
ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

’Αξιοσημείωτον γεγονός διά τήν προαγωγήν των Κρητικών σπουδών καί 
τής έν γένει πνευματικής έν Κρήτη κινήσεως αποτελεί ή έν Ήρακλείω ϊδρυσις 
τής «'Εταιρίας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών», οί σκοποί τής οποίας καθορί
ζονται έν άρθρφ 2 τοΰ καταστατικού αυτής ώς ακολούθως :

«Σκοπός τής 'Εταιρίας είναι ή έν γένει προαγωγή τών κρητικών ιστορικών 
κ «ί λαογραφικών σπουδών από τών πρώτων χριστιανικών χρόνων καί έντεϋθεν. 
Ό σκοπός τής Εταιρίας θέλει πραγματοποιηθή διά τών ακολούθων μέσων: 

α) Διά τής συγκεντρώσεως τών ιστορικής καί έθνολογικής σημασίας αντι
κείμενων τής ώς άνω περιόδου.

β) Διά τής περισυλλογής χαρακτηριστικών έργων τής κρητικής λαϊκής 
τέχνης.

γ) Διά τής περισυλλογής καί έξασφαλίσεως τών κειμηλίων καί τής προ
στασίας τών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνημείων τής Νήσου.

δ) Διά τής συγκροτήσεως μουσειακής συλλογής καί τής καταλλήλου έγκα- 
ταστάσεως, οργανώσεως καί συντηρήσεως αυτής.

ε) Διά τής ήθικής καί υλικής ένισχύσεως τών περί τάς κρητικάς σπουδάς 
ασχολούμενων διά παροχής υποτροφιών, προκηρύξεως διαγωνισμών, έκδόσιως 
αξιόλογων επιστημονικών έργων καί έπιχορηγήσεως έπιστημονικών αποστολών 
διά τήν συγκέντρωσιν λαογραφικοΰ καί αρχειακού υλικού καί

στ) Διά τής διά δημοσιεύσεων, διαλέξεων καί εκθέσεων άναπτύξεως τού 
περί τάς κρητικάς σπουδάς ένδιαφέροντος, ώς καί διά τής ένισχύσεως πόσης έν 
τή Νήσιρ σχετικής πνευματικής καί έκπολιτιστικής κινήσεως».

Ή μέχρι σήμερον έπιδειχθεΐσα υπό τής Ε. Κ. I. Μ. δραστηριότης καί τό 
ίιπ’ αυτής έπιτελεσθέν ήδη έργον—σσφή εικόνα τού οποίου δίδει ή αμέσως κα
τωτέρω δημοσιευομένη έκθεσις πεπραγμένων—παρέχουν βόσιμον έλπίδα, δτι τα- 
χέιυς θά καταστή δυνατή ή πραγματοποίησις τών ώς άνω έπιδιώξεων καί κυ
ρίως ή ϊδρυσις τοΰ 'Ιστορικού καί Λαογραφικοΰ Μουσείου, ή σημασία τού 
οποίου είναι περιττόν νό τονισίίή ένταΰθα.

Τό ΰπό τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τής Εταιρίας τής 20ης 'Ιανουά
ριου 1952 έκλεγέν Δ. Σ. αυτής συνεκροτήθη ώς ακολούθως: Πρόεδρος Μενέ
λαος Παρλαμός, ’Αντιπρόεδρος Νικόλαος Πλάτων, Γραμματεΰς Άνδρέας Γ· 
Καλοκαιρινός, Ταμίας Λεωνίδας Χατζηδάκης, Σύμβουλοι Κων)νος Καλοκύρης’ 
Κων)νος Λασηθιωτάκης καί ’Ιωάννης Ρασιδάκης.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε. Κ. I. Μ.

Έκθέτοντες σήμερον τά ΰπό τοΰ προσωρινού Δ. Σ. τής ήμετέρας 'Εταιρίας 
πεπραγμένα κατά τό άπό τής Ιδρυτικής Συνελεύσεως διαρρεΰσαν τρίμηνον, εί- 
μεθα ευτυχείς διότι δυνάμεθα νά παράσχωμεν εις υμάς εύχαρίστους πληροφο
ρίας όσον άφορφ τήν έξέλιξιν τών σοβαρότερων έκ τών άπασχολούντων ημάς 
ζητημάτων.

Είναι γεγονός ότι, όταν κατά τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον άπεφασίσθη ή
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ΐδρυσις τής ήμετέρας 'Εταιρίας, δέν υπήρχε σαφής καί θετική προοπτική τα
χείας πραγματοποιήσεως των προτεθέντων σκοπών, τής προαγωγής δηλονότι 
τών κρητικών Ιστορικών καί λαογραφικών σπουδών, τής ίδρύσεως τοΰ Ιστορι
κού Μουσείου Κρήτης καί τής έν γένει ένισχύσεως τής πιευματικής κινήσεως 
τοΰ τόπου. Πολλοί βεβαίως έφαίνοντο πιστεύοντες επί τήν αξίαν καί τήν δυ
νατότητα πραγματοποιήσεως τών επιδιώξεων τούτων καί αρκετή προθυμία έπε- 
δείχθη έκτοτε από μέρους πολλών διά τήν προώθησιν τοΰ έργου τής 'Εταιρίας. 
Δέν πρέπει, έν τούτοις, νά παραγνωρίζεται ή σοβαρότης τών ποικίλων δυσχε- 
ρειών, α'ίτινες παρεμβάλλονται συχνάκις, καθιστώσαι επίπονον καί ενίοτε απο
καρδιωτικήν κάθε παρομοίαν προσπάθειαν.

Παρά ταϋτα τό Λ. Σ. έ'χει τήν γνώμην, δτι έπετεύχθη κατά τό μάλλον καί 
ήττον ικανοποιητική πρόοδος εις τήν άντιμετώπισιν τών τεσσάρων βασικών προ
βλημάτων, έφ’ ών στηρίζεται ή δυνατότης επιτυχίας τοΰ έργου τής 'Εταιρίας, 

Συγκεκριμένους ή δλη προσπάθεια τοΰ προσωρινού Συμβουλίου άπέβλεψεν : 
Πρώτον, εις τήν έδραίωσιν καί άνάπτυξιν τής Εταιρίας ώς Σωματείου· 
Δεύτερον, εις τήν έξασφάλισιν επαρκών οικονομικών μέσων 
Τρίτον, εις τήν όργάνωσιν τοΰ τρόπου συγκεντρώσεως ύλικοϋ διά τήν συγ- 

κρότησιν μουσειακών συλλογών καί
Τέταρτον, εις τήν δημιουργίαν τών προϋποθέσεων τών άπαραιτήτο’,ν διά 

τήν ΐδρυσιν τοΰ Ιστορικού Μουσείου.

Καί ώς πρός μέν τήν έδραίωσιν καί άνάπτυξιν τής Εταιρία;, πλήν τής 
άμεσου καί συμψιόνου πρός τάς άποφάσεις τής Ιδρυτικής Συ.'ελεύσεως διενερ- 
γείας τών νομίμων διατυπώσεων διά τήν εγκρισιν τοϋ Καταστατικού αυτής 
ήτις έχένετο διά τής ύπ’ άριθμ. 1151)1951 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου 'Ηρα
κλείου, τό Δ. Σ. έκρινεν άναγκαϊον νά εύρύνη τόν κύκλον τών εταίρων διά τής 
εκλογής νέων τακτικών καί άντεπιστελλόντων μελών, ώστε νά καταστή δυνατή ή 
επικοινωνία μέ τά άλλα διαμερίσματα τής Νήσου καί τά πνευματικά κέντρα 
’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

Ουτω. συμφώνως τφ άρθρψ 4 τοϋ Καταστατικού, τό Δ. Συμβούλιον έξέλε- 
ξεν όμοφώνως ως τακτικά μέλη 23 συμπολίτας, έκ τών οποίων οί κάτωθι 13 : 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Κρήτης κ. Ευγένιος, Δήμαρχος κ. Γ. Γεωργιαδη;> 
οί κ. κ. Στυλ. Γιαμαλάκης, ιατρός, ’Ανδροκλής Ξανθουδίδης, ’Επιθεωρητής 
Γεωργίας Κρήτης, Άπολ. Μελισσείδης, ιατρός, Ιωάννης Ρασιδάκης, έμπορος, 
Γεώργιος Ξηρουδάκης, καθηγητής, ’Αλέξανδρος Μανιδάκης, μηχανικός, Μελέ
τιος Κοκκινάκης, έμπορος καί Έμμ. Άστρινάκης, δικηγόρος, καί αί κ. κ. ’Αν
τιγόνη Σιδεράκη καί Δέσποινα Παπάζογλου, προθύμως άπεδέχθησαν τήν εκλο
γήν των καί καταλέγονται σήμερον μεταξύ τών τακτικών εταίρων.

Οί πλείστοι, έξ άλλου, τών έκλεγέντων άντεπιστελλόντων εταίρων άπήνιη- 
σαν ήδη υποσχόμενοι άμέριστον πρός τήν 'Εταιρίαν ηθικήν ύποστήριξιν, ώς οί 
κ. κ. Ίω. Καλιτσουνάκης καί Άναστ. Όρλάνδος, ’Ακαδημαϊκοί, οί κ. κ. Στυλ. 
Καψωμένος, Έμμ. Κριαρας, Νίκος Πολίτης καί Ίω. Μαμαλάκης, καθηγηταί 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλ,ονίκης, οί θεοφιλέστατοι επίσκοποι Λάμπης καί 
Σφακίων κ. Εύμένιος Φανουράκης καί Κυδωνιάς καί Άποκορτόνου κ. Αγαθάγ
γελος Ξηρουχάκης, ό Έφορος Βυζ ’Αρχαιοτήτων κ. Μανόλης Χατζηδάκης, ό 
Δ)τής τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής 'Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Μανούσακας, 
δ λογοτέχνης κ Πρεβελάκης, ό έν Σητεία δικηγόρος κ. Έμμ. Γαλϋνάκης καί 
δ έν Νεαπόλει καθηγητής κ. ’Αριστείδης Βουρλάκης.
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Μολονότι είναι φυσικόν νά αισθάνεται τις ποιαν τινα πικρίαν διά τάς πα. 
ρουσιαζομένας περιπτώσεις άμελείας, αδιαφορίας, παρανοήσεως η καί ούχί κα
λόπιστου άντιμετωπίσεως των προτεθέντων σκοπών, φρονώμεν δτι θά πρέπη 
καί εις τό μέλλον νά καταβληθεί φροντίς διευρύνσεως τοΰ κύκλου των εταίρων, 
διότι πολλοί είναι εκείνοι οί όποιοι δύνανται καί οφείλουν νά ένισχύσουν τό 
έργον τής Εταιρίας. ’Απαιτείται όμως πρός έπίτευξιν τούτου συστηματική προ. 
απάθεια διαφωτίσεως καί άναπτύξεως τοΰ περί τήν Εταιρίαν γενικωτέρου εν
διαφέροντος. Τό προσωρινόν Δ. Σ. άντιμετωπίζον άμεσα καί επείγοντα προβλή
ματα δέν ήδυνήθη νά άνταποκριθή εις τήν ανάγκην ταύιην τής εύρυτέρας δη- 
μοσιότητος καί ουτω ή ΰπαρξις τής Εταιρίας είναι σήμερον ακόμη γνωστή μό
νον εις όλίγας δεκάδας προσώπων.

Σοβαράς δυσχερείας άντιμετωπίσαμεν έν τή προσπαθείς διά τήν έξασςρά- 
λισιν τών άπαιτουμένων οικονομικών μέσων : 'Ως έμφαίνεται έκ τοΰ απολογι
σμού τής οικονομικής διαχειρίσεως, τόν όποιον θά κατάθεση ενώπιον υμών ό 
κ. Ταμίας τής Εταιρίας, τό μόνον εσοδον τοΰ παρελθόντος τριμήνου ήτο ή 
έκ 4 εκατομμυρίων δραχμών μηνιαία εισφορά τών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων 
Α. καί Μ. Καλοκαιρινού, τό Δ. Σ. τών οποίων αμέσως καί προθύμως άντα- 
πεκρίθη είς σχετικήν αϊτησιν ήμών. Πλήν τών 12 τούτων εκατομμυρίων μικρόν 
μόνον ποσόν είσεπράχθη άπό έμπροθέσμως καταβληθείσας συνδρομάς.

Ούχ’ ήττον ή πρόβλεψις διά τό άρξάμενον οικονομικόν έ'τος δύναται νά 
θεωρηθή ικανοποιητική : Χάρις κυρίως είς τήν ένθερμον ύποστήριξιν καί τό 
ενδιαφέρον τού Νομάρχου κ. Μπιράκη, έξησφαλίσθη έφ’ άπαξ εισφορά τοΰ Τα
μείου Έφεδρων Νομού 'Ηρακλείου έξ 25 έκατ. δραχμών. Ή σχετική άπόφα- 
σις ύποβληθεϊσα είς τήν Γεν. Διοίκησιν Κρήτης ένεκρίθη ήδη κατόπιν τών 
ενεργειών τού εταίρου κ. Ξανθουδίδου. Επίσης τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής 
πόλειός μας, είσηγήσει τού εταίρου καί Δημάρχου κ. Γεωργιάδη έψήφισεν έκ 
τοΰ προϋπολογισμού του τρεχούσης χρήσεως κονδύλιον 10 έκατ. δραχμών κατα- 
βληθησόμενον είς μηνιαίας δόσεις μέχρι τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου. Τό ’Εμπορι
κόν καί Βιομηχανικόν ’Επιμελητήριου 'Ηρακλείου άπεφάσισε νά έγγράψη είς 
τόν προϋπολογισμόν του προσεχούς χρήσεως, ήτοι άπό 1ης ’Ιουλίου έ. έ. καί 
εξής ποσόν 5 έκατ. δρχ. 'Ομοίως ή ’Εκκλησία διά τού Σεβ. Μητροπολίτου 
όπεσχέθη άνάλογον τών σημερινών δυνατοτήτων αυτής οικονομικήν ένίσχυσιν, 
ήτοι άμεσον εισφοράν 5 περίπου έκατ. δρχ. καί πρόβλεψιν γενναιοτέρας αρω
γής άπό μέρους τών Ιερών Μονών καί τών Εκκλησιαστικών Συμβουλίων διά 
τό προσεχές οικονομικόν έτος.

Άντιθέτως τελείως άκαρπος άπέβη ή καταβληθεϊσα προσπάθεια οίκονο- 
μικής ένισχύσεως τού έργου τής 'Εταιρίας άπό μέρους τών Τραπεζών, έκ τών 
οποίων ή μέν Τ. Ελλάδος άπήντησεν άρνητικώς, ή δέ ’Εθνική έχορήγησεν 500 
χιλ. δρ. καί αί άλλαι οΰδόλιος άπήντησαν είς τήν σχετικήν αίτησίν μας. Είναι, 
νομίζομεν, περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι τήν προσφοράν τής Ε. Τρ. δέν άπε. 
δέχθημεν. Αξιοσημείωτου είναι επίσης ότι ή Λέσχη Ηρακλείου ούδεμίαν έλαβε 
μέχρι σήμερον άπόφασιν επί σχετικής αίτήσεώς μας.

Πάντως αί σημειωθεΐσαι ανωτέρω είσφοραί, ή συνεχιζόμενη έπιχορήγησις 
τών Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, όμοΰ μέ τά λοιπά έκ συνδρο
μών καί εγγραφών έσοδα τής Εταιρίας καλύπτουν πλήρως τά είς τόν κατατι- 
θέμενον σήμερον προϋπολογισμόν αυτής προβλεπόμενον ποσόν εισπράξεων, έξ 
έννενήκοντα όκτάι περίπου έκατ. δραχμών.
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Αιά τήν πραγματοποίησιν ιών σκοπών τής Εταιρίας ■θ’’ απαιτηθούν βε· 
βαίως κατά πολύ μεγαλύτερα οικονομικά μέσα. Ή δαπάνη ή άπαιτουμένη διά 
τήν περισυλλογήν μουσειακού υλικοί, διά τήν διαφύλαξιν τών ιστορικών καί 
καλλιτεχνικών μνημείων, διά τήν συγκρότησιν τοί 'Ιστορικοί Μουσείου καί 
διά τήν προώθησιν τών λοιπών σκοπών τής Εταιρίας δεν είναι δυνατόν ν’άν- 
τιμετωπισθή μέ όλίγας δεκάδας εκατομμυρίων. Δέν πρέπει όμως νά λησμονή- 
ται τό γεγονός τής γενικωτέρας οικονομικής κρίσεως ιός καί ή κρατούσα τάσις 
παραγνωρίσεως τής σημασίας τών πνευματικών επιδιώξεων, έν τφ πλαισίιρ δέ 
τούτω θεωρούμενον τό αποτέλεσμα τών ενεργειών τοί Δ. Σ. δύναται, νομίζο- 
μεν νά κριθή ώς ικανοποιητικόν.

Όλιγώτερον επιτυχής υπήρξεν ή προσπάθεια συγκεντρώσεως υλικοί διά 
τήν συγκρότησιν τών μουσειακών συλλογών τής Εταιρίας. Δέν πρέπει νά πα
ραγνωρίζονται αί επί τοί προκειμένου αντικειμενικοί δυσχέρειαι, τήν σοβαρό
τητα τών όποιων άντιλαμβάνεταί τις μόνον όταν έλθη εις άμεσον μέ τά πράγ
ματα επαφήν, έπιδιώκων τήν περισυλλογήν αντικειμένων κατεσπαρμένων εις 
πλεΐστα σημεία, άνευ μέσων κινήσεως, επαρκών χρημάτων καί δυνατότητες ακρι
βούς έκτιμήσεως τής αξίας τών προσφερομένων αντικειμένων. ’Ορθόν έν τού- 
τοις είναι νά μήν παρασιωπηθή ή διαπίστωσις δτι μικρά άλλ’ ενδεικτική 
πρόοδος έπετεύχθη καί είς τόν τομέα τούτον.

Είδικώτερον : Τό Δ. Σ. επέτυχε τήν αγοράν πέντε παλαιών ξυλόγλυπτων 
κιβωτίων, ωργάνωσε μίαν αποστολήν είς Κριτσάν Μεραμβέλλου, όπου ήγορά- 
σθησαν 15 περίπου τεμάχια υφαντών καί κεντημάτων λαϊκής τέχνης καί άπε- 
δέχθη προσφοράν 5—6 άλλων μικρών αντικειμένων ιστορικοί ή λαογραφικού 
ενδιαφέροντος, δαπανηθέντος έν συνόλω ποσού 10 περίπου έκατ. δραχμών. Εί
ναι όμως εΰνόητον ότι τό εργον τής περισυλλογής δέν δύναται νά προωθηθή 
ίκανοποιητικώς υπό 3 ή 5 μόνον ατόμων. ’Απαιτείται πρός τούτο ενεργός συμ. 
μετοχή όλων τών εταίρων. 'Από τής πρώτης αυτοί συνεδριάσεως τό προσωρι
νόν Δ. Σ. άπεφάσισε τήν σύστασιν τριών ’Επιτροπών συλλογής μουσειακοί υλι
κοί : μιας διά τά Βυζαντινά καί Μεσαιωνικά κειμήλια, ετέρας διά τά ιστορι
κά τοιαίτα καί τρίτης διά τά έργα τής κρητικής λαϊκής τέχνης. Αί έπιτροπαί 
όμως αδται δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήσουν, θά πρέπη δ’ ασφαλώς είς 
τό μέλλον νά καταβληθή όλως ιδιαιτέρα φροντίς διά τήν έπιτυχή λύσιν τοί 
προβλήματος τούτου, έφ' όσον ώς πρωταρχική επιδίωξις τής Εταιρίας διά τό 
έγγύς μέλλον τίθεται ή δημιουργία άξιολόγου μουσειακής συλλογής δυναμένης 
ν’ άποτελέση τόν πυρήνα τοί ίδρυθησομένου Μουσείου.

Ώς πρός τό τέταρτον έκ τών βασικών προβλημάτων, τήν δημιουργίαν τών 
προϋποθέσεων ίδρύσεως τοί 'Ιστορικοί Μουσείου, τό Δ. Σ. φρονεί ότι έπετεύ
χθη ικανοποιητική λύσις. Έπί τού προκειμένου εϊμεθα είς θέσιν νά παράσχω- 
μεν τά κάτωθι στοιχεία :

1) Κατόπιν αίτήσεως τής Εταιρίας, τό Ύπουργεΐον Παιδείας έχορήγησε 
είς αυτήν άδειαν συγκροτήσεως ιδιωτικής μουσειακής συλλογής, υπό τόν όρον 
ότι αυτή θά περιέλθη είς τήν κυριότητα τοί Δημοσίου, έν περιπτώσει διαλύ- 
σεως τής Εταιρίας. Πρός τοίτο έπιβάλλεται νά γίνη δι’ άποφάσεως τής πα- 
ρούσης συνελεύσεως ειδική προσθήκη είς τό 24ον άρθρον τοί Καταστατικοί.

2ον) Κατόπιν ενεργειών τής Εταιρίας, τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Κρή
της καί τών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Καλοκαιρινοί, τό ’Αρχαιολογικόν Συμ-
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βούλιον παρέσχε τήν άπαιτουμένην έγκρισιν διά τήν στέγασιν τής Βυζαντινής 
καί Μεσαιωνικής Συλλογής τοϋ Μουσείου 'Ηρακλείου εις τό υπό τής 'Εταιρίας 
ίδρυθησόμενον ιστορικόν Μουσεϊον. Είναι προφανής ή σοβαρότης τού θέματος 
τούτου, έφ’ όσον άνευ τής συλλογής αυτής θά ήτο άδύνατον διά πολλά ίσως έτη 
νά άρχίσχι ή λειτουργία τοΰ Μουσείου τούτου.

3) Είναι γνωστόν, ότι βασική προϋπόθεσις διά τήν επίτευξιν τής ίδρύσεως 
τοΰ Ιστορικού Μουσείου αποτελεί ή από μέρους τών Φιλανθρωπικών 'Ιδρυμά
των παραχώρησις τής επί τής οδού Λυσιμάχου Καλοκαιρινού οικίας. Ή παλαισ
τής όμως τοϋ κτιρίου καί αί φθοραί τάς οποίας τοϋτο ύπέστη κατά τήν διάρ
κειαν τής Γερμανικής κατοχής ώς επίσης καί αί ίδιαίτεραι άνάγκαι αί προκύ. 
πτουσαι διά τήν διαμόρφωσιν καταλλήλων χώρων έκθέσεως καί διά τήν ασφά
λειαν τών στεγασθησομένων συλλογών επιβάλλουν τήν ριζικήν άνακαίνισιν καί 
μετασκευήν αΰτοΰ. Τά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, τά όποια πρόκειται είς έκτέ- 
λεσιν όρου τής διαθήκης τοΰ αειμνήστου Άνδρέου Λυσ. Καλοκαιρινού νά κα
ταβάλουν καί τήν προς τόν σκοπόν τούτον δαπάνην, ανέθεσαν ήδη άπό διμή- 
νου είς τούς μηχανικούς κ. κ. Λασηθιωτάκην καί Τζομπανάκην τήν έκπόνησιν 
τής σχετικής μελέτης, υπολογίζεται δέ ότι εντός τοϋ προσεχούς μηνός Φεβρουά
ριου θά ΰποβληθοΰν πρός έγκρισιν είς τό Ύπουργεΐον Οικονομικών αί σχετι
κοί αποφάσεις τοΰ Δ. Σ. τών Ιδρυμάτων διά τήν διάθεσιν τής άπαιτηθησομέ- 
νης πιστώσεως καί τήν έν συνεχεία προκήρυξιν διαγωνισμού πρός έκτέλεσιν τοΰ 
έργου. Πλήν άπροόπτου τινός, δύναται νά θεωρηθή πιθανή ή μέχρι τοΰ προ
σεχούς Σεπτεμβρίου περάτωσις τών οικοδομικών εργασιών, ότε καί θά άρχίση 
ή έγκατάστασις τών Συλλογών.

Είναι προφανές, ότι τ’ ανωτέρω, ήτοι ή χορήγησις άδειας συγκροτήσεως 
μουσειακής Συλλογής, ή έγκρισις τής συστεγάσεως τής Βυζαντινής καί Μεσαι
ωνικής Συλλογής τού Μουσείου Ηρακλείου καί ή γενομένη διά τήν μετασκευήν 
τοΰ κτιρίου προεργασία, επιτρέπουν τήν πλέον αίσιόδοξον πρόβλεψιν διά τήν 
ταχείαν πραγματοποίησιν τοΰ σπουδαιοτέρου ίσως τών σκοπών τής Εταιρίας, 
τής ίδρύσεως τούτέστιν τοϋ 'Ιστορικού Μουσείου.

Παραμένουν βεβαίως είσέτι εκκρεμή πολλά ζητήματα ώς τό τής όργανώ- 
σεως καί διοικήσεως τού ίδρυθησομένου Μουσείου, τών όρων ύφ’ οϋς θά γίνη 
ή παραχώρησις τού κτιρίου κ.λ.π., δεν είναι δέ άπίθανον νά παραστή ανάγκη 
συγκλήσεως εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως μετ’ ολίγους μήνας πρός λήψιν ορι
στικών αποφάσεων επί τών θεμάτων τούτων.

Τό προσωρινόν Συμβούλιον παραδίδον τήν Διοίκησιν, εύχεται όπως τό ύφ' 
υμών έκλεγησόμενον σήμερον νέον δυνηθή κατά τήν διάρκειαν τής ενιαυσίου 
θητείας του νά προωθήση ίκανοποιητικώτερον τό έργον τής Εταιρίας.

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΕΝ ΚΡΙΙΤΙΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951

Παρά τάς κρατούσας δυσχερείς οίκονομικάς συνθήκας, τών οποίων ό αντί
κτυπος είναι ιδιαιτέρως αισθητός είς τήν αρχαιολογικήν κίνησιν, τό έτος 1951 
δέον νά θεωρηθή ώς έξαιρετικώς καρποφόρον είς τό κεφάλαιον τής προαγω
γής τών αρχαιολογικών ζητημάτων τής Κρήτης καί είς σπουδαία αρχαιολογικά 
ευρήματα. Τοΰτο οφείλεται είς δύο κυρίως παράγοντας: 1) Τήν αρωγήν τού 
Σχεδίου Μάρσαλ. 2) Τήν εντατικήν καταβληθείσαν προσπάθειαν τόσον έκ μέ
ρους τής ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, όσον καί υπό τών ξένων αρχαιο
λογικών Σχολών.
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