὥστε φοιτητὴς ἀκόμη νὰ ἐργαστεῖ ἕνα 
καλοκαίρι στὸ Νομισματικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου 
γνώρισε ἀπὸ κοντὰ τὴν διευθύντριά του Εἰρήνη  
Βαρούχα. 
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Τὸν θυμοῦμαι ἕνα βράδυ καλοκαιριοῦ στὸ «Ντορέ», 
ἀπόφοιτο τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Τμήματος, 
ἔφεδρο ἀνθυπολοχαγό, διερμηνέα στὴ Σχολὴ  Ἐθνι -
κῆς Ἀμύνης λόγῳ τῆς γλωσσομάθειάς του, νὰ προ -
καλεῖ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς παρέας γιὰ τὴν ξαφνικὴ 
καὶ σύντομη ἐμφάνισή του στὰ νεανικὰ στέκια τῆς 
Θεσσαλονίκης. Μετὰ τὴν ἀποστράτευσή του ὁ Φώ-
τιος Πέτσας, ποὺ εἶχε νὰ δαμάσει τὶς σωστικὲς ἀνα -
σκαφὲς στὴν ὑπὸ ἀνοικοδόμηση Θεσσαλονίκη, τοῦ 
ἀνέθεσε τὴν ταύτιση τῶν νομισμάτων ἀπὸ τὶς ἀνα -
σκαφές, τὴ σύνταξη δελτίων, καταλόγων θησαυ ρῶν 
καὶ τὴν κατάρ τιση νομισματοθήκης.  Ἐκεῖνα τὰ χρό-
νια στὸ Ἀρχαι ο λογικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης στή-
θηκε ἡ φιλία μας. 
 
Εἰσήχθη δεύτερος μὲ διαγωνισμὸ στὴν Ἀρχαιολογικὴ 
Ὑπηρεσία τὸν Μάρτιο 1967 μὲ κριτὲς τὸν  Ἰωάννη Κο -
ν τῆ, τὸν Γεώργιο Δοντᾶ, τὸν Δημήτρη Λαζαρίδη καὶ 
τὴν Μάντω Οἰκονομίδου. Νέος ἐπιμελητὴς ἀρχαιο -
τή των στὴν Ἐφορεία Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων Δυτι -
κῆς Μακεδονίας μὲ ἕδρα τὴ Βέροια πῆρε τὴν πρωτο-
βουλία καὶ κατέγραψε εὑρήματα τοῦ ἐκεῖ Μουσείου 
καὶ τῶν Μουσείων τῆς περιφέρειας, τακτοποίησε 
ἀποθῆ κες καὶ ἔβαλε σὲ τάξη τὶς συλλογὲς τῆς  Ἐφο -
ρείας. Τὰ χρόνια ἐκεῖνα περιηγήθηκε τὴ Δυτικὴ Μα-
κεδονία θεμελιώνοντας ἀπὸ τότε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ 
τὶς γνώσεις γιὰ τὰ ἀρχαιολογικὰ πράγματα τῆς Μακε -
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δονίας μὲ μία ἑλκυστικὴ διαχρονικότητα, ὅπως αὐτὴ 
ἀποτυπώ νεται στὰ ἄρθρα του γιὰ τὴν Ἀμαζόνα καὶ 
τὸν Ἀρίστιπ πο σὲ νεώτερες τοιχογραφίες ἀρχον τι κῶν 
τοῦ Νυμφαί ου Φλωρίνης ἕως τὸ Corpus τῶν ἐπι γρα -
φῶν τῆς Ἄνω Μακεδονίας σὲ συνεργασία μὲ τὸν Θα-
νάση Ριζάκη. Στὸ τέλος τῆς ἑβδο μά δας ἐπέ στρε φε 
στὸ πατρι κό του σπίτι στὴ Θεσσαλο νίκη. Θυ μοῦμαι 
τὰ κυριακά τικα πρωινὰ στὸ δωμάτιό του νὰ ἀπαντᾶ 
στὶς φοιτητικές μου ἐρωτήσεις γιὰ τὴν Ἀρχαιο λο γικὴ  
Ὑπηρεσία, τὴν μητέρα του Εὐδοξία νὰ μᾶς περι ποιεῖται 
καὶ τὸν πατέρα του Πολύβιο στὸ σαλόνι νὰ διαβάζει 
τὴν ἐφημερίδα. 
 
Ἀκολούθησε ἡ κάθοδος στὴν Ἀθήνα, στὸ Νομισμα -
τικὸ Μουσεῖο στὴν ὁδὸ Τοσίτσα, ὅπου ἐργάστηκε 
ἕως τὴν ἀφυπηρέτησή του. Ὡς ἔφορος τοῦ Μουσείου 
(1982–1994) ἀσχολήθηκε μὲ ἐπιτελικὴ δουλειὰ ὑπὸ  
τὴ διεύθυνση τῆς Μάντως Οἰκονομίδου, ἀνασύσταση 
τοῦ ἀρχείου (1827–1982), ταξινόμηση νομισμάτων καὶ 
κωδικοποίηση θησαυρῶν. Ἐν τῷ μεταξὺ μετέβη γιὰ 
δύο χρόνια μὲ ὑποτροφία Humboldt στὴ Γερμανία, 
ὅπου ἐπεξεργάστηκε καὶ ὑπέβαλε τὴ διδακτορική του 
διατριβὴ «Ἡ νομισματοκοπία τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ 
τὴν ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορικὴ περίοδο» μὲ ἐπόπτη τὸν 
καθηγητὴ P. R. Franke καὶ ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ 
τῆς  Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Saarland (Saar -
brücken) μὲ βαθμὸ summa cum laude. 
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Κατόπιν ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ Μουσείου (1994– 
2002) τιμώντας τὴ θέση τῶν προκατόχων του Μάντως 
Οἰκονομίδου, Εἰρήνης Βαρούχα, Κωνσταντίνου Κων-
σταντόπουλου, Ἰωάννου Σβορώνου, καὶ συνέχισε μὲ 
συναίσθηση ὑπηρεσιακοῦ καθήκοντος καὶ ἐπιστη μο -
νικῆς εὐθύνης τὴν ἐπεξεργασία τῆς ὑποδομῆς τοῦ 
Μουσείου. Σὲ ἕνα χῶρο ἐξατομικισμοῦ τῆς ἐπιστήμης, 
ὅπως εἶναι ὁ ἀρχαιολογικός, ἀνακάλυψε ἀνθρώπους 
καὶ προώθησε τὴ συλλογικὴ δουλειὰ προσφερόμενος 
ὁ ἴδιος σὲ συνεργασίες μὲ ἄλλους. Ἡ δουλειὰ αὐτὴ 
δὲν ἔμεινε χωρὶς ἀποτέλεσμα, ὁδήγησε στὸν ἐπανα -
σχεδιασμὸ τῆς ἔκθεσης τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου 
στὸ  Ἰλίου Μέλαθρον, οἰκία  Ἑρρίκου Σλῆμαν, μὲ τρό-
πους καὶ στόχους πιὸ ἐκπαιδευτικούς, θέτοντας τὶς 
προϋποθέσεις γιὰ ἕνα σύγχρονο Μουσεῖο. Τὸν σχεδια -
σμὸ τῆς ἐπανέκθεσης τοῦ πρώτου ὀρόφου εἶχε τὴν 
εὐτυχία νὰ ὁλοκληρώσει πρὶν παραδώσει τὸ Μουσεῖο 
στὴν Δέσποινα Εὐγενίδου. 
 
Παραλλήλως μὲ τὴ διεύθυνση τοῦ Νομισματικοῦ 
Μουσείου διετέλεσε, ἔχοντας τὴν ἀμέριστη ἐμπιστο -
σύνη τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου, γιὰ τρία χρόνια 
(1999–2002), μετὰ τὴν ἀφυπηρέτηση τῆς Ἠοῦς Ζερ-
βουδάκη, καὶ διευθυντὴς τοῦ  Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ 
Μουσείου σὲ καιροὺς ἀργαλέους μάλιστα λόγῳ τῶν 
σεισμῶν τοῦ 1999. Παραλλήλως μὲ τὶς ἐπείγουσες 
ἐπισκευὲς τῶν αἰθουσῶν τοῦ Μουσείου ἔστησε μαζὶ 
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μὲ τὸν Νίκο Καλτσᾶ, μετέπειτα διευθυντὴ τοῦ Μου-
σείου, τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπανέκθεση τῶν γλυπτῶν μὲ 
ἐκπαιδευτικὸ χαρακτήρα. Ἵδρυσε τὸ ἐπιστημονικὸ 
περιοδικὸ τοῦ   Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου «Τὸ 
Μουσεῖον». Ἐπιπλέον ἀντικαθιστοῦσε κατὰ καιροὺς 
καὶ τὸν Χαράλαμπο Κριτζᾶ στὸ  Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο, 
ἔχοντας τὴν εὐθύνη τοιουτοτρόπως ὁλοκλήρου τοῦ 
Μουσειακοῦ συγκροτήματος τῆς ὁδοῦ Πατησίων, τοῦ 
μεγαλυτέρου τῆς χώρας. Τὴ διοικητικὴ αὐτὴ πολυμέ-
ρεια ἔφερε εἰς πέρας ἀναθέτοντας σὲ ἐπιτροπὲς 
βασικὰ θέματα τῶν Μουσείων καθιερώνοντας τὴ  
συνυπευθυνότητα ὅλων τῶν μελῶν. Ὑπῆρξε δίκαιος, 
αὐστηρὸς καὶ σταθερὸς στὴ διοίκηση. Ἦταν ὀπαδὸς 
τῆς φαινομενικῆς ἀποστασιοποίησης ἀπὸ τὰ θέματα 
τῆς Ὑπηρεσίας, ποὺ σὲ διασώζει προσωπικὰ ἐν μέρει 
καὶ ἐπιτρέπει νὰ διατηρεῖς δυνάμεις. Γι’ αὐτὸ καὶ κρά-
τησε μὲ ἐπιμονὴ πάντοτε σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τοὺς 
ἐπιστημονικοὺς στόχους τῆς  Ὑπηρεσίας καὶ τὶς ἐπι στη -
μονικὲς ἐπιδόσεις τῶν συνεργατῶν του στὸ Μουσεῖο 
καὶ τὶς δικές του, πράγμα ποὺ ἦταν γνωστὸ σὲ ὅλο τὸ 
προσωπικό, τὸ ὁποῖο γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν αἰσθανόταν 
περήφανο καὶ τὸν σεβόταν. 
 
Ὁ Γιάννης Τουράτσογλου εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
διῆλθαν ἐπωνύμως ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογικὴ  Ὑπηρεσία. 
Ὑπῆρξε μέλος πολλῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ, ὅπως γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ μνημονίου πρὸς 
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τὴν Οὐνέσκο περὶ διακινήσεως τῶν ἀρχαιοτήτων στὶς 
ΗΠΑ ἢ γιὰ τὴν ἵδρυση Ἀρχαιογνωστικοῦ  Ἰνστιτούτου 
στὴν Κύπρο, καὶ ἔλαβε μέρος σὲ ἀποστολὲς στὸ 
ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἐκπροσωπώντας τὸ 
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὡς π.χ. σὲ θέματα ἀρχαιοκαπη -
λίας στὶς χῶρες τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, καὶ 
συνοδεύοντας ἐκθέσεις ἀρχαιοτήτων στὸ Τόκιο, τὸ 
Kansas City, τὸ Los Angeles, τὴ Νέα ‘Υόρκη, τὸ Παρίσι. 
Γιὰ πολλὰ ἔτη ἦταν τακτικὸ μέλος τοῦ Κεντρικοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου. Οἱ ἀπόψεις του ἐτύγχα -
ναν ἰδιαίτερης προσοχῆς γιὰ τὴν ὀξυδέρκεια καὶ τὴν 
ἀκεραιότητά τους, τὴν εὐρύτητα τῶν γνώσεων, τὸ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ ὑπηρεσιακὰ θέματα, τὴν ἐμμονὴ 
στὴν προστασία τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τοῦ ρόλου τῶν 
ἀρχαιολόγων, τὸν ἀνθρωπιστικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ  
χαρακτήρα τῶν μνημείων.  
 
Ὁ Γιάννης Τουράτσογλου δὲν θὰ εἶχε ἐπιτελέσει τὸ 
ἀπίστευτης μέριμνας καὶ δουλειᾶς, γιὰ ὅσους γνωρί-
ζουν, ἔργο στὴν Ἀρχαιολογικὴ  Ὑπηρεσία, νὰ διοικήσει 
χωρὶς ἐκπτώσεις δύο παγκοσμίως γνωστὰ μεγάλα 
Κρατικὰ Μουσεῖα, νὰ προωθήσει τὸν κοινωνικὸ καὶ 
ἐπιστημονικό τους ρόλο καὶ νὰ ὑπηρετήσει ὡς στέ-
λεχος τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ἐὰν δὲν εἶχε τὴ 
στήριξη τῆς ἀναγνωρισμένης ἀπὸ ὅλους σοβαρῆς καὶ 
συνεχοῦς ἐπιστημονικῆς ἀρχαιολογικῆς δουλειᾶς, ἡ 
ὁποία ἐπέτρεπε οἱ ἀποφάσεις καὶ οἱ ἐνέργειές του νὰ 
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ἔχουν ἀλήθεια, ἐπικαιρότητα, διάρκεια καὶ χαρακτήρα 
ἐπιστημονικό. Πιστεύω ὅτι ἡ μία δραστηριότητα δὲν 
εἶναι διαφορετικὴ τῆς ἄλλης καὶ ἡ διοίκηση μίας 
ἀρχαιολογικῆς μονάδας εἶναι τὸ ἀπαύγασμα τῆς ἐπι -
στημοσύνης μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ σχετικὲς διοικητικὲς 
εἰσηγήσεις καὶ ἀποφάσεις συνιστοῦν τὶς πληρέστερες 
ἐπιστημονικὰ ἐπιδόσεις. Ἐὰν ἤθελα νὰ τὸν συγκρίνω 
θὰ διάλεγα ἕναν ἄλλον Κωνσταντινουπολίτη, τὸν 
Θεόδωρο Μακρίδη (1872–1940), ὑποδιευθυντὴ τοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ 
ἔστησε στὴ δεκαετία τοῦ ’30 τὸ Μουσεῖο Μπενάκη. 
 
Ἄριστος κλασσικὸς ἀρχαιολόγος, ἐπιγραφικὸς καὶ νο-
μισματολόγος μὲ οὑμανιστικὴ εὐρυμάθεια καὶ πολύ-
πλευρα ἐνδιαφέροντα συνέχισε τὴν παράδοση τῶν 
δα σκάλων του Γεωργίου Μπακαλάκη καὶ Μανόλη 
Ἀνδρόνικου, τοῦ Κωνσταντίνου Ρωμαίου, τοῦ Χρήστου 
καὶ τῆς Σέμνης Καρούζου, τοῦ Μανόλη Χατζηδάκη 
κι ἄλλων  Ἑλλήνων ἀρχαιολόγων – ἑνὸς τύπου ἀρ χαιο -
λόγου ποὺ ἀναζητεῖται σήμερα. 
 
Ἡ ἀφιέρωση τοῦ Γιάννη Τουράτσογλου στὴν ἑλληνικὴ 
νομισματικὴ διαχρονικῶς, τὴν ὁποία δὲν ἔπαυσε νὰ 
θεραπεύει καὶ ὀλίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό 
του χτυπημένος ἀπὸ τὴν ἀσθένεια, εἶναι ποὺ τὸν δια-
μόρφωσε καὶ ἡ συμβολή του στὸν τομέα αὐτὸν ἀνα -
γνωρίστηκε παγκοσμίως. Μὲ ἐπιστημονικὴ ἐμβρίθεια, 
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εὐρεία γνώση καὶ ἐμμονὴ στὴν ἐνημέρωση τῆς βιβλιο -
γραφίας καὶ στὰ προβλήματα ποὺ τρέχουν, εἶχε τὴν 
ἱκανότητα νὰ ἀνάγει τὰ θέματα τῶν ἐρευνῶν του σὲ 
εὐρύτερα πλαίσια συμβολῆς ἀπομακρυνό μενος ἀπὸ 
ἕναν τοπικὸ χαρακτήρα ἐνημέρωσης. Ἐκλήθη καὶ ἔδω -
σε διαλέξεις στὴν  Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ σὲ χῶρες 
τοῦ ἐξωτερικοῦ. Εἶχε ἀφοπλιστικὸ χιοῦμορ καὶ πίστη 
αὐστηρὴ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ τοὺς πα -
λαι οὺς ἔγραψε καὶ συνεργασίες μὲ συγχρόνους του 
καλλιέργησε καὶ διεθνῆ συνέδρια μαζὶ μὲ συν εργάτες 
καθιέρωσε, ὅπως αὐτὰ τῆς ἑλλη νιστικῆς κεραμι κῆς 
καὶ τῆς νομισματικῆς τῶν Φίλων τοῦ Νομι σμα τι κοῦ 
Μουσείου, τὸ ὁποῖο τὸν ἐτίμησε μὲ τὰ δίτο μα Κερμά-
τια Φιλίας (2019). 
 
Ὑπῆρξε μέλος τῆς  Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς  Ἑται -
ρεί  ας, τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου 
(Βερολίνο), τῆς   Ἑλληνικῆς   Ἑταιρείας Ρωμαϊκῶν 
Σπου δῶν (Ἀθήνα), τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἱστορικῆς  Ἑται-
ρείας (Θεσσαλονίκη), τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν 
Σπουδῶν (Θεσσαλονίκη), τῆς Ἑλληνικῆς Νομισμα -
τικῆς  Ἑταιρείας (Ἀθήνα), τῆς Διεθνοῦς       Ἑνώσεως γιὰ 
τὴν Ἀρχαία    Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ   Ἐπιγραφικὴ 
(AIEGL). Δὲν ἐπεδίωκε τὶς διακρίσεις. Καὶ ἡ ἐπισημό -
τητά του εἶχε ἀρχοντιὰ καὶ χαρακτήρα ἁπλό. Βραβεύ-
τηκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Saarland τῆς Γερμανίας, 
τὴν Ἀκαδη μία Ἀθηνῶν, τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μὲ 
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τὸ βραβεῖο τῆς Σουηδικῆς Νομισματικῆς   Ἑταιρείας 
(2000), μὲ τὸ διεθνὲς βραβεῖο στὸ Reggio di Calabria 
(2001), μὲ τὸ βραβεῖο Jeton de vermeil τῆς Γαλλικῆς 
Νομισμα τικῆς  Ἑταιρείας (2002). ἡ American Numis-
matic Society τοῦ ἀπένειμε τὸ Archer H. Huntington 
Award (2012), τὴν ὕψιστη διάκριση ποὺ ἔλαβε   Ἕλ λη -
νας νομισματολόγος μετὰ τὸν  Ἰωάννη Σβορῶνο. Τέλος, 
ἡ alma mater Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης τὸν ἀναγόρευσε (2017) ἐπίτιμο διδά-
κτορά της. 
 
Ὅταν τὰ πράγματα πλήθαιναν προσέφευγε στὴν ποίηση 
 

ποὺ μὲ ξαγρυπνᾶ  
στοῦ νοῦ τὴν ἀντιπέρα ὄχθη  
τὴ μολυβένια.  
Αὐτὴ ἡ ὁμίχλη.  
Ἡ χθεσινή.  
Ποιὸς ἄνεμος τὴ φύσηξε.  
Κι ἔμεινα πάλι μόνος. 

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
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