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Στην εκδήλωση του  Συνδέσμου  των εν Αττική Λακεδαιμονίων 
και του  Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  
στο πλαίσιο του εορτασμού των ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ 

από τον ΔΗΜΟ ΜΥΣΤΡΑ 

  
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σπάρτης. 

 (αίθουσα Βιβλιοθήκης) 

  

Σπάρτη,  28 Μαΐου 2009 

  

  
  
  
Εκ μέρους του  Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού έχω την 

ιδιαίτερη χαρά να σας καλωσορίσω στην σημερινή εκδήλωση, την οποία το 

Ινστιτούτο μας οργανώνει από κοινού με τον Σύνδεσμο των εν Αττική 

Λακεδαιμονίων στο πλαίσιο του εορτασμού των Παλαιολογείων από τον Δήμο 

Μυστρά. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί και την εναρκτήρια πολιτιστική έκφραση του 

ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., του οποίου τους στόχους και τις προοπτικές θα προσδιορίσω με 

συντομία. 

Η ίδρυση Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών στον Μυστρά αποτελούσε σταθερό 

ζητούμενο για την Λακωνία και τη χώρα μας γενικότερα. Η βούληση αυτή πήρε 

σάρκα και οστά με την θέσπιση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με 

την επωνυμία Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού με Προεδρικό Διάταγμα στο 

οποίο καθορίζονται σαφώς, ανάμεσα σε άλλα, ο σκοπός, η διάρθρωση σε ερευνητικά 



τμήματα και η διοικητική δομή του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα αυτού 

Κέντρου.  

Ως έδρα του επελέγη το υπό ανακαίνιση εξαιρετικής αισθητικής  παραδοσιακό 

κτήριο κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, το οποίο παραχωρήθηκε με 

προθυμία από τον Δήμο Μυστρά αποδεικνύοντας έμπρακτα τον ζήλο για την Παιδεία 

και τον Πολιτισμό των κατοίκων του ιστορικού αυτού προπυργίου της Βυζαντινής 

παράδοσης. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον παριστάμενο Δήμαρχο Μυστρά κ. 

Αποστολάκο και όλους όσους συνέβαλαν στην πολιτιστική αυτή προσφορά. Επ’ 

ευκαιρία και της σημερινής εκδηλώσεως επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και εγώ προσωπικά προωθούμε με όλες μας 

τις δυνάμεις την ολοκλήρωση του έργου. 

Το Ινστιτούτο λειτουργεί στο πλαίσιο της καινοτόμου και σταθερά 

αναπτυσσόμενης Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως κύριο σκοπό την διεξαγωγή έρευνας και 

την διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών του Βυζαντινού Πολιτισμού σε 

όλη του την εμβέλεια. 

Ειδικότερα αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην εκπαίδευση 

μεταπτυχιακών φοιτητών στους τομείς της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, της 

Βυζαντινής Ιστορίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Επιστημών και Δικαίου, αντικειμένων 

δηλαδή, που καλλιεργήθηκαν σε υπέρτατο βαθμό στην διάρκεια της υπερχιλιετούς  

Βυζαντινής αυτοκρατορίας και ακτινοβολούν διαχρονικά ως άσβεστος φάρος 

πολιτισμού και ως αστείρευτη πνευματική παρακαταθήκη στον Ελληνισμό όπου γης. 

Η οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων με ειδικούς απ’ 

όλον τον κόσμο θα καταστήσει τον Μυστρά και ευρύτερα την Λακωνία 

προβεβλημένο κέντρο πολιτισμού και ανάπτυξης. 

Η επίτευξη αυτών των υψηλών στόχων προβλέπεται να πραγματοποιείται και 

με συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας 

και του εξωτερικού.  

Ήδη έχει αποφασισθεί συνεργασία με το διεθνούς φήμης  Ελληνικό Ινστιτούτο 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, το οποίο επί σειρά δεκαετιών 

προβάλλει διεθνώς τους ανεκτίμητους πνευματικούς θησαυρούς της Βασιλίδος των 

πόλεων και της Μεταβυζαντινής περιόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό των ποιοτικών επιστημονικών συναντήσεων 

προγραμματίζεται η οργάνωση διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου στις 20 Μαΐου 



2010 σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών της Βενετίας και την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Στο Συνέδριο αυτό με θέμα: “Ο Μυστράς στο 

σταυροδρόμι των πολιτισμών” θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι 

ομιλητές. Έχουν ήδη προσκληθεί και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι 

βυζαντινολόγοι: ο Καθηγητής Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου του Στρασβούργου Jean-Michel Spiecer και η Καθηγήτρια Κλασικής 

Φιλολογίας και Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Sienna, Silvia 

Ronchey. 

Η συμβολή του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στην 

περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της διεκδίκησης χρηματοδότησης από διεθνή και 

ευρωπαϊκά προγράμματα  θα είναι σημαντική. Επίσης η δημιουργία θέσεων εργασίας 

για τους επιστήμονες της Λακωνίας και της ευρύτερης περιοχής αποτελεί 

συστηματική και ουσιαστική επιδίωξή μας. Καθίσταται έτσι το Ινστιτούτο Έρευνας 

Βυζαντινού Πολιτισμού περιφερειακός πόλος ανάπτυξης. 

  

Στο πλαίσιο αυτό στόχος του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού 

παραμένει η σταθερά και συνεχής επαφή με την  τοπική κοινωνία και τον εύψυχο λαό 

της Λακωνίας. Η συνοργάνωση της σημερινής εκδηλώσεως με τον Σύνδεσμο των εν 

Αττική Λακεδαιμονίων και τον ευπατρίδη, δραστήριο Πρόεδρο και εκλεκτό Λάκωνα 

κ. Κώστα Μπεκιάρη εκφράζει την αταλάντευτη βούληση και των δύο πλευρών για 

μια ουσιαστική και σταθερή συνεργασία που προβλέπεται να προσφέρει 

πνευματικούς καρπούς στον τόπο. 

Επιπλέον, η σημερινή εκδήλωση με τις ομιλίες καταξιωμένων εκπαιδευτικών 

και την βράβευση εκπροσώπων της μαθητιώσας νεολαίας αποτελεί ευοίωνο 

προοπτική και για την επιδιωκόμενη συνεργασία του Ινστιτούτου με την Εκπαίδευση 

όλων των βαθμίδων. 

Κύριες και Κύριοι, 

          Με βάση αυτό το θεσμικό  πλαίσιο επιστημονικής λειτουργίας και πολιτισμικής 

ανάπτυξης και με αυτές τις τόσο θετικές προοπτικές, μετά την πλήρη ανακαίνιση του 

κτηρίου, το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. φιλοδοξούμε να λαμπρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ως Κέντρο πολιτισμικής αναβάθμισης διεθνούς εμβέλειας. Η Λακωνία και ευρύτερα 

η νότιος Ελλάδα αποκτά μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα πνευματική 

υποδομή, η οποία θα αξιοποιήσει και θα προβάλλει ουσιαστικά την μακραίωνη 



παράδοση των μοναδικών μνημείων του Βυζαντίου, του κομβικού δηλαδή σημείου 

σύζευξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με την Ορθοδοξία και με την σύγχρονη 

Ελλάδα. Με την αγαστή συνεργασία όλων μας η Λακωνία δημιουργεί πόλον έλξης 

πνευματικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 


