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Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, του επιστημονικού
σωματείου των Ελλήνων μελετητών της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, εκφράζει
την αυξανόμενη ανησυχία της για τη συστηματική αποδυνάμωση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, η οποία ξεκίνησε
πριν από ένα περίπου χρόνο με τη δημοσιοποίηση εκ μέρους του Υπουργείου
Εξωτερικών νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου. Οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις έπλητταν τον επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα του Ιδρύματος και η
πρόταση του Υπουργείου συνοδεύτηκε από ενέργειες όπως η δίωξη της πρώην
διευθύντριας του, η απόλυση της βιβλιοθηκαρίου, η ανάκληση της γραμματέως και πιο
πρόσφατα η μη ανανέωση των ερευνητικών υποτροφιών του Ιδρύματος και η μη
προκήρυξη διαγωνισμού για νέους υποτρόφους.
Έχουμε αναφερθεί και άλλοτε στη διεθνώς γνωστή και αναγνωρισμένη συμβολή
του Ιδρύματος στην έρευνα και τη μελέτη της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής
περιόδου μέσα από το έργο των ερευνητών του, υποτρόφων και φιλοξενουμένων, τη
διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και την πραγματοποίηση σημαντικών εκδόσεων,
καθώς και την προβολή του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού δια του
Μουσείου του και των εκθέσεων που οργανώνει. Η σχεδιαζόμενη απόσπαση του
Ινστιτούτου από την εποπτεία της Ακαδημίας Αθηνών, του ανώτατου πνευματικού
ιδρύματος της χώρας, και η ανάθεση της ευθύνης των αποφάσεων που το αφορούν
αποκλειστικά στον Υπουργό Εξωτερικών οδηγούν με βεβαιότητα στην αλλοίωση του

αυστηρά επιστημονικού χαρακτήρα του Ιδρύματος, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την
ιδρυτικό του νόμο και πραγματωθεί από την πολύχρονη λειτουργία του. Η πρόσφατη
δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού ότι το Ινστιτούτο πρέπει πέρα από το ερευνητικό του
έργο, να στραφεί σε συνεργασίες με «εξωστρέφεια» και στόχο τη διάχυση του ελληνικού
πολιτισμού, εντείνει την ανησυχία μας, γιατί εμμέσως υπονοεί ότι η Πολιτική Ηγεσία δεν
αναγνωρίζει ως ουσιαστική εξωστρέφεια τη διεθνή ερευνητική διαδρομή του Ινστιτούτου
και τελικά υποδηλώνει προθέσεις αλλοίωσης του αμιγώς επιστημονικού του χαρακτήρα.
Η Γενική Σνέλευση εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στους
σχεδιασμούς αυτούς και κάνει έκκληση στην Πολιτεία να διαφυλάξει τον επιστημονικό
χαρακτήρα του μόνου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδας στο εξωτερικό, και να
ενισχύσει τη λειτουργία του μέσω της διασύνδεσής του με την Ακαδημία Αθηνών, το
Υπουργείο Παιδείας και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ώστε το
Ινστιτούτο να συνεχίσει να αποτελεί μέσο προβολής της ελληνικής επιστήμης και να
διατηρήσει τη θέση που έχει κατακτήσει διεθνώς μέσα από το αξιοθαύμαστο ερευνητικό
και εκδοτικό του έργο.

