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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Α.Ε. 

κ. ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

Ή διεθνής συνάντηση βυζαντινολόγων αφιερωμένη στά 100 χρόνια της 

Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας αρχίζει μέ τή λαμπρή παρουσία 

τής Κυρίας 'Υπουργού Πολιτισμού καί 'Επιστημών Μελίνας Μερκούρη καί 

μέ τή συμμετοχή των σοφών συναδέλφων πού δέχθηκαν νά έλθουν καί άπό 

τά πέρατα τοΰ κόσμου γιά νά συνεορτάσουν ενεργητικά μαζί μας, μπροστά 

στό διαλεκτό ακροατήριο, μέ τόν Πρόεδρο καί μέλη τής 'Ακαδημίας, τά 

μέλη τής 'Εταιρείας καί μέ τόσους φίλους τής Εταιρείας καί τής βυζαντινής 

τέχνης. Σήμερα, επάνω στό κλείσιμο τοΰ κύκλου τού πρώτου αιώνα τής ζωής 

της, ή ίδρυση τής 'Εταιρείας μας φαίνεται περισσότερο άπό άλλοτε δικαιω

μένη, καθώς είμαστε σέ θέση νά αναλογιστούμε πόσο σωστά είχαν συλλάβει 

τότε οι ιδρυτές της τους στόχους, ώστε νά παραμένουν καί σήμερα όχι μόνο 

άκρως επίκαιροι, άλλα καί νά έχουν ενσωματωθεί στά κυβερνητικά προ

γράμματα. 

Είναι επιταγή τής ημέρας νά φέρομε στή μνήμη μας τους πρωτοπόρους 

αυτούς τού 18841, οι όποιοι μέσα στή γενική αδιαφορία τής εποχής είχαν 

αυτοί πονέσει γιά τήν εγκατάλειψη, άν όχι γιά τή συστηματική καταστροφή 

τών χριστιανικών μνημείων. 'Αφού είχαν απευθύνει άπό τόν τύπο μάταιες 

εκκλήσεις προς τό «έπί τών 'Εκκλησιαστικών Ύπουργεϊον» νά φροντίσει 

«περί τής διασώσεως τών χριστιανικών αρχαιοτήτων θέτον φραγμόν εις τό 

φρικαλέον καί όσημέραι προδάϊνον έργον τής καταστροφής»2, αποφάσισαν 

τελικά νά ιδρύσουν τό Δεκέμβριο του 1884 μιά εταιρεία τής οποίας σκοπός 

ήταν «ή περισυναγωγή καί διάσωσις τών εν 'Ελλάδι καί άλλαχοϋ ευρισκομέ

νων τής Χριστιανικής αρχαιότητος μνημείων καί ιερών κειμηλίων, ών ή 

σπουδή καί μελέτη συμδάλλουσι προς διαφώτισιν τής καθόλου ενιαίας 

πατρώας ημών ιστορίας καί τέχνης»3. 

Θά παρατηρήσομε ότι στή διατύπωση αυτή τού καταστατικού τό βάρος 

της αρχαιολογικής αυτής εταιρείας πέφτει στά μνημεία καί στά ιερά 

κειμήλια, άποψη τότε εξόχως προοδευτική άν λογαριάσομε δύο πράγματα. 

Τό πρώτο ότι τήν εποχή εκείνη ο όρος «αρχαιολογία» έπαιρνε συχνά 

πλατύτερη έννοια. Έπειτα, ότι στά χρόνια αυτά βέβαια ή βυζαντινή ιστορία 

είχε αρχίσει νά γίνεται αξιοσέβαστο αντικείμενο μελέτης μέ τίς εργασίες τού 

1. Τό πρώτο Συμβούλιο αποτελέστηκε άπό τόν Πρόεδρο 'Αλέξανδρο Βαρούχα, τόν 
Γραμματέα Ι. Μ. Δαμβέργη, τόν Ταμία Τ. Βισβίζη, τόν Έφορο 'Αρχείου κτλ. Γ. Λαμπάκη, 
τους Συμβούλους Γ. Βρούτο καί Γ. Ζέζο. 

2. Έφημερίς «Αιών», 30 Σεπτεμβρίου 1883, άρθρο τού Λ(αμπάκη). 
3. Δελτίον Γον, 1903, σ. 126. 
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Σ. Ζαμπέλιου, τοϋ Κ. Παπαρρηγόπουλου, τού πατέρα της «ενιαίας πατρώας 
ιστορίας», καί άλλων. 'Αλλά οτιδήποτε αναφερόταν σέ έργα βυζαντινής 
τέχνης παρέμενε ακατανόητο καί περιφρονημένο, ακόμα καί άπό ανθρώ
πους τής λογιοσύνης τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου, ό όποιος γιά νά χαρακτηρί
σει «τά πλείστα βυζαντινής τεχνοτροπίας έργα» χρησιμοποιούσε την αρχαία 
λέξη «σικχαντά»-σιχαμένα4. 

Στην πρώτη αύτη περίοδο τής ζωής της άπό τό 1884 έως τό 1911, επιτελεί 
ή Εταιρεία σημαντικό έργο περισυναγωγής καί διάσωσης ιερών εικόνων, 
αμφίων καί άλλων κειμηλίων. Κατόρθωσε νά προκαλέσει επανειλημμένες 
εγκυκλίους τής 'Ιεράς Συνόδου καθώς καί τού Υπουργείου Εκκλησιαστι
κών καί Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, οί όποιες προέτρεπαν μονές καί εκκλη
σίες νά προσφέρουν στή Χ.Α.Ε. κειμήλια παντός είδους καί χρηματική 
ακόμη βοήθεια. Τό αποτέλεσμα τών αδιάκοπων ενεργειών ήταν ότι σιγά 
σιγά συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός έργων κινητών, ενίοτε άνισης 
αξίας, άλλα συχνά αξιόλογων, όπως τό μοναδικό χρυσόβουλλο τού 'Ανδρό
νικου Β' Παλαιολόγου γιά τά προνόμια τής Μονεμβασιάς, χειρόγραφοι 
κώδικες, φορητές εικόνες, πολλά άμφια χρυσοκέντητα, έργα μικροτεχνίας 
άπό διάφορα υλικά. Γιά νά καταλάβομε τό ρυθμό περισυναγωγής τών 
αντικειμένων καθώς καί γιά τό είδος τών συλλεγομένων σημειώνομε, γιά 
παράδειγμα, ότι τό έτος 1901 αναγράφεται στό «Δελτίον» οτι στή συλλογή 
μπήκαν 571 αντικείμενα, δηλαδή 4 χειρόγραφα, 7 έντυπα βιβλία, 116 
φωτογραφικά άπότυπα, 14 άπό Συλλογή αντικειμένων «άπό κατακομβών», 
19 αρωματικών ειδών τής εκκλησίας καί, τέλος, 401 διάφορα αντικείμενα 
πού δέν κατονομάζονται. "Ολα αυτά προέρχονται άπό δωρεές. Σημειώνεται 
στό «Δελτίον» οτι οί πιό σημαντικές είναι τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων 
(29) καί τά «άπό τών κατακομβών» (14)5. Οί συλλογές αυτές έφθασαν έτσι 
τά 10.000 κομμάτια. Μέσα σ' αυτά ξεχωρίζει πολύτιμο σύνολο 2.000 περίπου 
φωτογραφιών άπό τίς περιοδείες τού Λαμπάκη καί άλλες, όλες μέ χριστιανι
κά μνημεία καί κειμήλια. 

Σημασία έχει δτι συνεχείς ήταν οί προσπάθειες νά εκτεθούν όσα αξιόλογα 
είχαν συγκεντρωθεί γιά τό κοινό. "Υστερα άπό μερικές μετακινήσεις μεταφέ
ρεται ή συλλογή στά υπόγεια τού Πολυτεχνείου, έπειτα στά υπόγεια τού 
προσωρινού τότε μητροπολιτικού μεγάρου (1890) καί, τέλος, κατέληξε τό 
1893 σέ μιά αίθουσα τού 'Αρχαιολογικού Μουσείου, οπού παρέμεινεν 
εκτεθειμένη τριάντα χρόνια, εως τό 1924. Είχε δημοσιευτεί καί κατάλογος 
τής συλλογής, τό 1906 μέ επανέκδοση τό 1908, γραμμένος άπό τό Γ. 
Λαμπάκη6. Τό 1924 τό μεγαλύτερο μέρος τής συλλογής μεταφέρθηκε στά 

4. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , Παναγιώτου Δοξαρά, Περί ζωγραφιάς, 'Αθήναι 1875. 

5. Δελτίον Δον, 1904, ο. 73. 

6. Κατάλογος καί 'Ιστορία τοϋ Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης υπό 



12 Μ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ 

υπόγεια της 'Ακαδημίας, όπου είχε σχηματιστεί ενα υποτυπώδες Βυζαντινό 

Μουσείο. 'Από τότε οί συλλογές της Χ.Α.Ε. ακολουθούν την τύχη τοϋ 

Βυζαντινού Μουσείου, όπου βρίσκονται εως σήμερα εκτεθειμένες ή φυλαγ

μένες, ώς παρακαταθήκη. 'Ακόμη, ενα μικρό μέρος αμφίων, επιταφίων καί 

άλλων μικροτεχνημάτων μεταφέρθηκε συγχρόνως στό «Μουσείο Χειροτε

χνημάτων», δηλαδή στό σημερινό Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών, όπου καί 

παραμένουν. 

Τήν ίδια εποχή δημοσιεύεται τό «Δελτίον περιέχον τάς εργασίας τής 

Εταιρείας» σέ δέκα τεύχη. Τό Α' τό 1892, τό Γ τό 1911. Περιέχει κυρίως 

πολύτιμες αναγραφές γιά άγνωστα τότε μνημεία, γλυπτά καί εικόνες, γιά 

παντός είδους χριστιανικές επιγραφές πού βρίσκονταν όπου υπήρχε ελληνι

σμός, ελεύθερος καί υπόδουλος. "Αν καί δέν υπάρχει καμιά επιστημονική 

επεξεργασία τού υλικού, τό σύνολο τών συλλογών καί τών δημοσιευμάτων 

αυτών αποτελεί πάντοτε, στό μεγαλύτερο μέρος του, συσσωρευμένο υλικό 

πληροφοριών άπό τόν ευρύτερο χώρο «τής καθ' ημάς Ανατολής», απαραί

τητο ακόμα γιά κάθε είδους έρευνα, καί γιά θέματα άσχετα μέ τήν τέχνη, γιά 

περιστάσεις καί νοοτροπίες τοϋ ελεύθερου καί τού υπόδουλου, τότε, ελληνι

σμού. 

Ό άνθρωπος πού εργάστηκε περισσότερο γιά τήν πραγματοποίηση τών 

αρχικών σκοπών τής Χ.Α.Ε. «ή ψ υ χ ή τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς » ήταν ό Γεώργιος 

Λαμπάκης, διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τής Έρλάγγης, ό όποιος διέθετε 

περισσότερο πάθος καί λιγότερη επιστήμη. Γιά τήν υπηρεσία του στό 

Παλάτι -τά φιλανθρωπικά τής βασίλισσας "Ολγας- περιερχόταν συνεχώς 

όλους τους τόπους καί δέν άφηνε ευκαιρία νά άποσημειώνει τά πάντα καί 

συχνά νά τά φωτογραφίζει. Συνάμα φρόντιζε νά θερμαίνει παντού τό ζήλο 

γιά προσφορές στην 'Εταιρεία καί έβρισκε τόν καιρό νά αγωνίζεται γιά νά 

σώσει τά ψηφιδωτά στό Δαφνί ή τά λείψανα τής μονής τής 'Αγίας Φιλοθέης 

-τώρα μητροπολιτικό μέγαρο-, νά φροντίζει γιά τήν έκθεση τών συλλογών, 

νά συντάσσει μόνος του καί νά δημοσιεύει τό Δελτίον. Συγχρόνως δημοσιεύ

ει σέ πολλά περιοδικά, «Σιών», «Έβδομάς» κ.ά., μικρές μελέτες -περί τίς 

300- καί μερικές μεγαλύτερες, όπως γιά τό Δαφνί, «Οί 'Επτά 'Αστέρες τής 

Άποκαλύψεως» καί άλλα. Ό θάνατος τού Γ. Λαμπάκη -Μάρτιος 1914-, 

πού συμπίπτει σχεδόν μέ τήν αρχή τοϋ πρώτου παγκόσμιου πολέμου, 

σημαίνει τό τέλος τής πρώτης καί γόνιμης περιόδου τής Χ.Α.Ε.7. 

Στά 1923 ή 'Εταιρεία αρχίζει καί πάλι νά δρα μέ μερικούς παλαιούς 

συμβούλους, άλλα ανανεωμένη μέ σημαντικά πρόσωπα τής εποχής. Έμψυ-

Γ. Λαμπάκη, 1906, β' έκδοση 1908. 
7. Ή ουσιαστικότερη βιογραφική σημείωση καί χαρακτηρισμός γιά τό Γ. Λαμπάκη έχει 

γραφεί άπό τό Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, μητροπολίτη 'Αθηνών, Δελτίον Χ. Α.Ε., τεύχος Α', 
1924, σ. 2-7. 
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χωτής ό αρχαιολόγος 'Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Γενικός Γραμματέας, 
Πρόεδρος ό Σπ. Παπαφράγκος, αντιπρόεδροι οι Γ. Σωτηρίου καί Κ. 
Δυοβουνιώτης. Στό νέο καταστατικό διατυπώνονται οί σκοποί της 'Εται
ρείας μέ τρόπο κάπως διαφορετικό. Ή «περισυναγωγή» δέν επιτρέπεται πιά 
άπό τόν αρχαιολογικό νόμο, εξακολουθεί όμως νά αποσκοπεί ή Εταιρεία 
-παραθέτω- «εις τήν σπουδήν, διάσωσιν καί διαφύλαξιν τών μνημείων καί 
Ιερών κειμηλίων της χριστιανικής αρχαιότητας καί εις την μελέτην καί 
διαφώτισιν της ιστορίας της χριστιανικής τέχνης καί θρησκείας ημών». 
Καθορίζεται ακόμη ανάμεσα στους σκοπούς «ή ίδρυσις Πινακοθήκης καί 
Σχολής αγιογραφίας, ίνα οί αγιογράφοι σπονδάζωσι μετ' επιστήμης καί 
τέχνης καί άκολονθώσι τους παραδεδεγμένους αρχαίους καί σοβαρούς 
τύπους τής ημετέρας ορθοδόξου εκκλησίας»* Σνμπεοαίνομε ότι ό καιρός 
ήταν φαίνεται ώριμος γιά νά εμφανιστεί ό Φ. Κόντογλου, καλλιτέχνης 
άσχετος τότε μέ τήν Εταιρεία, ό όποιος όμως πραγματοποιεί τό σκοπό 
αυτό. Στους τέσσερις τόμους πού δημοσιεύονται στή δεύτερη αυτή περίοδο, 
πού κρατά εως τό 1928, οί περισσότερες εργασίες είναι μελέτες μέ επιστημο
νικότερες προθέσεις, αλλά δέ λείπουν οί πάντοτε χρήσιμες καταγραφές 
εικόνων καί επιγραφών. 

Καινούργια ζωή παίρνει ή Χ.Α.Ε. όταν τό 1932 αναλαμβάνουν τή 
διοίκηση νέοι τότε καί λαμπροί επιστήμονες, ό Νίκος Ά . Βέης, Πρόεδρος, ό 
Ά ν . 'Ορλάνδος, 'Αντιπρόεδρος, ό Γ. Σωτηρίου, Γενικός Γραμματέας καί ό 
'Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Ειδικός Γραμματέας. Τό νέο καταστατικό ορίζει 
σκοπούς λιγότερο συγκεκριμένους, άλλα ευρύτερους: «είναι πάσα επιστημο
νική έν γένει εργασία άφορώσα εις τήν Χριστιανικήν άρχαιολογίαν εν τή 
ευρύτερο: αυτής έννοια»9. 'Από τόν τρόπο πού πραγματοποιήθηκαν τελικά 
στά αμέσως επόμενα χρόνια -1933-1940- οί οριζόμενοι σκοποί, συμπεραίνο-
με οτι τό ενδιαφέρον απλωνόταν καί στην εκκλησιαστική μουσική, στά 
λειτουργικά κείμενα καί, έν μέρει, καί στή φιλοσοφία. "Εως τό 1940 
εκδίδονται τέσσερις τόμοι του περιοδικού μέ τόν τίτλο Πρακτικά τής Χ.Α.Ε. 
πού αποτελούσαν παράρτημα του προσωπικού περιοδικού πού εξέδιδε ό 
Πρόεδρος Νίκος Βέης (Bees), τό «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher». 
Έχουν μεγαλύτερο σχήμα, μέ άρτια εκτύπωση καί μέ πλούσιο περιεχόμενο 
υψηλής επιστημονικής στάθμης. Παράλληλα, οργανώνονται κάθε χρόνο 
σειρές επιστημονικών ανακοινώσεων. 

Σημαντικό καί πρωτοποριακό ξεκίνημα στην περίοδο αυτή ήταν τό 
ερευνητικό πρόγραμμα πού ανέλαβε τό 1937 νά εκτελέσει ή Χ.Α.Ε. σέ 
συνεργασία μέ τό διάσημο τότε γερμανό καθηγητή Η. Lietzmann, πού ήταν 
καί ό εμπνευστής του. Πρόκειται γιά τό Corpus τών χριστιανικών έπιγρα-

8. Στό ίδιο, σ. 83. 

9. Πρακτικά της έν 'Αθήναις Χ.Α.Ε., περ. Γ', τ. Α' (1933), σ. 150. 
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φών της Ελλάδας, μέ χορηγό τόν εύπορο φιλότεχνο αίγυπτιώτη αείμνηστο 
Δημήτριο Τζιρακόπουλο. Συγκεντρώθηκε τότε άπό νεότερους συνεργάτες 
σημαντική ποσότητα επιγραφικού ύλικοϋ άπό διάφορα μέρη της Ελλάδας, 
άλλα ό πόλεμος, ή κατοχή, οί πολιτικές αλλαγές στην Αίγυπτο σταμάτησαν 
τή μακράς πνοής αυτή προσπάθεια. Μόνο ένα τεύχος τυπώθηκε τότε άπό τό 
Ν. Βέη. Μετά τόν πόλεμο, δημοσιεύτηκε άλλο ενα τεύχος1 0. 

Σήμερα ή Εταιρεία θά ήταν έτοιμη νά αξιοποιήσει τό συγκεντρωμένο 
υλικό καί νά συνεχίσει τήν έρευνα καί περισυλλογή καθώς καί τή δημοσίευ
ση, φτάνει νά έβρισκε τά μέσα τά οικονομικά σέ μόνιμη βάση γιά τό 
θεμελιακό αυτό έργο επιστημονικής υποδομής. Καί όπως είναι γνωστό τά 
έργα αυτά των ουμανιστικών επιστημών είναι τόσο λιτά, τόσο σεμνά καί 
όλιγοδάπανα σέ σχέση μέ άλλα, ώστε δέ θά δυσκόλευαν κανέναν, αν 
έβρισκαν λίγη στοργή άπό εκεί πού τήν περιμένουν. 

Μετά τήν κατοχή ξαναζωντανεύει ή Χ.Α.Ε. μέ τήν ίδια διοίκηση. 
Ξαναρχίζουν οί ετήσιες σειρές ανακοινώσεων επιστημονικών πού θερμαί
νουν, παρά τίς κακουχίες τών καιρών, τήν ερευνητική διάθεση. Μετά τό 
θάνατο τού Ν. Βέη τό 1958, γίνεται Πρόεδρος ό Γ. Σωτηρίου, 'Αντιπρόε
δρος ό Ά ν . 'Ορλάνδος καί Γενικός Γραμματέας ή ταπεινότης μου -όπως 
θά 'λέγε ό Βέης. Τό 1965 τό Γ. Σωτηρίου διαδέχεται στην Προεδρία ό 'Αν. 
'Ορλάνδος, εως τό 1979, οπότε τόν διαδέχεται ό Μαν. Χατζηδάκης, μέ 
Γενικό Γραμματέα τόν κ. Χαρ. Μπούρα καί ταμία τόν κ. Παύλο Λαζαρίδη. 
Μόλις τό 1960 ή Χ.Α.Ε. είναι σέ θέση νά ξαναρχίσει τήν έκδοση τού 
περιοδικού της, επιστρέφοντας στον αρχικό τίτλο «Δελτίον» τής Δ' περιό
δου, σέ ανανεωμένη μορφή, μέ ιδιαίτερη προσοχή στην άρτια εικονογράφη
ση. Τό «Δελτίον» είναι τώρα διεθνώς τό μόνο περιοδικό αφιερωμένο σχεδόν 
αποκλειστικά στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή τέχνη, σέ επίπεδο αυστηρά 
επιστημονικό, καί αποτελεί τό κυριότερο όργανο γιά τή δημοσίευση εργα
σιών τών ελλήνων κυρίως ιστορικών τής βυζαντινής τέχνης. "Εχουν εκδοθεί 
εως τώρα ένδεκα τόμοι, ό καθένας αφιερωμένος στή μνήμη ενός εκλιπόντος 
εργάτη τής επιστήμης μας, δικού μας ή ξένου. Ό 12ος τόμος, θέλομε μέ τόν 
όγκο καί τό περιεχόμενο νά αποτελέσει τό υπαρκτό τεκμήριο τού εορτασμού 
τής 'Εκατονταετίας, θ ά περιέχει τίς ομιλίες πού θά ακουστούν εδώ, μελέτες 
όσων εκλήθησαν καί δέν μπόρεσαν νά έρθουν καί πολλές άλλες εργασίες. 

Παράλληλα, δημοσιεύονται αραιότερα αυτοτελή έργα σέ μία σειρά μέ τόν 

10. 1. Corpus der Griechisch-Christlichen Inschriften von Hellas, Herausgegeben von H. 
Lietzmann, Nikos A. Bees und G. Sotiriu, Band I. Die Griechisch-Christlichen Inschriften des 
Peloponnes. Herausgegeben von N. A. Bees (Βέης), Band I, Isthmos - Korinthos, Athen 1941. 
2. Χριστιανικοί έπιγραφαί της 'Ελλάδος, Τόμος 1, Μέρος Α', Δ'-θ' αι. μ.Χ. The Greek 
Christian Inscriptions of Crete by A. C. Bandy (Μπέντης). Έκδ. Χριστ. 'Αρχ. 'Εταιρείας, 
'Αθήναι 1970. 
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τίτλο «Τετράδια Χριστιανικής Αρχαιολογίας καί Τέχνης». "Εχουν δημο
σιευτεί στη σειρά δύο τόμοι καί τυπώνεται τρίτος. 'Ακόμα, ετοιμάζονται τά 
ευρετήρια όλων των τόμων πού έχουν δημοσιευτεί έως τώρα άπό την πρώτη 
περίοδο εως καί τήν τέταρτη1 1. 

Γιά τό σημερινό διοικητικό συμβούλιο τής Εταιρείας είναι βαριά ή 
κληρονομιά πού μάς άφησε ή προηγούμενη γενεά τής Χ.Α.Ε., γενεά 
πρωτοπόρων στην ελληνική επιστήμη τής βυζαντινής τέχνης. 'Εκτός άπό τό 
Βέη πού εμφανίζεται τό 1900, οί Σωτηρίου, 'Ορλάνδος καί Ξυγγόπουλος 
είχαν εμφανιστεί στή δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας καί οί δύο τελευταίοι 
εξέλιπαν στην όγδοη δεκαετία του. Στή διάρκεια δηλαδή του μεγαλύτερου 
μέρους τού 20ού αιώνα, οί άνθρωποι αυτοί είχαν τήν ευκαιρία νά θεμελιώ
σουν καί νά διδάξουν τήν επιστημονική έρευνα κυρίως των μνημείων τής 
Ελλάδας καί γι' αυτό οί επόμενες γενεές τους χρωστούμε πολλά. 

'Εμείς έχομε συνείδηση οτι οί καιροί άλλαξαν. Ό αριθμός τών νέων 
αρχαιολόγων άλλα καί αρχιτεκτόνων πού ασχολούνται μέ τη βυζαντινή 
τέχνη στην 'Αρχαιολογική Υπηρεσία καί στίς πανεπιστημιακές έδρες έχει 
αυξηθεί, θά έλεγα τρομακτικά, οί περισσότεροι άπό αυτούς έχουν καί 
πολλές ευθύνες απέναντι στά μνημεία τού τόπου. Ξέρομε τήν ανεπάρκεια 
τής προετοιμασίας τών νέων επιστημόνων γιά τό δύσκολο έργο τους άπό τις 
πανεπιστημιακές σπουδές καί αισθανόμαστε τό χρέος νά βοηθήσομε όσο 
μπορούμε, μιά πού εμείς άνήκομε σέ παλαιότερες γενεές καί θεωρούμαστε, 
εκ τών πραγμάτων τουλάχιστον, εμπειρότεροι. 

Στά πλαίσια αυτών τών ανησυχιών κρίναμε οτι οί σειρές τών ετήσιων 
ολίγων διαλέξεων, πού είχαν διακοπεί στή διάρκεια τής δικτατορίας καί 
είχαν ξαναρχίσει τό 1974, ήταν πιά ανεπαρκείς. Γι' αυτό όργανώνομε άπό τό 
1981 ετήσια συμπόσια, όπου πενήντα περίπου "Ελληνες ομιλητές, κυρίως 
νέοι, έχουν τήν ευκαιρία νά ανακοινώσουν νέα ευρήματα ή νέες απόψεις, 
πού βρίσκουν άμεση απήχηση σέ συζητήσεις πού ακολουθούν. Οί περιλή
ψεις τών ανακοινώσεων δημοσιεύονται εγκαίρως, ώστε ή γόνιμη αυτή 
επικοινωνία μεταξύ τών νέων καί ανάμεσα στους νέους καί τους παλαιότε
ρους νά παίρνει αμέσως κάποια σταθερότερη καί ελεγχόμενη μορφή. "Ηδη 
έχουν γίνει στην 'Αθήνα τέσσερις συναντήσεις καί τό 1985 ή πέμπτη θά γίνει 
στή Θεσσαλονίκη. Μελετούμε ακόμα νά οργανωθούν σεμινάρια γιά τήν 
τεχνική τών ανασκαφών καί τή μουσειολογία καί άλλα ερευνητικά προγράμ
ματα. 

11. 1. Ά γ. Β α σ ι λ ά κ η - Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Οί τοιχογραφίες της Όμορφης Εκκλησιάς στην 

'Αθήνα, μέ αγγλ. περίληψη. 'Αθήνα 1972, σχ. 8ο, σ. 150, πίν. 58. 2. Th. C h a t z i d a k i s 

B a c h a r a s , Les peintures murales de Hosios Loukas. Les chapelles occidentales. Athènes 1982, 
σχ. 4o, σ. 220 καί 96 πίνακες μέ 112 εικόνες. 3. G. Zacos, Byzantine Lead Seals, compiled and 

edited by John Neskitt, vol. two, Nos 1-1089. 'Αθήνα-Berne, σχ. 4o, σ. XXIX+543, πίν. 100. 
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Κυρίες καί Κύριοι, 
Ό κύκλος της εκατονταετίας πού αρχίζει τό 1985 μας βρίσκει με τό βάρος 

νέων ευθυνών σε διαφορετική κλίμακα υποχρεώσεων, την οποία προσδιορί
ζουν οι απαιτήσεις της εποχής. Είμαστε εν τούτοις αισιόδοξοι ότι, αν καί 
πάντοτε ενδεείς στά οικονομικά, με τη συμπαράσταση τού 'Υπουργείου, 
πού έχει αρχίσει νά γίνεται πιό αισθητή, θά μπορέσομε νά πραγματοποιήσο-
με οσα σχεδιάζομε. 

Ευχαριστούμε τήν κυρία 'Υπουργό καθώς καί τίς Διευθύνσεις τών 
Συνεδρίων καί τών Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων γιά τήν άμεση έως τώρα 
βοήθεια καί έλπίζομε νά έχομε πλουσιότερη τήν πολύτιμη συμπαράσταση 
τού 'Υπουργείου καί στό μέλλον. 

Ευχαριστούμε τό Βυζαντινό Μουσείο γιά τή σπουδαία έκθεση πού 
οργάνωσε γιά νά τιμήσει τά 'Εκατό Χρόνια. 

Τέλος, ευχαριστούμε τους αγαπητούς συναδέλφους πού ήρθαν από 
μακριά γιά νά συνεορτάσομε, καθώς καί όλους όσοι μέ τήν παρουσία ή καί 
μόνο μέ τήν καρδιά τους είναι κοντά μας. 
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