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Τήν πρώτη Μαρτίου τοΰ 1998 απεβίωσε ό ακαδημαϊκός Μανόλης Χατζηδάκης,
Μέλος τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου. Ή Διευθύντρια καί οί 'Ερευνη-
τές τοΰ Κέντρου παρέστησαν στή νεκρώσιμη άκολουθία καί κατέθεσαν στεφάνι. Ώς
έλάχιστο δείγμα τιμής προς τόν έκλιπόντα δημοσιεύεται φωτογραφία του καί σύντο-
μη βιογραφία - έργογραφία του.

Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1998 άπεβίωσε ό Πρωτοψάλτης τής Μητροπόλεως 'Αθηνών
καί συνταξιούχος έρευνητής-μουσικός τού Κέντρου Σπυρίδων Περιστέρης. Στή νε-
κρώσιμη άκολουθία έκ μέρους τοΰ Κέντρου παρέστησαν πολλοί 'Ερευνητές, έκφωνή-
θηκε επικήδειος άπό τή Διευθύντρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη ό όποιος δη-
μοσιεύεται εδώ καί κατατέθηκε στεφάνι.

Μανόλης Χατζηδάκης (1909-1998)1

Ό Μανόλης Χατζηδάκης γεννήθηκε στό 'Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1909. Σπού-
δασε στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών καί ειδικεύτηκε στή Βυζαντινή
καί ισλαμική τέχνη στή Δυτική Εύρώπη (φροντιστήρια τοΰ Gabriel Miller καί An-
dré Grabar, τοΰ ίσλαμολόγου Ernst Kühnel, τοΰ άρχαιολόγου Gerhard Roden-
waldt καί τοΰ μεσαιωνολόγου Friedrich Gerke).

Διηύθυνε άπό τό 1941 ώς τό '1973 τό Μουσείο Μπενάκη, στήν άνάδειξη καί τόν
έμπλουτισμό τοΰ όποιου συνέβαλε ποικιλοτρόπως (εκθέσεις, έκδόσεις επιστημονι-
κών καταλόγων, διαλέξεις).

Το 1943 διορίστηκε στήν 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία ώς Προϊστάμενος ττίς 1ης
'Εφορείας Βυζαντινών άρχαιοτήτων πού περιλάμβανε ολόκληρη τή Στερεά 'Ελλάδα.
Τό 1952 άνέλαβε τήν τακτοποίηση τού Μουσείου Ζακύνθου καί καρπός τής ένασχο-

1. Τά στοιχεία έχουν ληφθεί κατά κύριο λόγο άπό άρθρο - ομιλία τοϋ Παναγιώτη Λ. Βο-
κοτόπουλου, Μανόλης Χατζηδάκης, Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα στόν Μανόλη Χατζηδάκη, τ. I,
Δημοσ. 'Αρχαιολογικού Δελτίου, άριθμ. 46, 'Αθήνα 1991.
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λήσεώς του ύπήρξε ή συντήρηση καί έκθε-
ση ένός άπό τά σημαντικότερα σύνολα βυ-
ζαντινών εικόνων στήν Ελλάδα. Τό 1954
καί 1956 μέ τήν άείμνηστο Στυλιανό Πε-
λεκανίδη άνέλαβε τήν καταγραφή τών κει-
μηλίων τοΰ 'Αγίου "Ορους, ή όποία συνε-
χίστηκε πολύ άργότερα άπό τήν 'Εφο-
ρεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Χαλκιδι-
κής καί 'Αγίου "Ορους.

Έν τω μεταξύ ό Μανόλης Χατζηδά-
κης είχε έπιβληθεϊ μέ τά δημοσιεύματα καί
τήν επιστημονική του παρουσία ώς αύθεν-
τία στόν τομέα της μεταβύζαντινής ζωγρα-
φικής.. 'Ανέλαβε τήν καταγραφή καί κα-
τάταξη της Συλλογής Εικόνων τοΰ Έλλη-
νικοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μετα-
βυζαντινών Σπουδών τής Βενετίας καί τοΰ
έκει ναού τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων. Ό Κατάλογος τής Συλλογής εϊναι
τρανή άπόδειξη τής ποιότητας τής έργασίας αύτής.

Τό 1950 ό Μανόλης Χατζηδάκης διαδέχθηκε τόν Γεώργιο Σωτηρίου στή Διεύ-
θυνση τοΰ Βυζαντινού Μουσείου καί έργάσθηκε γιά τήν άναδιοργάνωσή του. Μέ τήν
ίδρυση Διεθνοΰς Φωτογραφικού 'Αρχείου Βυζαντινής Τέχνης ό Μανόλης Χατζηδά-
κης έπεδίωξε νά καταστήσει τό Βυζαντινό Μουσείο διεθνές Κέντρο έρευνών. "Ομως
μετά τήν άποχώρησή του άπό τό Μουσείο τό 1967 τό πρόγραμμα αύτό άτόνησε. Πρό-
φθασε όμως νά ιδρύσει αρτια εξοπλισμένο «Κεντρικό Εργαστήριο Συντηρήσεως καί
'Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών καί Ψηφιδωτών» μέ δραστηριότητα σέ ολόκληρο τόν
έλληνικό χώρο άλλά καί έκτος αύτοΰ (Σινά, Κύπρο). Ύπήρξε έπίσης εμπειρογνώ-
μων τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων γιά τήν άναστήλωση τού Παναγίου Τάφου.

'Οργάνωσε τή μεγάλη Διεθνή "Εκθεση Βυζαντινής Τέχνης στό Ζάππειο τό
1964 ύπό τήν αιγίδα τοΰ Συμβουλίου τής Εύρώπης.

Τό 1976 έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στήν όργάνο^ση τού ΙΕ' Διεθνοΰς Συνεδρίου
Βυζαντινών Σπουδών στήν Κύπρο.

Τό 1980 ή 'Ακαδημία 'Αθηνών έξέλεξε τόν Μανόλη Χατζηδάκη τακτικό Μέλος
της. 'Οργάνωσε τήν ευρετηρίαση τών βυζαντινών τοιχογραφιών ττς Ελλάδος στό
πλαίσιο εύρύτερου προγράμματος έκδόσεως συντάγματος τών βυζαντινών τοιχογρα-
φιών ύπό τήν αιγίδα τής Διεθνοΰς Ενώσεως 'Ακαδημιών. Έπίσης ώς Πρόεδρος τής

Ό αείμνηστος Μανόλης Χατζηδάκης
(1909 - 1998)
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'Οργανωτικής 'Επιτροπής τής 'Εκθέσεως Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης
πού έ'γινε στό Παλαιό Πανεπιστήμιο τό 1985 ύπήρξε ή ψυχή τής έκθέσεως.

Ώς Μέλος τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής
Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών έπί πολλά έτη παρακολούθησε μέ ένδιαφέρον καί
ενεργό συμμετοχή τίς έξελίξεις στό Κέντρο καί ή βοήθειά του σέ κρίσιμες φάσεις τής
πρόσφατης ιστορίας του, ύπήρξε πολύ σημαντική. Ό θάνατος του δημιούργησε αισθη-
τό κενό ιδιαίτερα σέ μιά περίοδο άναδιοργάνωσης τοΰ Κέντρου μέ τή μεταστέγασή
του, τή συντήρηση καί έκθεση τής Μουσειακής Συλλογής του, τήν άντιγραφή καί
διάσωση τοΰ Μουσικού του 'Αρχείου. Ή σοφή συμβουλή καί ύπόδειξη σέ κρίσιμες
άποφάσεις θά λείψει στό Κέντρο.

Πληθωρικός στήν ύπηρεσιακή του δραστηριότητα καί στή συγγραφική του πα-
ραγωγή, πρόθυμος νά συνεργαστεί καί νά καθοδηγήσει μέ τήν άγάπη δασκάλου πρός
μαθητή τούς νεότερους, ζεστός καί φιλικός άλλά καί ειλικρινής καί θαρραλέος στήν
έκφραση τών άπόψεών του, άφησε άγαθές άναμνήσεις σά πληθώρα έρευνητών.

'Εργογραφία του έχει δημοσιευθεί στόν τόμο «Εύφρόσυνον. 'Αφιέρωμα στόν
Μανόλη Χατζηδάκη», τ. 1, 'Αθήνα 1991, σ. 8-23 άπό τήν έρευνήτρια τοΰ Κέντρου
Έρεύνης τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ.
'Ιωάννα Μπίθα καί συμπληρωματική βιβλιογραφία (1991-1998) άπό τήν ΐδια στό
Bibliographie de l'Art Byzantine et Postbyzantin. La Contribution Greque,
Athenes 1996, σ. 137-137.
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