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Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία αναγγέλλει με λύπη στα μέλη και στους
φίλους της την απώλεια, στις 13 Φεβρουαρίου 2022, του ομότιμου καθηγητή της
Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ηλία
Αντωνόπουλου, μέλους της Εταιρείας από το 1982/83.

Ο Ηλίας Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουνίου 1940. Σπούδασε
στη Νομική και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία
έλαβε το πτυχίο της ιστορικής-αρχαιολογικής κατεύθυνσης. Έλαβε μέρος στις
ανασκαφές του Δημητρίου Πάλλα στην Αρχαία Κόρινθο και στο Γλυκύ
Θεσπρωτίας. Στη διάρκεια της δικτατορίας έζησε εξόριστος στο Παρίσι.
Ειδικεύτηκε στην Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη, στην École des Hautes Études
και στο Collège de France (1974-1982), και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με
τίτλο Contribution à l'étude des abstractions personnifiées dans l'art médiobyzantin.
Η πανεπιστημιακή του διδασκαλία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο άρχισε το 1986, στο
Τμήμα Ιστορίας –το πρώτο τμήμα του νεοσύστατου (1984) ιδρύματος. Δίδαξε επί
είκοσι τρία χρόνια πλήθος μαθημάτων ιστορίας της τέχνης, εκτεινόμενα
χρονολογικά από την Ύστερη Αρχαιότητα έως και τον 20ό αιώνα.

Η εργογραφία του περιλαμβάνει πολυάριθμα άρθρα δημοσιευμένα σε ελληνικά
και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.
Στο Δελτίον της ΧΑΕ δημοσιεύθηκαν οκτώ άρθρα του (τόμ. ΙΓ΄, ΙΖ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΒ΄, ΚΓ΄,
ΚΣΤ΄, ΚΘ΄). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν ιδιαίτερα σε
ζητήματα εικονογραφίας με έμφαση στις αλληγορικές παραστάσεις και τις
προσωποποιήσεις ιδεών και αφηρημένων εννοιών σε εικονογραφημένα
χειρόγραφα της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου.



Ο Ηλίας Αντωνόπουλος, άνθρωπος ανήσυχος, πολυπράγμων και αισθαντικός
ομιλητής και συνομιλητής, διακρινόταν για το ήθος, την ευρυμάθεια και την
πνευματική του καλλιέργεια. Υπήρξε οξυδερκής και εκλεκτικός ερευνητής και
αφοσιωμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος, και αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του
στη θεμελίωση και την πρόοδο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στους οικείους του Ηλία Αντωνόπουλου.


