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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ HEIDEMARIE KOCH

17 Δεκμεβρίου 1943 – 26 Ιανουαρίου 2022

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία αναγγέλλει με λύπη στα μέλη και στους φίλους της
την απώλεια, στις 26 Ιανουαρίου 2022, της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Marburg
Heidemarie Koch, επίτιμου μέλους της Εταιρείας από το 2017 και συζύγου του
διαπρεπούς γερμανού βυζαντινολόγου, καθηγητή Guntram Koch.

Η Heidemarie Koch σπούδασε αρχικά μαθηματικά, αλλά η γνωριμία της με τον Guntram
Koch την έστρεψε στην αρχαιολογία, όπου την έθελξε ο αρχαίος περσικός πολιτισμός. Το
1972 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Göttingen στις ιρανικές σπουδές.
Παράλληλα εκπαιδεύτηκε στην κλασική και τη χριστιανική αρχαιολογία, καθώς και στην
ιστορία της βυζαντινής τέχνης.

Η ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία της Heidemarie Koch άρχισε από το Τμήμα Ιρανικών
Σπουδών και Αρχαιολογίας της Εγγύς Ανατολής του Πανεπιστημίου του Göttingen, ενώ
το 1986 η δραστηριότητά της μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο του Marburg, στο οποίο το
1995 εκλέχθηκε καθηγήτρια Ιρανικών Σπουδών. Το επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει
πολυάριθμα άρθρα και μία σειρά από μονογραφίες για την περσική αυτοκρατορία της
δυναστείας των Αχαιμενιδών, με έμφαση στον υλικό πολιτισμό και στην καθημερινή ζωή.
Σημαντική ήταν η συμβολή της στη σύνταξη του Λεξικού της αρχαίας ελαμιτικής
γλώσσας (ΝΔ Ιράν). Για την εν γένει προσφορά της έλαβε υψηλές διακρίσεις από την
ιρανική πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Guntram και η εκλιπούσα Heidemarie Koch, υπήρξαν αληθινοί φιλέλληνες και ένθερμοι
υποστηρικτές του έργου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, στην οποία έχουν
δωρίσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδόσεων, που παραχωρήθηκαν στη βιβλιοθήκη
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία τους
ανακήρυξε το 2017 επίτιμα μέλη της. Το ζεύγος Koch διοργάνωνε επίσης επί σειρά ετών,
πολυήμερες αρχαιολογικές εκδρομές στην Τουρκία, τη Γεωργία, την Αρμενία και την
Εγγύς και Μέση Ανατολή, στις οποίες συμμετείχαν πολλοί έλληνες επιστήμονες.

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
προς τον καθηγητή Guntram Koch και την οικογένειά του.


