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ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Εκπλήσσει ή διαπίστωσις οτι προ της Ιδρύσεως της 'Ομοσπονδίας των * Εται
ρειών Κλασσικών Σπουδών—Fédération Internationale des Associations d' études Clas
siques (F.I.E.C.)—δέν ύπήρχον μεταξύ τών έν τφ κόσμω καλλιεργούντων τας κλασσι
κός σπουδάς άλλοι δεσμοί έκτος τών κατά τύχην ατομικών μεταξύ τοΟ ενός έπιστή-
μονός καΐ του Αλλού καΐ σχεδόν άναγκαστικώς μεταξύ του ενός είδικοο καΐ τοΟ άλλου. 
ΚαΙ αοτοί ήσαν φυσικά ol ασχολούμενοι είς το αυτό πεδίον έρεύνης, είς το αυτό πρό
βλημα καΐ μάλιστα είς τον αυτόν συγγραφέα, οίτινες άντήλλασσον τα Ιργα των, τα 
ανάτυπα των καΐ προσεκαλουντο αμοιβαίως είς τα πανεπιστήμια των. Μία μορφή συν
εργασίας είς τάς είδικευμένας σπουδάς είχεν ήδη λάβει συγκεκριμένην μορφήν ήδη 
προ του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δτε συνεκροτήθησαν διεθνή συνέδρια αρχαιο
λογικά, επιγραφικά, παπυρολογικά, ένώ ουδέποτε συνεκροτήθη συνέδριον δια τό σύν 
όλον τών κλασσικών σπουδών. ΚαΙ val μέν ώρισμένα εθνικά συνέδρια, ώς τό της 
Association Guillaume Bude τοΟ 1948, έδέχοντο συνέδρους καΐ δμιλητάς ξένους, άλλ' 
άπό του σημείου τούτου μέχρι τής συγκροτήσεως ένας αληθώς διεθνούς συνεδρίου 
υπήρχε μεγάλη άπόστασις. 

Ή Ιδέα τής Ιδρύσεως διεθνούς οργανώσεως τών κλασσικών σπουδών είχεν επέλ
θει ήδη άπό του 1939, άλλ' ή επακολουθήσασα πολεμική περίοδος περιόρισε καΐ λαούς 
καΐ επιστήμονας είς στεγανά διαμερίσματα, υπόχρεουντα τους πάντας να ζουν μεμο
νωμένοι είς τρόπον ώστε ή ανάγκη τής πνευματικής επικοινωνίας έδημιούργησε τάς 
προϋποθέσεις προς άνάλογον δρδσιν. Πρώτη έκδήλωσις δλαβε χώραν είς τό έν Γρε-
νόβλη συνέδριον τής Association G. Bude κατά Σεπτέμβριον 1948, δπου προσήλθον 
προσωπικότητες τίνες έκπροσωποΟσαι τάς 'Εταιρείας Κλασσικών Σπουδών τών κυριω· 
τέρων χωρών τής Ευρώπης καΐ τών Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε Ιδρύθη καΐ ή F.I.E.C. 
Παρίστατο καΐ ή UNESCO διά του διευθυντού τής Διευθύνσεως Φιλοσοφίας καΐ Πολι
τισμών, εκρίθη δέ σκόπιμον νά προσχώρηση ή νεοϊδρυθείσα 'Ομοσπονδία μας είς τό 
τότε ομοίως Ιδρυθέν παράρτημα τής UNESCO τό φέρον τόν τίτλον Conseil Internatio
nal de la Philosophie et des Sciences Humaines (C.I.P.S.H.). Ή διά τής C.LP.S.H. 
συμμετοχή μας είς τήν Unesco μδς ήνοιξε τήν θυραν τής συμβολής μας είς τό έργον 
της καΐ είς τήν άσκησιν επιδράσεως. Οοτω λ.χ. έάν έπιχείρησίς τις είς τό πεδίον τών 
κλασσικών σπουδών ζητήση τήν βοήθειαν τής Unesco, αοτη θα διαβίβαση τήν αΐτησιν 

* θεωροδμεν χρήσιμον να φέρωμεν είς γνώσιν τιδν μελών τί)ς ημετέρας 'Εταιρείας τό 
περί τ%ς 'Ομοσπονδίας ήμιδν σπουδαΐον τοδτο αρθ-ρον, δπερ αποτελεί προσφώνησιν τ?)ς Δε
σποινίδος Juliette Ernst, Γενικής Γραμματέως τ9\ς 'Ομοσπονδίας κατά τήν εναρκτήριον συνε-
δρίαν τοδ IV Διεθνοδς Συνεδρίου %%ς F.I.E.C. èv Φιλαδελφεία των 'Ηνωμένων Πολιτειών 
Ί% 24-8-1964. (Άπόδοσις Π. Κ. Γεωργούντζοο). 
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«Ις τήν CIPSH καΐ εκείνη πάλιν είς τήν FIEC, άρμοδίαν να γνωμοδότηση. ΚαΙ αντι
θέτως αϊ πρωτοβουλία της FIEC αΐτήσεις χρηματικής ενισχύσεως αξιόλογων δημοσιευ
μάτων υποβάλλονται προς τήν Uneseo δια της CIPSH, είς δλας δμως αοτάς τάς δια
φόρου αρμοδιότητος 'Οργανώσεις, τήν Unesco, τήν CIPSH, τήν FIEC ή δργάνωσις 
είναι δημοκρατική καΐ ή άπόφασις λαμβάνεται κατά τάς γενικάς συνελεύσεις. 

Ό τρόπος της λειτουργίας τών οργανώσεων τούτων καΐ ό πολύπλοκος μηχανι
σμός των δέν διευκολύνει τήν FIEC, Ιδίως είς τον οίκονομικόν τομέα, δπου λόγω τών 
περιορισμένων εσόδων μας είμεθα υποχρεωμένοι διά τήν όργάνωσιν των συνεδρίων 
μας καΐ τα δημοσιεύματα να προστρέχωμεν είς τήν Unesco. Δια τον λόνον τούτον καΐ 
ή δράσίς μας εΤναι περιωρισμένη. 

Άλλα ας έπανέλθωμεν είς τάς αρχάς της FIEC. At ίδρύτριαι Έταιρείαι, άν εξαί
ρεση τις τήν American Philological Association, ανήκουν μόνον είς τήν Δυτικήν Εύρώ* 
πην (Μεγ. Βρεττανία, Γαλλία, Βέλγιον, 'Ολλανδία, ΣκανδιναυΐκαΙ χώραι). Μία μόνη 
'Εταιρεία έκ τών Ανατολικών, ή Πολωνική, ήτις δμως κατά τήν πρώτην δεκαετίαν δέν 
ήδυνήθη να μετάσχη τών εργασιών της 'Ομοσπονδίας. ΚαΙ μία μόνον διεθνής όργάνω-
σις, ή Bibliographie classique. 

Έκ τών πρώτων προσεχώρησαν αϊ Έταιρείαι της Φιλλανδίας, 'Ελβετίας καΐ Νορ
βηγίας. Άλλα μερικαΐ άπουσίαι ήσαν κατ' εξοχήν αίσθηταί. Πρώτον at Έταιρείαι της 
"Ιταλίας καΐ τής Ελλάδος, δπου καΐ το άντικείμενον τών σπουδών μας ! Διά τήν διεύ-
ρυνσιν δμως τής 'Οργανώσεως μας ανέκυψαν καΐ ώρισμέναι δυσχέρειαι. ΕΙς πολλάς 
χώρας τήν έπιστημονικήν κίνησιν τήν εκπροσωπούν πρόσωπα ανήκοντα είς τάς Ακα
δημίας, al ΆκαδημΙαι δμως ήσαν ήδη ώργανωμέναι είς τήν CIPSH. Έκτος τούτου 
συχνάκις at Άκαδημίαι αποτελούν 'Οργανώσεις κρατικός, μία δέ τών θεμελιωδών προ
ϋποθέσεων τής FIEC είναι να μή δέχεται είς τους κόλπους της εΐ μή 'Οργανώσεις τε
λείως ελευθέρας καΐ άπηλλαγμένας έκ παντός είδους κυβερνητικής επεμβάσεως. Διά 
τον λόγον τούτον είς πολλάς χώρας ot επιστήμονες ήναγκάσθησαν να Ιδρύσουν Εται
ρείας πληρούσας τάς προϋποθέσεις τής FIEC διά να δυνηθούν να μετάσχουν αυτής. 
Οοτω είς τήν Ίταλίαν άνέστησαν τήν Associazione Italiana di cultura classica, έν Ελλάδι 
δέ ή προϋφισταμένη ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έζήτησε τήν είσδοχήν της ακόλουθη, 
θείσα μετ" ολίγον καΐ άπό τήν ΕΤΛΙΡΕΙΑΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ιδρυθεΐσαν τφ 
1948. Ή μετά τής Γερμανίας επαφή ήτο δύσκολος λόγφ τής κατά τό δτος 1949 ύπαρ-
χούσης κατατμήσεως. Έν τούτοις κατά τό Ιδιον εκείνο δτος είς τήν έν Hinterzarten του 
Μέλανος Δρυμού συγκροτηθεϊσαν συγκέντρωσιν τών κλασσικιστών δλων τών ζωνών, 
ένθα προσκληθείσα μετέσχον καΐ προσεκόμισα τον χαιρετισμόν τής FIEC, απεφασίσθη 
ή ίδρυσις τής Mommsen—Gesellschaft, ήτις έγένετο δεκτή κατά τήν συνέλευσιν τής 
FIEC του 1950. 

Ακολούθως ή τρίτη μεσογειακή χώρα, ή Ισπανία Ιδρυσε μέ τήν σειράν της τφ 
1954 τήν Sociedad espafiola de Estudios clâsicos καΐ έγένετο τό Ιδιον δτος δεκτή. Τφ 
1954 επίσης Ιδρύθη είς μίαν μακρινήν λατινικήν χώραν, τήν Βραζιλίαν μία Όργάνωσις 
τών αυτών επιδιώξεων καΐ προσήλθεν είς τήν FIEC, τφ 1959 δέ προσεχώρησε καΐ μία 
Πορτογαλική Όργάνωσις. ΟΙ Αυστριακοί έξ άλλου παρέκαμψαν τάς δυσχερείας τής κα
τατμήσεως καΐ συνήνωσαν τάς επαρχιακός των ακμαίας 'Οργανώσεις είς μίαν Vereini
gung, γενομένην δεκτή ν τφ 1958. Παρομοία δυσχέρεια έν Γιουγκοσλαβία δέν κατενι-
κήθη είσέτι καΐ τα σημαντικά κέντρα κλασσικών σπουδών, οία τα τοο Βελιγραδίου, 
Ζάγρεμπ, τής Λουμπλιάνας καΐ τών Σκοπίων δέν ήδυνήθησαν ακόμη νά συνενωθούν 
είς μίαν Όργάνωσιν μοναδικήν δυναμένην νά θέση υποψηφιότητα αποδοχής έν 
τή FIEC. 

Έν τφ μεταξύ αϊ μετά τον θάνατον τοο Στάλιν δημιουργηθεΐσαι εύνοΐκώτεραι 
συνθήκαι επέτρεψαν είς τήν Πολωνικήν "Εταιρείαν νά διαδραματίση τον όόλον της μεταξύ 
μας, νά ανακύψουν δέ νέαι "Οργανώσεις έν 'Ρουμανί?, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία καΐ 
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Oûyyaplç γενόμενοι διαδοχικώς δεκταΐ κατά τάς Γενικάς μας Συνελεύσεις. Έκ παραλ
λήλου ήλθομεν είς έπαφήν μέ χους Έλληνιστάς καΐ Λατινιστάς μιας χώρας εύκλεώς 
εκπροσωπούσης μεταξύ μας τους πολιτισμούς της "Απω 'Ανατολής, της 'Ιαπωνίας. Ευθύς 
δέ κατόπιν καΐ μέ τάς Εταιρείας της Αΰστραλασίας, της Νοτίου 'Αφρικής, της Ροδε· 
σίας καΐ του Malawi, θέσαντες ούτω τον πόδα καΐ είς τάς δύο τελευταίας ηπείρους, 
αίτινες άπουσίαζον μέχρι τούδε. 

"Ετερον πεδίον της ημετέρας'Ομοσπονδίας άνεπτύχθη δια τής αποδοχής τών Et 
δικών Διεθνών 'Οργανώσεων, έκπροσωπουσών τήν Άρχαιολογίαν, τάς Βυζαντινάς σπου-
δάς, τήν Παπυρολογίαν, Έπιγραφικήν, Κεραμογραφίαν, τα Δίκαια τής "Αρχαιότητος, 
ύπογραμμιζομένου οοτω του προορισμού μας δπως "άποτελέσωμεν τον δεσμόν μεταξύ 
δλων τών επιστημονικών περιοχών, ών το σύνολον αποτελεί τήν Έπιστήμην τής "Αρ
χαιότητος. Πράγματι ουχί τυχαίως ή 'Οργανωτική "Επιτροπή του Συνεδρίου τής Φιλα
δέλφειας έπέλεξεν ώς έν τών €Κέντρων τοΰ διαφέροντος» αυτού τήν σημασίαν τών σχέ
σεων μεταξύ τών διαφόρων περιοχών τής 'Επιστήμης μας καΐ τήν είσφοράν έκαστου 
είδικοΰ Κλάδου είς τους συγγενείς Κλάδους καΐ είς τάς γενικωτέρας συνθέσεις. Κα! 
δπως είς κάθε έπιστημονικήν δραστηριότητα όφείλομεν να είμεθα τοποθετημένοι επί επι
πέδου παγκοσμίου χωρίς να παραμελώμεν τα έργα ούδενός κέντρου σπουδών, οπουδή
ποτε του πλανήτου καί αν ευρίσκεται τούτο, κατά τον Ιδιον τρόπον δέν είναι έπιτετραμ-
μένον είς οίονδήποτε επιστήμονα νά ενεργή έντόςίπεριωρισμένης περιοχής χωρίς νά λαμ-
ßavrj ύπ* δψει παν δ,τι γίνεται είς τάς γειτονικός προς τήν ίδικήν του είδικότητα περιο-
χάς ή ακόμη καί είς τάς μακράν τής Ιδικής του. 

'Από τής αρχής του αΙώνός μας καί προ πάντων άπό του πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου αϊ κατακτήσεις τής 'Αρχαιολογίας ήσαν τόσον θεαματικοί, διδακτικοί, έκπλη« 
κτικαί, ώστε κατέστη ανάγκη δια πάντα περί τόν κλασσικόν κόσμον άσχολούμενον, 
οίουδήποτε κλάδου, νά ένημερωθή περί τών ανακαλύψεων τούτων, νά τάς μελετήση καί 
νά εκτίμηση ποίαν έπίδρασιν δύνανται νά έχουν αοται είς τήν έρευναν. Δυστυχώς ή 
άμοιβαιότης δέν αληθεύει πάντοτε. 'Ακόμη καί σήμερον πολλοί τών αρχαιολόγων τεί
νουν νά ζουν μεταξύ των, νά μένουν είς τόν κύκλον των, νά άνα>Ίνώσκουν τα ϊδια 
αυτών περιοδικά, νά χρησιμοποιούν αποκλειστικώς τάς είδικευμένας βιβλιογραφίας των, 
πράγμα συνεπαγόμενον ασυμβίβαστα, άτινα ενίοτε έχω σημειώσει συντάσσουσα τήν 
Année philologique. 'Εάν σήμερον ή λαμπρά άπομόνωσις, είς ήν μέχρι πρό τίνος ένη· 
σμενίζοντο ol αρχαιολόγοι, θεωρείται βαθμηδόν καί είς τους Ιδικούς των κύκλους πα 
ρηυδοκιμημένη, τούτο οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τήν έπίδρασιν τής Associazione 
Internazionale di Archeologia classica, ήτις προσεχώρησεν ενωρίς είς τήν FIEC, παρα
σύρουσα είς τήν τροχιάν της τό Archaeological Institute of America καί τήν Unione 
degli Istituti di Archeologia in Roma, καθώς επίσης καί είς τήν δράσιν ενός έξοχου 
αρχαιολόγου, του Καθηγητού Romanelli, όστις μέλος τής Διοικήσεως τής FIEC άπό του 
1954 καί Πρόεδρος της άπό του 1959—1964 ύπήρξεν Ô αρμόδιος πρεσβευτής πλειστάκις 
καί ό σύνδεσμος μεταξύ τών δύο σφαιρών του διαφέροντος. Ή πρόσφατος προσχώρησις 
τής Società degli Archeologi italiani χαρακτηρίζει μέ τήν σειράν της τήν κίνησιν 
ταύτην. 

Κατά τόν βραχύν τούτον άπολογισμόν τοΰ δεκαεξαετοΰς βίου τής 'Ομοσπονδίας 
μας οφείλω νά επιμείνω είς ëv σημείον. Έπεκτείνοντες τήν ακτίνα τής δράσεως 
μας ουδέποτε έσχομεν σκέψ;ν σχετιζόμενη ν προς τήν πολιτική ν. "Ολως τό εναντίον. 
Ώς έσημείωσα ανωτέρω δεκταΐ γίνονται οργανώσεις άπηλλαγμέναι πάσης κυβερνητικής 
δράσεως. Καί μάλιστα οχι μόνον δέν εκπροσωπούν κυβερνήσεις αϊ "Οργανώσεις μας 
ούτε οργανισμούς επισήμους, άλλα ακόμη δέν αντιπροσωπεύουν ούτε έθνη. Αδιαι αντι
προσωπεύουν διαφόρους παραδόσεις, επηρεασμένος φυσικά ύπό τής Ιστορίας καί τών 
περιστάσεων, ύφ' δς διεμορφώθησαν. ΑΙ παραδόσεις αύταί μας ενδιαφέρουν καί μας 
πλουτίζουν, έφ* δσον υπογραμμίζουν τάς διαφόρους απόψεις ύφ* ας έξεδηλώθη Ô θύμα· 
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νισμός κατά χώρας καΐ ύφ' ας σήμερον έκδηλουται ή ερμηνεία της αρχαιότητος και 
αϊ Ερευναι, δς αοτη υποκινεί. Καί δταν πρόκειται, ώς ή περίπτωσις των 'Ιαπώνων επι
στημόνων, περί προσώπων έλθόντων προς ήμδς από ε"να ορίζοντα τελείως ξένον προς 
τον ίδικόν μας, μδς προσκομίζουν τήν άποκάλυψιν μιδς θεωρήσεως της αρχαιότητος 
από θεμελιωδών εννοιών καί συνήθειων σκέψεως ξένων προς τάς Ιδικάς μας καί δύ
νανται να συντελέσουν είς τήν άνανέωσιν της σπουδής. Δέν έσημειώσαμεν λοιπόν δρδ-
σιν είς τους κόλπους της 'Ομοσπονδίας μας δια Ιτήν ματαίαν δόξαν της στατιστικής 
έπαυξήσεώς μας, άλλα διότι έσκέφθημεν αληθώς δτι συνάντησις των επιστημόνων των 
εκπροσωπούντων τους διαφόρους επιστημονικούς κλάδους καί δλα τα κέντρα τής οι
κουμένης θά εΤναι καρποφόρος δια τάς σπουδάς μας, πρώτον μέν δια τής θεραπείας 
των δυσάρεστων συνεπειών τής καθ" ύπερβολήν έπισιημονικής εξειδικεύσεως, είτα δέ 
δια τής διευκολύνσεως τών ανταλλαγών μεταξύ κέντρων έρεύνης, δτινα άλλως θά διέ-
τρεχον τόν κίνδυνον νά άγνοώνται αμοιβαίως. 

At έπιδιωχθεΐσαι έπαψαΐ ήρχισαν νά πραγματοποιούνται είς τα Συνέδρια μας : 
τών Παρισίων τω 1950, το άλησμόνητον τής Κοπεγχάγης τώ 1954 οπό τήν ήγεσίαν του 
πρώτου μας προέδρου, του αγαπητού καί πολύκλαυστου Carsten Höeg, του Λονδίνου 
χφ 1959. "Εκαστον τούτων ήτο διάφορον, αναλόγως του χαρακτήρος τής ύποδεχθείσης 
ήμδς χώρας. Είτα έδέχθημεν τήν πρόσκλησιν δια τό 1964 τών συναδέλφων μας τής 
Βορείου Αμερικής, πιστεύοντες δτι μία 'Ομοσπονδία έκτεινομένη είς πέντε ηπείρους 
δέν δύναται καί δέν πρέπει νά όρίζη τάς συναντήσεις της αμετακίνητος είς τήν Εύρώ· 
πην απαιτούσα παρά τών αυτών προσώπων διαρκώς μακρινά ταξίδια. Καί χάρις είς 
τήν γενναιοδωρίαν τής 'Αμερικανικής 'Επιτροπής οργανώσεως απεδείχθη δτι ή συμμε
τοχή είς τό Συνέδριον τής Φιλαδέλφειας υπήρξε σημαντικωτέρα τών προηγουμένων. 
(Προσεχές Συνέδριον θά πραγματοποιηθή κατά Σεπτέμβριον 1969 είς Βόννην κατά 
πρόσκλησιν τής Mommsen — Gesellschaft). Κατά τα μεσοδιαστήματα τών Συνεδρίων, 
οί αντιπρόσωποι τών Εταιρειών — μελών εκλήθησαν είς στενοτέραν κλίμακα είς Tevi-
κάς Συνελεύσεις είς διαφόρους τόπους, ώς είς τό Καΐμπριτζ, τήν Νεάπολιν, τό Άμστε-
λόδαμον, τήν Μαδρίτην, τήν Βαρσοβίαν. δπου ϊτυχον θαυμασίας υποδοχής έκ μέρους 
τών συναδέλφων Βρεττανών, Ιταλών, 'Ολλανδών, 'Ισπανών, Πολωνών. 

Ή δρδσις δμως τής FIEC δέν περιορίζεται είς τήν σύγκλησιν τών Διεθνών Συν
εδρίων. Ευθύς κατά τήν αρχήν τής δημιουργίας της ϊχρινε χρήσιμον νά καταρτίση 
άπολογισμόν περί τής καταστάσεως τών κλασσικών σπουδών έν τω κόσμω κατά τήν 
επαύριον τών εχθροπραξιών (καταρτισθέντα ύπ* έμοο καί δημοσιευθέντα είς τό Δελτίον 
τής CIPSH του 1949). Βραδύτερον επεδίωξε νά ενοποίηση τόν τρόπον τών παραπομπών 
τών αρχαίων συγγραφέων είς τα επιστημονικά συγγράμματα (Έκθεσις του" Κ. Latte 
δημοσιευθείσα είς τό Bulletin de Γ Association G. Bude τοΰ 1960). Έν τφ πλαισίω τών 
σχέσεων της προς τήν Unesco άνέλαβεν είδικάς τινας προσπαθείας, ώς νά χρίνη δλας 
τάς διαθέσιμους μεταφράσεις τών κλασσικών συγγραφέων καί νά σύνταξη σχέδιον δια 
τάς μελλοντικός μεταφράσεις (Ëpyov εκτελεσθέν ύπ* έμοο τφ 1949, άλλα μή δημοσιευ
θέν), ή περισσότερον προσφάτως νά σύνταξη ε"κθεσιν περί του όόλου τών κλασσικών 
καί ανθρωπιστικών σπουδών έν τή εκπαιδεύσει. Αυτό τό τελευταΐον θέμα συνεζητήθη 
ενώπιον περισσοτέρων Γενικών Συνελεύσεων καί εξετέθη είς διαδοχικός εκθέσεις, έως 
δτου εδρε τήν τελικήν του μορφή ν δια τής γραφίδος του M. W. den Boer καί έδημο-
σιεύθη είς τό Bulletin de Γ Association G. Bude τφ I960 γαλλισιί, μερικώς άναπα-
ραχθέν είς αριθμόν τίνα περιοδικών τών Κλασσικών σπουδών. 'Εκτός τής εκπονήσεως 
τών είδικών τούτων μελετών έρεύνης, αϊ Γενικαί Συνελεύσεις Εχουν νά εκτελέσουν καί 
êpyov διοικητικόν, ήτοι τόν καταμερισμον τών επιχορηγήσεων τής Unesco είς συγγρα-
φάς δργων σοβαρών καί απαραιτήτων είς δλους. Φυσικά τα βοηθήματα ταοτα εδόθησαν 
προ πάντων είς τα μεγάλα βοηθήματα του έργου μας, βιβλιογραφίας, λεξικά, συλλο 
γάς στοιχείων. Δυστυχώς τό σύνολον τής βοηθείας έκ μέρους τής Unesco δέν ηοξήθη 
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άπό της Ιδρύσεως της FIEC, ένφ το κόστος της παραγωγής των Εργων τούτων ηύξήθη 
αλματωδώς. Ή έπιχορήγησις της Unesco προς την FIEC περιλαμβάνεται είς τον προ 
ϋκολογισμόν της CIPSH, οδ ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει καΐ το μέγεθος καΐ τήν κα-
τανομήν του δια τήν FIEC προοριζομένου ποσού. ΚαΙ ηύξήθη μέν το δια τήν CIPSH 
ποσόν της έιτιχορηγήσεως της Unesco, ή διεύρυνσις όμως της CIPSH τήν ήνάγκασε 
να μοιράζη τα ποσά είς διαρκώς περισσοτέρας οργανώσεις, αΐτινες εντάσσονται οπ' 
αυτήν, ώστε ή αϋξησις του γενικού ποσοο είς ουδέν ωφελεί τήν "Ομοσπονδίαν μας. 

"Ετερον πρόβλημα έχει τεθή ενώπιον της 'Ομοσπονδίας μας, οδτινος ουδεμία 
λύσις Ικανοποιητική εμφανίζεται είς τον ορίζοντα. Κατά τάς αρχάς της Unesco απα
γορεύεται ή διάθεσις των προς μή κυβερνητικάς οργανώσεις επιχορηγήσεων της προς 
εξυπηρέτησα σκοπών διοικήσεως. Διά τήν διατήρησιν μιας διαρκούς γραμματείας (μή 
συνεπαγόμενης προσωπικόν μισθοδοτούμενον) ή διά τήν σύγκλησιν της Διοικήσεως τών 
Γενικών Συνελεύσεων ή FIEC δέν διαθέτει εί μή τάς συνδρομάς τών μελών της. Άλλα 
καθώς αϊ πλεΐσται τών "Εταιρειών μας μετρίας μόνον έχουν προσόδους, ή συνδρομή 
δέν δύναται να ύπερβη ποσόν τι άνεκτόν παρ* δλων. ΚαΙ δταν μέν επρόκειτο να γίνη 
Γενική Συνέλευσις είς Παρισίους τά έξοδα της μετακλήσεως τών πληρεξουσίων έκ Λον 
δίνου, Βρυξελλών. Άμστελλοδάμου, Γενεύης ήσαν μέτρια. Άλλα τώρα μέ τήν έπέκτα 
σιν της 'Ομοσπονδίας ; "Ωστε μόνον διά σειράς συνδρομών καΐ διά μιας κατά συνέ-
χειαν γενναιοδωρίας ώρισμένων εταιρειών καΐ διά προσωπικής θυσίας έκ μέρους τών 
πληρεξουσίων καΐ τών μελών της Διοικήσεως κατωρθώθη να έξασφαλισθη ή κατά τίνα 
τρόπον διατήρησις της FIEC έν λειτουργία. Πολλάκις ή Διοίκησις ελλείψει πιστώσεως 
ήναγκάσθη νά άρκεσθη είς περιωρισμένας συγκεντρώσεις, έπ' ευκαιρία τής διελεύσεως 
μέλους τινός έκ του τόπου τής Εδρας έτερου. "Ως προς τάς γενικάς συνελεύσεις, αδται 
διατρέχουν τον κίνδυνον νά συνδυάζωνται υποχρεωτικώς μετά τίνος συνεδρίου είδικών, 
ένθα συρρέει πλήθος επιστημόνων απεσταλμένων τών Πανεπιστημίων των ή Ακαδη
μιών, οί τίνες δύνανται συγχρόνως νά αντιπροσωπεύσουν καΐ τήν Έταιρείαν των είς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν. Οοτω έν Βαρσοβία τώ 1961 ή Γεν. Συνέλευσις συνεκλήθη έκεΐ 
είς χρόνον ευθύς προ του Παπυρολογικού Συνεδρίου, τώ 1963 έν Παρισίοις ευθύς προ 
του Συνεδρίου τής Αρχαιολογίας. ΚαΙ κατά μείζονα λόγον Ô συνδυασμός οδτος θα 
έπιβληθή καί διά τδ διεθνή Συνέδρια τής FIEC. 

'Εν τούτοις όφείλομεν νά βλέπωμεν γενναιότερον καί περισσότερον μακράν. Ό 
ρόλος τής FIEC δέν πρέπει νά περιορισθη είς τήν διατήρησιν του υπάρχοντος μόνον είς 
τάς χώρας τάς κατά παράδοσιν άφωσιωμένας είς τάς κλασσικάς σπουδάς. Τη επιβάλ
λονται καθήκοντα επείγοντα, προκύπτοντα έκ τών μεταμορφώσεων ας υφίσταται ό νεώ 
τερος κόσμος, έκ τών μεταβολών τής συγκροτήσεως ολοκλήρων περιοχών, γεγονότος μή 
δυναμένου νά άφήση άδιάφορον τήν FIEC. 'Εντεύθεν ή Διοίκησις συνέλαβε τό σχέδιον 
μορφώσεως αρχαιολόγων αυτοχθόνων είς τάς χώρας τού Maghreb καί τής Λιβύης. Ου
δείς αγνοεί τήν σημασίαν τών δύο τούτων χωρών διά τήν γνώσιν του αρχαίου Μεσο
γειακού κόσμου. Πλούσιαι είς κληρονομίαν μνημείων, δτινα ή συνέχισις τών ανασκα
φών θά πλουτίση περισσότερον καί είς μουσεία ώργανωμένα αί χώραι αδται στερούνται 
δεινώς είδικών αρχαιολόγων καί μέσων προς μόρφωσιν αυτών. Ή Διοίκησις ένόμισε 
χρέος τής FIEC νά οργάνωση τήν προπαρασκευήν αυτών ποιούμενη δκκλησιν είς τάς 
δυνατότητας χωρών εκπροσωπουμένων είς τους κόλπους της, αΐτινες θά ήδύναντο νά 
παρέμβουν χορηγοΰσαι υποτροφίας είς φοιτητάς καταγόμενους έκ τής Βορείου Αφρικής 
ή άποστέλλουσαι ιδικούς των αρχαιολόγους επί τόπου προς συνέχισιν τών ερευνών καί 
συνεργασίαν μετά τών αυτοχθόνων επί τώ σκοπώ τής αποτελεσματικής επί τόπου εκπαι
δεύσεως των. Ή ενέργεια αϋτη κείται εις τό κέντρον τής συναντήσεως τριών κυρίων 
μερίμνων τής Unesco : Τής μορφώσεως τών πληθυσμών τών υπανάπτυκτων χωρών, τής 
συμπλησιάσεως μεταξύ τών διαφερόντων πολιτισμών, κυρίως Ανατολής καί Δύσεως και 
τής διασώσεως τών κινδυνευόντων μνημείων. Δέν είναι λοιπόν παράλογον νά έλπίζη 
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τις δτι αοτη θα δείξη περί τούτου διαφέρον. Έν τφ μεταξύ ή Γενική Συνέλευσις της 
FlEC συνελθουσα προ της συγκροτήσεως του Συνεδρίου απεφάσισε τήν συγκρότησιν 
μιας περιορισμένης 'Επιτροπής, επιφορτισμένης να μελετήση τα χρησιμοποιητέα μέσα 
προς έπίτευξιν του σκοπού τούτου. 

TÒ σχέδιον τοΟτο έχει προσέτι το πλεονέκτημα δτι διευκολύνει τήν προσέγγισιν 
της FIEC μετά τών Αραβικών χωρών, μετά των όποιων μέχρι σήμερον δέν έσχεν έπα-
φήν. ΚαΙ θα ήδύνατο να είναι το δόλωμα μελλουσών πρωτοβουλιών έν τη Εγγύς 'Ανα
τολή, ήτις ήδη εκπροσωπείται παρ* ήμίν δια της Τουρκικής Εταιρείας Κλασσικών 
Σπουδών. 

At ΆραβικαΙ χώραι άλλως τε δέν είναι αϊ μόναι αίτινες δι* ήμδς παρουσιάζονται 
λευκαΐ είς τον χάρτην του κόσμου. "Εχω ύπ' δψει Ιδιαιτέρως τάς Λατινικός χώρας της 
'Αμερικής έκτος τής Βραζιλίας, καθώς επίσης καΐ τάς της Μαύρης 'Αφρικής γαλλοφώ 
νους τε καί αγγλόφωνους, ών μία ή Νιγηρία, δχει ήδη το περιοδικόν της τών Κλασ
σικών Σπουδών. Πρέπει τέλος να μνημονεύσω τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, ήτις έχει ήδη 
αποστείλει όμιλητάς είς τα Συνέδρια μας, δπου δμως ή όργάνωσις τής επιστημονικής 
εργασίας φαίνεται δτι αποκλείει τήν οπαρξιν Επιστημονικών "Εταιρειών ανεξαρτήτων 
του τύπου του δυναμένου να γίνη αποδεκτός είς τήν FIEC. 

Ώ ς βλέπει τις, αί προοπτικαΐ επεκτάσεως δέν λείπουν είς τήν FIEC. Εύχόμεθα 
νά μή συναντήσουν εμπόδια καί δυσκολίας υλικής φύσεως περί ών έγένετο λόγος. 'Αλλά 
ή Όργάνωσίς μας είναι δημιούργημα αύτόματον, δηλαδή άναγκαΐον, τό όποιον δέν 
έπαυσε νά υποστηρίζεται ύπό του ενθουσιασμού τών οπαδών του καί ύπό τής ενθαρ
ρύνσεως, ήν αποτελούν αί διαρκώς πολυπληθέστεροι υποψηφιότητες. Πανταχόθεν έρχον
ται προς ήμας, επιθυμούν να είναι μαζί μέ ημάς. Ό κόσμος τών κλασσικών σπουδών 
δέν είναι δυνατόν πλέον να έννοηθη χωρίς το κέντρον τούτο τής συγκεντρώσεως καί τήν 
άπό κοινού δρδσιν. 


