On Wed, May 7, 2014 at 11:42 AM, Iro Diamandourou wrote:
Dear Alice-Mary,
Some 45+ years ago you met Depi's daughter and played with her in a Lagonissi (?) garden and that little girl then spoke her first English with you.
This is me now writing to you, after so many years, unfortunately for no good news.
I lost my mother the day before yesterday, and you lost a friend who loved you a lot.
She was seriously ill the last months and did not want anybody know.
This gave us some hope that some miracle would take place, but it did not happen so.
I know this email will cause you a lot of pain.
She was an angel, and her loss is unbearable.
Thank you for being her friend.
Iro
PS Paris is in a very bad condition, so it would be better not to call him at the present. I hope
you understand this.

Στις 7/5/2014 8:40 μμ, ο/η Alice-Mary Talbot έγραψε:
Dear Iro,
Your e-mail obviously came as a terrible shock to me, since I had no idea your mother was ill.
When I saw the heading, I assumed it was your father who had died since he has had heart
problems for many years. I very much appreciate your tracking down my e-mail address and
letting me know this sad news (but please note that I have retired from Dumbarton Oaks and
have a new e-mail address).
Your mother and I first met in the fall of 1960, so we were friends for 54 years. When I went
to the American School of Classical Studies that fall, a friend of my parents arranged an
introduction to your grandparents, because he knew they had a daughter who was studying
Greek archaeology and thought I would enjoy meeting her. I did indeed and your grandparents
were incredibly kind and hospitable, inviting me for frequent meals and all the holidays,
including me in their maid's wedding celebration, and even taking me into their home during
the summer of 1961 when I had to move out of the dormitory at the American School.
Your mother did indeed become a good friend, and I am glad that I was able to stay in touch
with her during all these years. Unfortunately, on our most recent trip to Athens, in 2012, she
was ill and had to cancel our plans to have dinner together and to come to my lecture at the
Gennadeion Library.
Bill and I send you and your father our deepest sympathy, and I will write your father a note I am sure you will be a great source of support and comfort for him during this difficult time.
With much affection, Alice-Mary

On Mon, May 12, 2014 at 5:00 AM, Iro Diamandourou wrote:
Dear Alice-Mary,
Yes, I know it was a shock. For us too, although we expected it in a way.
There are some things that I did for her the last year and I believe they might interest you. See
here … here … and here …
Thanks a lot for your concern and your nice words.
Hope to see you some time in Greece,
Iro

Στις 13/5/2014 12:10 πμ, ο/η Alice-Mary Talbot έγραψε:
Dear Iro,
Thank you so much for the various links you have sent me - I particularly enjoyed the Pella
website which brought back many memories of my own work at the excavations at Ancient
Corinth in the spring of 1961, although the living conditions were certainly better than at Pella.
We too had wonderful donkeys and a memorable pot mender ... In the summer of 1963, I had
the chance to see the Papakonstantinou family in Thessalonike and to go with Depy to Pella for
the day, so she could show me the excavation - I had already begun my transition to becoming
a Byzantinist at that time, but was still thrilled to visit the site ... Your creation of the Pella
website was a wonderful gift for your mother and your family; it is lovely that her recollections
and photos can be preserved in this way.
With fond memories,
Alice-Mary

On Tue, May 13, 2014 at 10:25 AM, Iro Diamandourou wrote:
Thank you, Alice-Mary, I am so glad you liked it...
…
Στις 28/5/2014 4:52 μμ, ο/η Alice-Mary Talbot έγραψε:
Dear Iro - I appreciate your acknowledging your father's receipt of my sympathy note. You are
dear to help him out in this way.
All the best,
Alice-Mary

προσωπικοτητεσ
Του νικου μοσχονα

Ντέπη Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου

Α

νάμεσα στις φοιτήτριες του Ιστορικού
και Αρχαιολογικού ξεχώριζε η αριστοκρατική φυσιογνωμία της· ψηλή, λεπτή, με
ωραία χαρακτηριστικά και ξανθά μαλλιά,
με τρόπους ευγενικούς, ήπια και μετρημένη συμπεριφορά. Με τη συνεπή συμμετοχή στα μαθήματα θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί πρότυπο καλής και συστηματικής φοιτήτριας που προοριζόταν να ακολουθήσει με αφοσίωση την επιστημονική σταδιοδρομία.
Γεννημένη το 1939 στην Αθήνα η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, η Ντέπη για την οικογένεια και τους
φίλους της, είχε διδαχθεί τα εγκύκλια γράμματα στο
φημισμένο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου – Δ. Ελευθεριάδου, απ’ όπου αποφοίτησε το 1957. Τον ίδιο χρόνο πέρασε στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το τρίτο
έτος ακολούθησε την κατεύθυνση του Ιστορικού και
Αρχαιολογικού Τμήματος. Ήταν εποχή που οι σπουδές αυτές απαιτούσαν συστηματική παρακολούθηση
των παραδόσεων των καθηγητών, προσεκτική κράτηση σημειώσεων (με χρήση φακού κατά τις προβολές) και συνεχή μελέτη στα πανεπιστημιακά σπουδαστήρια ή στη βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπου έπρεπε να αναζητηθούν ποικίλα βιβλία
προς μελέτη, αφού συνήθως δεν υπήρχαν πανεπιστημιακά συγγράμματα. Με αυτούς τους ρυθμούς η
τετραετής παρακολούθηση έληγε με τις προκαταρκτικές γραπτές επί πτυχίω εξετάσεις τον Ιούνιο του
τέταρτου έτους και άρχιζε το πέμπτο έτος των προφορικών εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης που οδηγούσαν στη λήψη του πτυχίου. Έτσι, το 1962 η Ντέπη,
έχοντας περάσει με επιτυχία το σύνολο των διαδοχικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων, έλαβε το
πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ανοιγόταν πλέον το στάδιο για την επιστημονική της σταδιοδρομία.

Η

συμπτωματική επίσκεψη το 1959
στη διάρκεια οικογενειακού ταξιδιού
στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας,
όπου πριν από δύο χρόνια είχαν αρχίσει οι πρώτες ανασκαφικές δραστηριότητες με τη διεύθυνση του αρχαιολόγου Χαράλαμπου Μακαρόνα,
προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ντέπης και όπως γράφει η ίδια στις Εικόνες και αναμνήσεις από μία Πέλλα που δεν υπάρχει πια (εκδόθηκε πρόσφατα από τις
«Εκδόσεις Αρχείο» που διευθύνει η κόρη της Ηρώ
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Διαμαντούρου) η φαντασία της άρχισε να καλπάζει
και η Πέλλα της είχε γίνει έμμονη ιδέα. Δεν άργησε,
λοιπόν, να εκδηλώσει ενεργά το ενδιαφέρον της και
να ενταχθεί στη συνέχεια στην ανασκαφική ομάδα.
Στο μικρό βιβλιαράκι που αναφέρθηκε, η Ντέπη Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου εκθέτει με απλό αλλά γλαφυρό τρόπο τις αναμνήσεις της αλλά και τις εικόνες που απαθανάτισε με τον φωτογραφικό της φακό από την ανασκαφική δραστηριότητα στην Πέλλα εκείνα τα χρόνια, αφήνοντας να παρελάσουν πρόσωπα και γεγονότα που ζωντάνεψαν τον ανασκαφικό χώρο και τη γύρω περιοχή. Η αρχαιολογική έρευνα της επέτρεψε να έρθει σε άμεση επαφή με το υλικό που θα αποτελούσε πηγή για τη διδακτορική της
διατριβή που υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και που δημοσιεύθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία: Πέλλα Ι. Ιστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι
(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 70· Αθήνα 1971). Στο σημαντικό αυτό έργο μελετάται για πρώτη φορά η ιστορία της αρχαίας Πέλλας και δημοσιεύονται όλες οι αρχαίες μαρτυρίες για
την πόλη. Η ανασκαφική δραστηριότητα στην Πέλλα συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια. Η Ντέπη στράφηκε με ενδιαφέρον στη μελέτη των επιγραφών, τομέα όπου έμελλε να επιτελέσει σπουδαίο έργο, έχοντας προσανατολίσει τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στην ιστορία, την αρχαιολογία και την επιγραφική της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Πέλλας και
της Θεσσαλονίκης.

Α

πό το 1984 άρχισε να εργάζεται ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος που ιδρύθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου και συνέχισε να
εργάζεται και να παράγει επιστημονικό έργο μέχρι τη
συνταξιοδότησή της το 2006. Τομείς στους οποίους
εργάστηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου ήταν η συγκρότηση του «Αρχείου Επιγραφών Μακεδονίας», το «Αρχείο Εκτύπων Μακεδονίας» και το «Φωτογραφικό Αρχείο του
Προγράμματος Μακεδονίας». Ωστόσο, εξαιρετικά
μεγάλης σπουδαιότητας είναι η έρευνα και η σύνταξη του Συμπληρώματος του δημοσιευμένου το 1972
τόμου των επιγραφών της Θεσσαλονίκης στη σειρά Inscriptiones Grecae (IG X 2,1), σε συνεργασία με
την Ακαδημία του Βερολίνου και τον καθηγητή Π.

Νίγδελη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έργο που μένει να δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου η Ντέπη ΠαπακωνσταντίνουΔιαμαντούρου ασχολήθηκε με τη μελέτη και σταδιακή δημοσίευση των μεταλλίνων αντικειμένων των
παλαιών ανασκαφών της Πέλλας κατά τα έτη 19571964 [«Μετάλλινα αντικείμενα απότην Πέλλα», Αρχαία Μακεδονία V, Θεσσαλονίκη 1989 (Θεσσαλονίκη 1993), σελ. 1189-1206 και «Μετάλλινα αντικείμενα απότην Πέλλα Η΄: Ενεπίγραφα σταθμία», Α΄́Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 1977
(Θεσσαλονίκη 2001), σελ. 115-24]. Συνέγραψε επίσης μελέτες για την τοπογραφία της Πέλλας και της
Θεσσαλονίκης [«Προβλήματα περί́την τοπογραφίαν της Πέλλης», Αρχαία Μακεδονία ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1973 (Θεσσαλονίκη 1977), σελ. 343-58 και «Χώρα
Θεσσαλονίκης: μια προσπάθεια οριοθέτησης», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη (Θεσσαλονίκη 1989), σελ. 99-106],
δημοσίευσε τις «Επιγραφές Μυγδονίας, Κρηστωνίας, Ανθεμούντος και Χαλκιδικής», στον τόμο Ποικίλα (στη σειρά Μελετήματα 10 του Κ.Ε.Ρ.Α, Αθήνα 1990, σελ. 227-45) και φυσικά δημοσίευσε άλλες
επιγραφολογικές μελέτες. Επιπρόσθετα είχε αναλάβει την ευθύνη παρακολούθησης των εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών. Την αγάπη της για την Επιγραφική τη μετέδωσε στους πολλούς και αφοσιωμένους ακροατές που είχε διδάσκοντας ανελλιπώς
από το 1991 μέχρι το 2013 την Αρχαία Ελληνική Επιγραφική στο «Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών»
που λειτουργεί στο πλαίσιο του σημερινού Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών. Η Ντέπη φρόντιζε να εξετάζει πριν απο
την έναρξη των μαθημάτων της τα δελτία που είχαν συμπληρώσει οι ακροατές, ώστε να γνωρίζει τις
ιδιότητες και την προπαιδεία που διέθεταν με σκοπό να προγραμματίζει ανάλογα τη διδασκαλία του
αντικειμένου κατά την οποία δεν περιοριζόταν στην
προφορική παράδοση του μαθήματος και στην παρουσίαση εγχειριδίων και τόμων Επιγραφικής, αλλά

πραγματοποιούσε συστηματικές επισκέψεις με τους
ακροατές της στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας,
όπου τους δίδασκε επί τόπου αναλύοντας αρχαίες
επιγραφές. Πέρα από την επιστημονική της δραστηριότητα, η Ντέπη ενδιαφερόταν ενεργά για το περιβάλλον, αστικό και άλλο, και αγωνιζόταν με κάθε
δυνατό τρόπο για την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας και την προάσπιση του αστικού χώρου από την καταχρηστική δόμηση.

Η

Ντέπη Παπακωνσταντίνου παντρεύτηκε τον νομικό, επιχειρηματία και
συγγραφέα Πάρι Κ. Διαμαντούρο, που
μέχρι πρόσφατα υπήρξε ο αρχισυντάκτης και ιθύνων νους του περιοδικού Ηλιαία, την ύλη
του οποίου η Ντέπη περνούσε από γλωσσικό ξεσκόνισμα αποκαθιστώντας και τα τυχόν μηχανικά ή φραστικά σφάλματα, ενώ ήταν επίσης συχνά η ίδια και
αρθρογράφος του περιοδικού. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών, η κόρη του Πάρι και της Ντέπης, Ηρώ Διαμαντούρου, με σπουδές στη φιλολογία
και στη μουσική, είναι συγγραφέας και παράλληλα
με τα μουσικολογικά της ενδιαφέροντα δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων.
Η απώλεια της Ντέπης Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου (5 Μαΐου) στέρησε την επιστήμη από μία
σοβαρή, υπεύθυνη και με βαθιά γνώση του αντικειμένου αρχαιολόγο. Στέρησε, επίσης, την πηγή της
πρόσφορης γνώσης από όλους εκείνους που θα μπορούσαν να διδαχθούν από τον πλούτο των δικών της
ερευνητικών εμπειριών. Αλλά στέρησε και τον επιστημονικό χώρο από την ευγένεια της δικής της παρουσίας, την αφιλοκέρδεια της προσφοράς της, την
αφειδώλευτη καλωσύνη της. Η λύπη των φίλων μεγάλη. Η απουσία της φτωχαίνει το πολιτισμικό μας
κλίμα. Η μνήμη της ας το πλουτίζει.
Ντέπη, Δέσποινα χρηστή, ευόδει και χαίρε.
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