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∆εν είναι πολλές οι επιστηµονικές εταιρείες που µπορούν στις ηµέρες µας να εορτάσουν τα 

Εκατό Χρόνια από την ίδρυση τους. Όσο προχωρεί ο αιώνας µας προς το τέλος του θα είναι 
συχνότερες οι αντιστοιχίες των ηµεροµηνιών µε εκείνες του φθίνοντος 19ου, οι οποίες σηµάδευαν το 
ξεκίνηµα επιστηµονικών συσπειρώσεων, χαρακτηριστικών µιας αρχόµενης τάσης για εθνική 
αυτογνωσία. Οι λίγες, οι πιο σωστές στην αρχική σύλληψη του αντικειµένου εταιρείες, έχουν επιζήσει 
ως σήµερα. Ανάµεσα σ' αυτές η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που ξεκίνησε το ∆εκέµβριο τον 
1884, παραµένει ακµαία και ζωντανή και αυτό µαρτυρεί πόσο σωστά ξεκίνησε, άσχετα µε τις 
επιστηµονικές δυνατότητες των ιδρυτών. 

Το καταστατικό της όριζε ότι «σκοπός της Εταιρείας εστίν ή περισυναγωγή καί διάσωσις των 
εν Ελλάδι ή άλλαχού ευρισκοµένων της Χριστιανικής αρχαιότητος µνηµείων και ιερών κειµηλίων ων 
ή σπουδή καί µελέτη συµβάλλουσι προς διαφώτισιν της καθόλου ενιαίας πατρώας ηµών ιστορίας καί 
τέχνης». Με το διαφωτιστικό αυτό κείµενο εκφράζονται οι ιδέες µιας εκλεκτής πλειάδας πολιτών για 
την ενότητα της ελληνικής ιστορίας (Παπαρρηγόπουλος)· εκφράζεται έµµεση διαµαρτυρία για την 
παραγνώριση και συχνά την αδίστακτη καταστροφή των µνηµείων µιας µακρόχρονης εποχής, από το 
Χριστό ως τις ηµέρες τους·  τέλος, διακηρύσσεται ότι άµεσος σκοπός είναι η µελέτη και διάσωση των 
µνηµείων και η αποθησαύριση «κειµηλίων» για να σωθούν. Για τη µελέτη των µνηµείων έγινε, σε 
αρκετή για την εποχή έκταση, καταγραφή και συχνά αποτύπωση και φωτογράφηση εκκλησιών, 
πολύτιµο υλικό µε το οποίο ελάχιστοι καταγίνονταν τότε, καταχωρηµένο στα δέκα πρώτα ∆ελτία 
(1892-1911). Το φωτογραφικό αρχείο διατηρείται (κατάλογος στον τόµο Θ' (1910) του ∆ελτίου) 
πάντοτε χρήσιµο. 

Στο σκοπό της περισυναγωγής επιδόθηκε µε ιδιαίτερο ζήλο η ΧΑΕ. Εκτός από τα διαβήµατα 
τα προσωπικά, κατόρθωσε να προκαλέσει εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου το 1890, καθώς και του 
Υπουργείου Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, που προτρέπουν µονές και εκκλησίες να 
προσφέρουν στη ΧΑΕ κειµήλια και χρηµατική βοήθεια. Το αποτέλεσµα των ενεργειών της ήταν ότι 
άρχισαν να συγκεντρώνονται «κειµήλια» και έργα τέχνης από παντού. ∆εν ήταν πάντα ακριβώς αυτά 
που θα εννοούσαµε σήµερα ότι ενδιαφέρουν για µουσειακή συλλογή, αλλά πρέπει να σηµειωθούν δύο 
τουλάχιστον πλευρές αυτής της αξιέπαινης συλλεκτικής δραστηριότητας. Η µία είναι ότι σε λίγα 
χρόνια συγκεντρώθηκε σηµαντικός αριθµός «κειµηλίων» — ενίοτε άνισης αξίας, γιατί περιλάµβανε 
από σπάνια και πολύτιµα έργα, όπως το χρυσόβουλο για τα προνόµια της Μονεµβασιάς µε την 
εξαίρετη µικρογραφία του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Β', ως ένα φιαλίδιο µε νερό του Ιορδάνη 
ποταµού —, ώστε σύντοµα να αποτελεσθεί ένα, µουσείο ανοικτό στο κοινό. 

Η άλλη πλευρά είναι ότι το µέγιστο και πιο αξιόλογο µέρος της συλλογής αποτελέστηκε από 
δωρεές πατριαρχών, αρχιερέων — το χρυσόβουλλο είχε προσφέρει ο µητροπολίτης Κυθήρων — 
µονών, ιερωµένων και πολλών ιδιωτών (κατάλογοι προσφορών δηµοσιεύονται σε κάθε τεύχος του 
∆ελτίου). Χωρίς να κάνοµε δυσάρεστες συγκρίσεις µε τη σηµερινή διάθεση για συνεργασία, πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό της καθολικής σχεδόν συναίνεσης στους σκοπούς της ΧΑΕ 
αποτέλεσε πολύτιµη προσφορά της στην εµπέδωση του ενδιαφέροντος για τα τεκµήρια του 
µεσαιωνικού και νεότερου ακόµη παρελθόντος — της κληρονοµιάς που λέµε σήµερα —, αλλά και 
αξιοπρόσεκτη µαρτυρία για τη στάση του ελληνικού κοινού, ελεύθερου και υπόδουλου, απέναντι στη 
στροφή αυτή του ενδιαφέροντος για µια παραγνωρισµένη εποχή. 

Η συλλογή γίνεται µε ρυθµό πολλών αντικειµένων το χρόνο. Ο σωστός υπολογισµός είναι 
δύσκολος, γιατί η αναγραφή στο ∆ελτίο είναι συνοπτική. Π.χ. στο 1903 αναγράφονται εισαγόµενα 



910, από τα οποία τα 573 είναι «διάφορα», 7 χειρόγραφα, 1 χρυσόβουλλο και 314 φωτογραφίες. 
Πάντως, το Μάρτιο του 1890, γίνονται τα εγκαίνια ενός Μουσείου σε οίκηµα της Ιεράς Συνόδου, 
στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Καρύτση. Ύστερα όµως από περιπλανήσεις, µεταφέρεται για λίγους 
µήνες στα υπόγεια του Πολυτεχνείου, κατά το τέλος του 1892 στα υπόγεια του Μητροπολιτικού 
Μεγάρου της οδού Αγίας Φιλοθέης και, τέλος, το 1893 µεταφέρονται οι συλλογές σε αίθουσα του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. ∆ιαρκώς πλουτιζόµενο και µε αυξανόµενο αριθµό επισκεπτών, 
αποκτά και οδηγό. 

Το 1906 δηµοσιεύεται από τον Γ. Λαµπάκη Κατάλογος και Ιστορία του Μουσείου Χρι-
στιανικής Τέχνης, µε δεύτερη έκδοση το 1908. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παραµένει ως το 1923, 
οπότε το µεγαλύτερο µέρος των συλλογών µεταφέρεται στα υπόγεια του µεγάρου της Ακαδηµίας και 
ενώνονται µε τις συλλογές ενός υποτυπώδους Βυζαντινού Μουσείου, που είχε ιδρυθεί το 1914 µε 
πρώτο διευθυντή τον Καθηγητή Αδαµάντιο Αδαµαντίου και το 1924 τον Καθηγητή Γεώργιο 
Σωτηρίου. Ένα µικρό µέρος αµφίων και άλλων µικροτεχνηµάτων µεταφέρθηκε συγχρόνως στο 
Μουσείο Χειροτεχνηµάτων (δηλαδή το τωρινό Μουσείο Κοσµητικών Τεχνών). 

Οι µεταφορές αυτές στα δύο κρατικά µουσεία γίνονται µε τον ρητόν όρο «ως παρακατα-θήκην 
και προς φύλαξιν» (Έγγραφο Υπουργείου. ∆ελτίο ΧΑΕ, περ. Β'-τ. Α', τεύχ. α' (1924), σ. 88) και 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νέου καταστατικού του 1923: « Ή ‘Εταιρεία έχει την κυριότητα της 
συλλογής έξ εικόνων, αµφίων καί λοιπών αντικειµένων ήτις κηρύσσεται αναπαλλοτρίωτος. Ή 
Εταιρεία διατηρεί Μουσείον, ελλείψει δε Μουσείου παραδίδει την συλλογήν ως παρακαταθήκην εις 
τα υπό του Κράτους ενδεικνυόµενα κατάλληλα Μουσεία» (Καταστατικό, στο ίδιο, σ. 83). Ο όρος 
επαναλαµβάνεται και στα µεταγενέστερα καταστατικά. 

Ο άνθρωπος που ενσάρκωσε τους αρχικούς σκοπούς της ΧΑΕ ήταν ο Γεώργιος Λάµπα-κης, 
διδάκτωρ της Ερλάγγης, που δεν µπόρεσε να ξεπεράσει τον τίτλο του υφηγητού της Χριστιανικής 
Αρχαιολογίας. Προσωπικότητα ιδιόρρυθµη, µε περισσότερο πάθος και λιγότερη επιστήµη, ήταν 
αυλικός στο επάγγελµα και συνάµα φίλος της αγγλικανικής εκκλησίας. Αλλά χάρη σ' αυτόν, στην 
αέναη κινητικότητα του στις ελληνικές περιοχές, ελεύθερες και υπόδουλες, συνδυασµένη µε τις 
επαγγελµατικές του υποχρεώσεις, συγκεντρώθηκαν πολυάριθµες πληροφορίες, περιγραφές και 
επιγραφές, που δηµοσιεύθηκαν στο ∆ελτίο, καθώς και το πολύτιµο φωτογραφικό αρχείο. Προπάντων 
όµως προέχει η µεγάλη συλλογή της ΧΑΕ που περιλαµβάνει 10.000 αντικείµενα (κατάλογος 1908). 
Σηµειώνουµε εκτός από το χρυσόβουλλο που µνηµονεύθηκε, 137 χειρόγραφους κώδικες και µεγάλο 
αριθµό φορητών εικόνων, ανάµεσα στις οποίες βρίσκονται µερικές από τις σηµαντικότερες του 
Μουσείου, όπως ο άγιος Αντώνιος του ∆αµασκηνού, οι εικόνες του Εµµανουήλ Τζάνε, και πολλές 
άλλες, επώνυµων και ανώνυµων ζωγράφων. Με το θάνατο του Λαµπάκη (1914) σταµάτησαν οι 
εισφορές και συλλογές και όταν το 1923 ξαναζωντάνεψε η ΧΑΕ είχαν απαγορευθεί οι ιδιωτικές 
συλλογές. Αυτή την αέναη αλλά και καθοριστική παρουσία των συλλογών της ΧΑΕ που σχηµατί-
σθηκαν στη διάρκεια των πρώτων 26 χρόνων (1884-1910) της ζωής της, στο Βυζαντινό Μουσείο, 
θελήσαµε να θυµίσουµε µε την ευκαιρία της Έκθεσης των νεότερων αποκτηµάτων του Μουσείου, 
που, όπως αποδεικνύει η Έκθεση, συνεχίζει την «περισυναγωγήν» των κειµηλίων της πατρώας 
ιστορίας και τέχνης µε ζήλο αντάξιο του προ εκατονταετίας προδρόµου του. 
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