
ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατά τήν Ε' έτησίαν Γενικήν Συνέλευαιν τών έταίρων, τή 22φ Ίανουαρίου 
1956, ένεκρίθη δ απολογισμός τής οικονομικής διαχειρίσεως τοο 1955, έψηφίσθη 
δ προϋπολογισμός τοδ 1956 καί έςελέγη νέον Διοικητικόν Συμβοΰλιον, τά δποίον 
συνεκροτήθη ώς άκολούθως: Ν. Πλάτων, Πρόεδρος, Σ. ’Αλεξίου, Γραμματεύς, Μελ· 
Κοκκινάκης, Ταμίας, καί Κ. Καλοκύρης, I. Παπανικολάου, Σ. Σπανάκης καί Μα
ρία Πετράκη, Σύμβουλοι. Τά πεπραγμένα τοϋ Δ. Σ. κατά τό 1955 περιλαμβάνον
ται εις τήν κατωτέρω κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν άναγνωσθείσαν έκθεσιν.

ΕΚΘΕΣ1Σ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΤ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ι.Μ. ΚΑΤΑ ΤΟ 1955

Τέταρτον έτος παρήλθεν, άφ’ ής ήρχισε νά λειτουργή ή Εταιρία μας. Άπο- 
λογιζόμενοι ήδη τά πεπραγμένα τοΰ τελευταίου έτους παρατηροϋμεν γενικώς, ότι 
καί κατά τά έτος χοΟτο συνετελέσθη έργον άξιόλογον. Καί μόνον ή μικρά ναόσχη- 
μος αίθουσα τοΰ Ίστ. Μουσείου, έν τή) θόλψ τής δπσίας ένετειχίσθησαν αί εκ Κα- 
στελλίου Πεδιάδος τοιχογραφίαι, αρκεί διά νά άποτελέση, καί ώς ιδέα καί ώς 
έκτέλεσις, αφορμήν ύπερηφανείας. Εις όσους, έν τούτοις, θά ήθελον νά εκτιμήσουν 
τήν κατά τό παρελθόν έτος δράσιν τής 'Εταιρίας εν άντιπαραβολή πράς τήν τοι- 
αύτην των προηγουμένων έτών καί θά συνεπέραινον ότι ύπήρξε πενιχρά, έχομεν 
νά παράσχωμεν μίαν εύλογον, νομίζομεν, έξήγησιν. Μεσοΰντος τοϋ 19δδ, τό Δ. Σ. 
έπιδιώκον τούς γενικωτέρους σκοπούς, οϊτινες έτάχθησαν έν τή> Καταστατική), 
έκρινεν έπιβεβλημενον νά άναλάβη, δαπάνη καί μερίμνη τής 'Εταιρίας, τήν άποκα- 
τάστασιν άφ’ ένός καί τήν κοινωνικήν άξιοποίησιν άφ’ έτέρου μνημείου περικλεούς 
όσον καί άναξιοπαθοϋντος, τοϋ έν τή πόλει μας μεσαιωνικού ναοδ τοδ 'Αγίου 
Μάρκου. ’Εν δψει τοϋ έργου τούτου, ϊνα έν καιρή) εύρεθώμεν έτοιμοι νά άνταπο- 
κριθώμεν είς τήν άπαιτουμένην μεγάλην δαπάνην, περιεστείλαμεν, κατά τά εΐκός, 
τήν διάθεσιν των οικονομικών μας πόρων, συνεπώς δέ καί τήν δραστηριότητα τής 
"Εταιρίας. ΔΙν πρέπει, παρά ταϋτα, νά νομισθή ότι διά τάν λόγον τούτον παρεί- 
δομεν τά 6πό τής περυσινής Γενικής Συνελεύσεως προγεγραμμένα. Ταϋτα ούσιω- 
δώς έςετελέσθησαν. Έξαίρεσιν αποτελεί δ τομεύς των ’Εκδόσεων, περί ών έχετε 
πρά έτους ψηφίσει ειδικόν Κανονισμόν καί ιδιαίτερον έν τή) προϋπολογισμψ κον- 
δύλιον. ’Αλλά τά κενόν τοϋτο δέν όφείλεται είς ήμάς, πάσας τάς άναγκαίας προσ
πάθειας καταβαλόντας, άλλ’ είς τά άπλοϋν γεγονός, ότι δεν ΰπεβλήθησαν εϊσέτι 
έργασίαι πρός έκδοσιν.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έξήγησιν προβαίνομεν είς τήν κατ’ είδος έκθεσιν 
των πεπραγμένων κατά τά 1955.

Α\ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΓΣΕΙΟΝ. Τοϋτο έλειτούργησεν, ώς καί κατά τά προηγού- 
μενον έτος, δπό τήν έποπτείαν τής Εφορίας καί τήν διεύθυνσιν τοϋ έντεταλμένου 
μέλους αύτής κ. Ά. Καλοκαιρινού. Είς τά προσωπικόν δέν έγένετο οΰδεμία μετα
βολή. ‘Η Έπιμελήτρια κ. ’Αναστασία Πλάτωνος, παραλλήλως πράς τά καθήκοντα
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τής θέσεώς τη;, έσυνέχισε τήν άποδελτίωσιν των τοπωνυμικών πινάκων καί συνε- 
πλήρωσε μέχρι τοδδε 12.030 περίπου δελτία, έταξινόμησε δε καί τό δπό τοΰ κ. 
Ανδροκλή Ξανθουδίδου δωρηθέν προς τό ΜουσεΕον πολύτιμον καί ογκώδες Άρ- 
χεϊον τοΰ Στεφάνου Ξανθουδίδου.

Κατά τούς τρεΕς πρώτους μήνας, έπιμελείφ τοΰ κ. Καλοκαιρινού, έβελτιώθη 
σημαντικώς ή εκθεσις των Μουσειακών Συλλογών, ιδιαιτέρως δέ Αξιοσημείωτος 
είναι ή επί σχεδίου τοΰ κ. Κ. Λασιθιωτάκη διαρρύθμισις μικράς αιθούσης εις ναΓ 
σκον καί ή έντείχισις εις τόν θόλον αϋτοϋ τών τοιχογραφιών τής Παναγίας της 
Καρδιώτισσας—έργον τεχνικώς δυσχερέστατον, όφειλόμενον εις τόν κ. Ζαχαρίαν 
Κανάκη^ αρχιτεχνίτην τοΰ Άρχαιολ. Μουσείου.

Είδικώτερον διά τά άφορώντα εις τό ΜουσεΕον μνημονεύομεν τά ακόλουθα:
1. Μουσειακαί Συλλογαί. 81 αντικείμενα (άριθ. Καταλ. 1288-1368) 

έπλούτισαν τάς συλλογάς τοΰ Μουσείου. Έκ τών 51 τής Λαογραφ. Συλλογές 10 
προήλθαν έκ δωρεάς καί έξ άγορας τά υπόλοιπα. Έκ τών 22 τής Βυζαντινές - Με
σαιωνικής Συλλογής 6 έκ δωρεάς, 13 δι’ άγορας καί 3 διά περισυλλογής. Έκ τών 
8 τοΰ "Ιστορ. Τμήματος 1 έκ δωρεάς καί δι’ αγοράς τά ύπόλοιπα. Αί δωρεαί όφεί- 
λονται εις τούς: τήν A. Β. Γ. Πρίγκηπα τής Ελλάδος Γεώργιον, Κας Σαπφώ Δια- 
μαντοπούλου, Εύαν Χατζάκη, Άνδρομάχην Πουλιανάκη, Λιλίκαν Άναστασάκη καί 
Κους Στυλιανόν Γιαμαλάκη, Ίωάννην Άλεςάκην, Singlair Hood, Κ. Σφακια- 
νάκην, Ήρακλ. Κουβάκην καί Γ. Καραγιάννην. Διά τά άγορασθέντα έδαπανήθη τά 
ποσάν τών δρ. 12.776.

2. Βιβλιοθήκη. 128 τόμοι καί φυλλάδια είσήλθον εις τήν Βιβλιοθήκην 
τοΰ Μουσείου, άπαντα έκ δωρεών, ών σημαντικώτεραι είναι αί έξής: του Γαλλι
κού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών (31 τόμοι), τοΰ Α. Γ. Καλοκαιρινού (34), τής 'Αγνής Ξε- 
νάκη (23), τοΰ Άνδρ. Ξανθουδίδου (10) καί τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερονή
σου τοΰ Αίμου (8).

3. Ιστορικόν ’Αρχείο ν. Σημαντικώτατον άπόκτημα τοΰ ’Αρχείου είναι 
τά κατάλοιπα τοΰ Στεφάνου Ξανθουδίδου, συνιστάμενα εις 769 χειρογράφων, έντύ- 
πων, φωτοτυπιών καί έπιστολών. Ή άπόκτησις οφείλεται εις τόν θερμόν διά τήν 
'Εταιρίαν ζήλον καί τόν άδιάπτωτον πρός τήν μνήμην τοΰ θείου του σεβασμόν τοΰ 
έταίρου κ. ’Ανδροκλή Ξανθουδίδου. Ταΰτα κατεγράφησαν εϊς ειδικόν κατάλογον, 
έταξινομήθησαν δέ καί άπετέθησαν εις έπί τούτφ άγορασθεΐσαν άρχειοθήκην. ’Εκτός 
τούτων είσήλθον εις τά Άρχεϊον 27 ιστορικά έγγαφα καί φωτοτυπίαι, έξ ών 22, 
άφορώντα εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, έδωρήθησαν δπό τής Κας Ελένης Άνα- 
γνωατοπούλου, συζύγου τοΰ άειμνήστου καθηγητοΰ τής Γλωσσολογίας.

Άλλ’ ιδιαιτέρως συγκινητικόν καί άπροσδόκητον δπήρξεν Ιν άλλο άπόκτημα 
τοΰ ’Αρχείου. Ό Πρόεδρος κ. Ε. Τσουδερός, έν τή άγρύπνφ μερίμνη του διά τήν 
προκοπήν τής “Εταιρίας, κατά τά τελευταίον ταξίδιόν του εις ’Αμερικήν άνεκάλυ- 
ψεν εις χεϊρας διακεκριμένου όμογενοΰς, του έν Washington διπλωματικού υπαλ
λήλου κ. Χαριλάου Λαγουδάκη, κινηματογραφικήν ταινίαν περιέχουσαν τήν κατά 
τό 1932 έπίσκεψιν τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου εις τήν έλληνικωτάτην πόλιν τή; 
Tarpon Springs τής Φλωρίδας, πλουσίαν άποικίαν τών σπογγαλιέων μας. Άφοΰ 
πρώτον άνέπτυξεν εις τόν κάτοχον τής πολυτίμου ταύτης ταινίας τό έργον καί 
τούς σκοπούς τής ^'Εταιρίας μας, μάς υπέδειξε δΓ έπιστολής νά τήν ζητήσωμεν. 
Ό εΰγενής κάτοχος λίαν προθύμως τήν άπέστειλε μετά μακράς συνοδευτικής έπι
στολής, εύρίσκεται δέ νΰν εις τό ΜουσεΕον — σπάνιον δσον καί συγκινητικόν, ώς 
|λέχθη, άπόκτημα τοΰ ’Αρχείου του.

4. Κίνησις ’Επισκεπτών. Παρετηρήθη μικρά έλάττωσις τοΰ συνολρ
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κοΰ άριθμοΰ τών επισκεπτών, έν συγκρίσει πρός τόν ιοΰ προηγουμένου έτους 
(5627 έναντι 6062). Έκ τόδν επισκεπτών 3039 ή σαν "Ελληνες, οί λοιποί δέ 2538 
ξένοι. Οί έπϊ πληρωμή εισιτηρίου άνήλθον εις 3793 (έναντι 3775 τοϋ προηγουμ. 
έτους), θά άνέμενε τις ότι ή ζωηρότατη εν τη πόλει μας κίνησις τών ξένων θά 
συνετέλει εις πολλφ μείζονα αύξησιν τοΰ άριθμοΰ των έπϊ πληρωμή έπισκεπτών. 
Δέν συνέβη όμως τούτο, διότι πάσαι αί προσπάθεια’, ήμών παρά τοϊς άρμοδίοις 
πρός διευκόλυνσιν τής έπισκέψεως των μεγάλων καραβανιών άπεβησαν άκαρποι. 
Καί έπϊ τοΰ σημείου ακριβώς τούτου έφιστώμεν τήν προσοχήν τής έφορείας και 
τοΰ έκλεγησομένου μετ’ ολίγον Δ. Συμβουλίου.

δ. Έντυπα Μουσείου. Κατά τόν ’Ιούνιον έκυκλοφόρησεν ή γαλλική Ικ- 
δοσις τοΰ 'Οδηγού τοΰ Μουσείου. Έξετυπώθη επίσης εις 5.030 αντίτυπα εικονο
γραφημένου διαφημιστικόν φυλλάδιον, μέ συνοπτικήν περιγραφήν καί άξιολόγησιν 
τών συλλογών ώς καί τοπογραφικάν διάγραμμα τής πόλεως, τά δποΕον έδίδετο δω" 
ρεάν εις τά διάφορα τουριστικά γραφεία, πρακτορεία, ξενοδοχεία κ.λ.

6. Οικονομική διαχείρισις. Τά σόνολον τών εισπράξεων τοΰ Μου - 
σείου άνήλθεν εις 19.967,25 δρ. έναντι 20.105,25 τοΰ προηγ. έτους. ’Εκ τούτων 
11.379, έξ εισιτηρίων, 868 Ικ επιστολικών δελταρίων, 3.373,50 έκ τής πωλήσεως 
τών 'Οδηγών καί 4.346,75 έκ τής πωλήσεως άντικειμένων τοΰ Πρατηρίου Δειγμά
των Λαϊκής Τέχνης.

Καί δύναται μεν ή έν τφ 'Ιστορικψ Μουσείφ κατάστασις νά κριθή γενικώς ώς 
λίαν ικανοποιητική, είδικώς δμως εις τόν οικονομικόν τομέα πρέπει νά έπιστηθή 
ή προσοχή ύμών έπϊ τοΰ έξής. Τά διά τό Μουσείου έξοδα τής Εταιρίας άνήλθον 
εις τά ποσάν τών 79.468,25 δρ. Τά έξ αύτοΰ έσοδα, ώς ήδη έλεχθη, εις τά ποσόν 
τών δρ. 19.967,25. 'Η διαφορά δηλαδή έσόδων καί έξόδων τοΰ Μουσείου έςακολου- 
θεί νά παραμενη μεγάλη, ή μείωσις δέ ταύτης καθ’ οίονδήποτε τρόπον πρέπει νά 
άποτελέση αντικείμενου ιδιαιτέρας μερίμνης.

Β'. ΣΓΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΗ2Χ. Καθ’ & έτονίσθη έν άρχή τής παρούσης έκ. 
θέσεως, ή πρόνοια διά τήν προσεχή ύπό τής Εταιρίας άποκατάστασιν τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άγ. Μάρκου δέν έπετρεψε τήν καταδαπάνησιν τής Εταιρίας εις έργα δευτε- 
ρεύοντα, ει μή εις περιπτώσεις αμέσου άνάγκης. Έκρίθη πράγματι ότι θά ήτο δχι 
φρόνιμον έργου ή διασπορά τών πόρων τής Εταιρίας είς άποκαταστάσεις μνημείων 
μικρδς σημασίας, καθ’ 8ν χρόνον έντός τής πόλεως δεινοπαθεί καί κινδυνεύει μνη
μείου περιφανές, ή προστασία τοΰ όποιου προβάλλεται πάντοτε ώς έπιτακτικάν 
καθήκον είς πάντα διά τά μνημεία ενδιαφερόμενον, ιδιαίτατα δέ εις τήν ήμετέραν 
'Εταιρίαν. ’Εκτός τούτου ή σκεψις, ότι τό μνημείου τοΰτο άποκαθιστάμενον είς 
τήν αρχικήν του μορφήν θά ήδύνατο συγχρόνως καταλλήλως καί άνευ ούδεμιας 
βλάβης διαρρυθμιζόμενου νά χρησιμεύση ώς χώρος πνευματικών καί καλλιτεχνικών 
συγκεντρώσεων αντάξιος πρός τήν παράδοσιν τοΰ Μεγάλου Κάστρου, ώθησε τά Δ. 
Σ. είς τήν άνάληψιν τής σχετικής πρωτοβουλίας. 'Γπεβλήθη ούτω αίτησις πρός 
τόν Δήμον 'Ηρακλείου, έγένοντο μακραί συζητήσεις, περί ών πολλά καί είς τόν 
έγχώριον τύπον έδημοσιεύθησαν, καί τέλος κατηρτίσθη σχέδιον συμβάσεως, διά τήν 
ύπογραφήν τοΰ όποιου θά ζητηθή μετ’ όλίγον παρ’ ύμών νά παράσχετε έξουσιοδό- 
τησιν είς τά νέον Δ. Συμβούλιον. 'Ο χρόνος τής άποκαταστάσεως προβλέπεται 
τριετής, ή δέ δαπάνη ούχί έλάττων τών 400.000 δρ.

Παρά τό βάρος τής ύποχρεώσεως ταύτης, τήν όποιαν, μέ τήν έγκρισίν σας, 
πρόκειται νά άναλάβη ή 'Εταιρία, τό Δ. Σ. δέν άπέστερξε.ν’ άνταποκριθή είς άλ- 
λας Αμέσους άνάγκας τών έν Κρήτη μνημείων. Ούτω δαπάναις τής Εταιρίας, έπι-
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μελείφ δε των κ. Κ. Καλοκύρη καί Ζ. Κανάκη, έστερεώθη εν τή πόλει τής Ρεθύ. 
μνης ώραϊος ένετ.κός πυλών, δ δποίος άλλως θά κατηδαφίζετο ώς κριθείς έτοι. 
μόρροπος. ’Επίσης κατόπιν πληροφοριών περιελθουσών εις ήμάς, δ κ. Καλοκύρης 
δαπάναις της 'Εταιρίας μετέβη εις Σπηλιά Κιοσαμου καί τη βοηθείψ τοΰ κ. Ζ. Κα
νάκη έκαμεν εναρςιν άποκαταστάοεως τοΰ έκεΐ ευρισκομένου βυζαντινού καταγρά
ψου ναοΰ τοΰ 14ου αίώνος, ένιαι τών τοιχογραφιών τοΰ δποίου ανήκουν εις τά 
καλύτερα δείγματα τής έν Κρήτη άγιογραφίας. Τήν δαπάνην τής περαιτέρω άποκα. 
ταστάσεως έπείσθη ήδη καί άνέλαβεν ή Κοινότης Σπηλιάς. Οδτω χάρις εις τήν 
'Εταιρίαν — κατά τήν φράσιν τοΰ άρμοδίου έκπροσώπου τής Βυζαντινής Αρχαιο
λογίας — προσετέθη εις τόν κατάλογον τών τοιχογραφημένων ναών τής Κρήτης 
μνημείον μέχρι τοδδε άγνωστον τή Ιπιστήμη καί συγχρόνως λίαν άξιόλογον.

Ώς πρός τόν ναόν τής Παναγίας τών Σταυροφόρων, τοΰ όποιου ή στερέωσις, 
έτοιμορρόπου τότε δντος, έπετεύχθη πέρυσι δαπάναις τής 'Εταιρίας, έγένοντο 
πρός ήιχάς προτάσεις παρά τε τοΰ Έπιμελητοδ Βυζ. ’Αρχαιοτήτων καί τοΰ 'Γπουρ. 
γείου Παιδείας νά άναλάβωμεν τήν δαπάνην τής άπαλλοτριώσεώς του, άνήκοντος 
εις ιδιώτην, δυστυχώς δμως δεν ήτο δυνατόν νά γίνουν άποδεκταί λόγψ τής ήδη 
ανειλημμένης δποχρεώσεως διά τόν ναόν τοΰ Αγίου Μάρκου.

Γ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Κατά τόν Ξανθουδίδειον 
Λαογραφικόν Διαγωνισμόν τοΰ π. I. δπό τής πρός τοϋτο συσταθείσης έπιτροπής έκ 
τών κ. I. Παπανικολάου, Σ. ’Αλεξίου καί Εδρ. Τζωρτζακάκη έβραβεύθη ή πραγμα. 
τεία τοΰ κ. Παντελή Π. Βαβουλέ δπό τόν τίτλον «Παρατηρήματα» περι- 
λαμβάνουσα δλικάν συλλεγέν μέν έκ τής ’Επαρχίας Σέλινου, άφορών δέ εις τους 
περί τόν Γάμον, τάς έορτάς, τούς μήνας καί ποικίλας άλλας περιπτώσεις πα- 
ρατηρουμένους δπό τού λαοΰ οιωνούς. 'Ο γόνιμος οδτος Διαγωνισμός, καθώς έδή- 
λωσεν πρός ήμάς δ χορηγός κ. Άνδ. Ξανθουδίδης, θέλει προκηρυχθή καί κατά τό 
άρξάμενον έτος.

Συμφώνως πρός τά άρθρον 2 τοΰ Καταστατικού τό Δ. Σ. παρέσχεν δλικήν ένί- 
σχυσιν έκ δρ. 2.500 άφ’ ένός μέν εις τόν κ. Κ. Καλοκύρην διά τήν έκδοσιν τής 
διδακτορικής αύτοΰ διατριβής δπό τόν τίτλον «δ Είκονογραφικός τύπος τής Γεν- 
νήσεως εις τήν Βυζαντινήν τέχνην τής Ελλάδος», άφ’ έτέρου δέ είς τόν κ. Στ. 
Σπανάκην πρός έμφάνισιν τοΰ Δ’ τόμου τών δπ’ αύτοΰ έκδιδομένων Μνημείων τής 
Κρητικής 'Ιστορίας.

“Ως πρός τάς έκδόσεις τοΰ Κρητικού θεάτρου κ.λ., περί ών έψηφίσθη 
δφ’ ήμών πέρυσιν ειδικός Κανονισμός καί ένεγράφη εις τόν Προϋπολογισμόν κονδΰ- 
λιον έκ δρ. 30.000, τά μόνον βέβαιον καί έξαιρετικώς εύχάριστον, τά δποίον Ιχο- 
μεν νά άνακοινώσωμεν, είναι ότι δ κ. Μ. Μανούσακας ήτοίμασε κριτικήν έκδοσιν 
τοΰ «Ροδολίνου», ή δποία, ώς έδήλωσεν είς πρόσφατον έπιστολήν του, θά έκδοθή 
ώς πρώτη είς τήν σειράν τοΰ Κρητικοΰ θεάτρου κατά τά άρξάμενον έτος. "Εχουν 
δποσχεθή έπίσης συνεργασίαν είς τάς έκδόσεις ταύτας — ούχί δμως ακριβώς κα- 
θοριζομένην—-καί οί κ. Λ. Πολίτης, Μ. Κριαράς καί Σ. ’Αλεξίου. Ζωηρά είναι 
πάντοτε ή προσδοκία καί άκράδαντος ή βεβαιότης δτι ή δπό τοιούτων συνεργα
τών έκδοσις τοΰ Κρητικού θεάτρου θέλει άποβή μνημειώδης, δΓ δ καί πρέπει πά- 
ση θυαίψ νά ένταθή ή σχετική προσπάθεια τής Έταιρ'ας.

Σχετική μέ τήν δποβοήθησιν τής έκδόσεως κειμένων τής Κρητικής Λογοτε
χνίας καί 'Ιστορίας είναι καί ή αγορά δπό τής “Εταιρίας μηχανήματος προβο
λής μικροταινιών τύπου «KANGARO», έν συνεχείψ δέ ή προμήθεια καί φωτο
τυπιών σειράς ανεκδότων ιστορικών έγγράφων έκ τών ’Αρχείων τής Βενετίας. Τό
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ΐί μηχάνημα λα: ά! φωτοτυπία: διατίθενται ήδη 5πό της Εταιρίας ί'.ά τούς ειδι
κούς μελετητάς.

Δ'. ΠΡΟΣΗΑΘΕΙΑΙ ΙΙΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΝ ΤΟΓ ΣΓΛΛΕΚΤΙΚΟΓ ΕΡΓΟΓ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τό Α. Σ. εκρινεν δτι έπιβάλλεται νά καταβληθή προσπάθεια περισυλ
λογής τού μουσικού - λαογραφικοΰ ύλικού τής Κρήτης, τό όποιον, μέ τήν δρμητι- 
κήν εισβολήν τοΰ όθνείου μουσικού πολιτισμού καί εις τά πλέον απόμερα χωρία 
?14 τού ραδιοφώνόυ, νοθεύεται ή έξαφανίζεται μέ ρυθμόν ταχύν. Διά τόν καταρτι
σμόν ένάς σαφούς καί έμπραγμάτου προγράμματος έζητήθη ή βοήθεια διαπρεπούς 
συμπολίτου μουσικό λόγου, τού κ. Φοίβου Άνωγε.ανάκη, δ όποιος μέ συγκινητικήν 
προθυμίαν άπέστειλε μέν έμπεριστατωμένον δπόμνημα, ένθα καθορίζονται δ τρόπος 
καί τά στάδια τής άπαιτουμένης έργασίας, ύπεσχέθη δέ άμέριστον τήν συνεργασίαν 
του διά τήν άγοράν τού άναγκαιοϋντος διά τήν έργασίαν ταύτην μαγνητοφώνου) 
ώς καί διά τήν συλλογήν, μεταγραφήν, ταςινόμησιν καί έκδοαιν τού συλλεγησομένου 
Ολικού. Ή δλη προσπάθεια διαγράφεται μακρά καί πολύμοχθος, δεν πρέπει δμως 
διά τούτο νά εγκαταλειφθή. Άντιθέτως τά νέον Συμβούλιου πρέπει νά συνέχιση 
τήν άρςαμένην ήδη προεργασίαν, άποβλεπον εις τήν σπουδαιότητα τού σκοπού αλ
λά καί εις τά πολύτιμον τής Οπό τού κ. Άνωγειανάκη προσφερομένης, όλως ανιδιο
τελές, συνεργασίας.

Άλλ’ άν ή διάσωσις τού μουσικού πλούτου τής νήσου παρουσιάζεται δυσχε
ρής καί, ούτως είπείν, έν άπόπτψ, ή Εταιρία δύναται καί πρέπει νά έπιδοθή αμέ
σως, κατά τό άρςάμενον έτος, εις τήν περισυλλογήν άλλης μορφής Ολικού, διά τά 
όποιον μέχρι τούδε δέν έπέδειξεν ιδιαίτερον ένδια,φέρον. Εις τά κατάλοιπα τού 
Στεφάνου Ξανθουδίδου μεταςύ των χειρογράφων τού Ποιμενικοΰ Λεξιλογίου εύρέθη 
χειρόγραφος λαμπρά μελέτη τού ές Άνωγείων δικηγόρου, πρά πολλού άποθανόν- 
τΟς, Δημητρ. Χαιρέτου Οπό τόν τίτλον «Μελέτη περί τού Ποιμενικοΰ Κύκλου τής 
Κρήτης*. Τό πλήθος των έν αύτή μνημονευομένων πραγμάτων, των Οπό τέν 
ποιμένων χρησιμοποίουμένων, τό ιδιόρρυθμον τής κατασκευής, τό άρχαϊκόν τής ονο
μασίας των, τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζουν άπό άπόψεως τής Γίοιμενικής Οικο
νομίας, ’Ιατρικής κ.λ·, γεννούν αμέσως έντονον τήν επιθυμίαν, δπως άντιπροσω- 
πευτικά δείγματα των άντικειμένων τούτων περισυλλεγούν καί εκτεθούν εις τά 
‘Ιστορικόν Μουσείου. Τά έργου δέν παρουσιάζεται δυσχερές ούτε οικονομικές δυσε- 
πίτευκτον. Έπιτελοΰσα τούτο ή Εταιρία θέλει συμπληρώσει μέ τήν συστηματικήν 
εκθεσιν τέν Ποιμενικέν Πραγμάτων τό Ποιμενικάν Λεξιλό. 
γιον τού Ξανθουδίδου.

Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ’Επειδή μετ’ όλίγον θά ακούσετε λεπτομερή σχετικήν έκ- 
Θεσιν τόύ Ταμίου, θά έκθέσωμεν μόνον γενικάς τινας παρατηρήσεις. Χαρακτηριστι
κόν τού οικονομικού απολογισμού τού παρελθόντος έτους είναι ή ίσχνότης τέν πρα- 
γματοποιηθέντων έσόδων καί έξόδων, θεωρουμένων έν σχεσει μέ τά προϋπολογι- 
σΐέντα τοιαδτά. Καί ή μέν ίσχνότης των έσόδων οφείλεται εις τήν μή καταβολήν 
τής προϋπολογισθείσης εισφοράς τού Δήμου ‘Ηρακλείου (έκ τέν 30.000 είσεπρά- 
χθησαν μόνον 3.000). Ούτω τό προβλεφθέν ποσόν των 83.600 δρχ. κατήλθεν εις 
δρχ· 57.008,25. Ή δέ ίσχνότης τέν έςόδων (111.257 έναντι των προβλεφθέντων 
197.000) άποδοτέα εις τήν καταβληθεϊσαν φροντίδα περιστολής τέν δαπανέν εν 
δψει τής άναληφθείσης διά τά έπόμενον έτος ΰποχρεώσεως διά τόν Ναόν τού "Αγίου 
Μάρκου. Παρουσιάζεται ούτω περίσσευμα 4πλάσιον περίπου τοΰ προβλεφθέντος 
(79.167,70 έναντι 20.036,45) παρά τήν σημειωθείσαν μείωσιν τέν έσόδων.
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Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους τό Δ. Σ. άπηυθύνθη πρός οικονομικήν ένίσχυ. 
σιν εις τήν Διεύθυνσιν Κρατικών Λαχείων καί εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. 

Καί παρά μέν τής τελευταίας δέν έλήφθη Ιτι άπάντησις. Παρά δέ τής Διευθύν. 
σεως Κρατικών Λαχείων έχορηγήθη ποσόν δρχ. 75.000, μήπω παραληφθέν, τό 
όποιον καί ένεγράφη εις τόν έφετεινάν προϋπολογισμόν, κύριον γνώρισμα τοΰ 
όποιου είναι, ώς είκός, δ όγκος τής διά τόν "Αγ. Μάρκον προβλεπομένης δάπάνης.

ΣΤ'. Η ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Έςελέγησαν καί, άποδεχθέν- 
τα τήν εκλογήν των, ένεγράφησαν τακτικά μέν μέλη 7 ήτοι: οί Σταυράκης Θρα
σύβουλος, Σταυρ ιανάκης Δημ., Γραμματικάκης Άριστ., Περάκης Γεώργ., Ζαμπετά- 
κης Έμμ., Τσαχάκης Νικ. καί Λουλακάκης Ματθαίος. Άντεπιστέλλοντα δέ 12, 
ήτοι: οί Γεώργιος Ζώρας, Raffaele Cantarella. I. Κακριδής, Άρ. Λογιάδης, 
Β. Λαούρδας, Samuel Baud - bovy, Λ. Πολίτης, Φ. Μπουμπουλίδης, Γ. Μέγας, 
Έμμ. Δουλγεράκης, Ν. Σηφάκης καί Ν. ΙΙαναγιωτάκης.

’Αλλά τήν έκ τής έπιρρώσεως ταύτης τής Εταιρίας μας υπό τοσούτων δια
κεκριμένων μελών χαράν ήλθε νά σκιάση δ πρόσφατος — σύγχρονος σχεδόν — θά
νατος δύο έκ τών πλέον πολυτίμων άντεπιστελλόντων μελών της, τοϋ Επισκόπου 
Λάμπης καί Σφακίων Εύμενίου καί τοΰ ’Ακαδημαϊκού Φαίδωνος Κουκουλέ.

Δεν είναι βεβαίως τοΰ παρόντος νά έςάρωμεν τό καθόλου έργον τοΰ αοφοΰ 
καί άγαθοΰ ιεράρχου. ’Αλλά σκόπιμον είναι νά τονισθή δτι συνεβαλεν δσον όλίγοι 
εις τήν πρόοδον τοΰ έργου τής Εταιρίας. Εις τήν υπό τήν προεδρίαν του άπό τοΰ 
1945 έργασθεΐσαν ’Επιτροπήν περισυλλογής καί προστασίας τών μεσαιωνικών μνη
μείων όφείλονται, κατά τό πλείστον, τά σχετικά έκθέματα τοΰ Ιστορικού Μου
σείου. Οί μετασχόντες δ’ ές ήμών εις τήν περισυλλογήν τών έκ τής επαρχίας Σφα
κίων εκθεμάτων τοΰ Μουσείου θά ένθυμούμεθα μετά ζωηροτάτης συγκινήσεως τάς 
άνά τά όρη ταλαιπωρίας τοΰ φ.λίστορος ’Επισκόπου έπιθυμοϋντος, έπί θυσίφ καί 
τής τελευταίας ίκμάδος τών δυνάμεών του, νά συμβάλη εις τήν έπιτυχίαν τής πο
λυμόχθου καί ώραίας έκείνης έξορμήσεως. ’Αλλά καί ή ίξ Άμαρίου πλούσια καί 
πολύτιμος συλλογή ιερών άμφιων, βιβλίων κ.λ.π. συναφών άντικειμένων δεν θά ήτο 
ίσως τώρα έκτεθειμενη εις τήν Βυζαντινήν - Μεσαιωνικήν αίθουσαν τοΰ Μουσείου, 
άν τά κύρος τοϋ πολυκλαύστου ’Επισκόπου δέν διετίθετο άμέριστον πρός ένίαχυ- 
σιν τής Εταιρίας. Είναι, ώς έκ τούτου, μέγα τά πένθος ήμών έπί τή άδοκήτψ 
άπωλείφ άναλογιζομενων έπί πλέον τόν καλάν ποιμένα, τόν σεμνόν έπιστήμονα καί 
τόν δριστον φίλον, δ δποϊος έν άκρα πενίφ μετήλλαςε τόν βίον καί, συνοδευό- 
μενος δπ’ όλιγίστων φίλων, έτάφη έν μέσω τών έρεικών καί τών θάμνων Ινάς σπα- 
νίως ένοχλουμένου νεκροταφείου.

’Αλλά καί τοϋ Φαίδωνος Κουκουλέ τήν συμπαράστασιν ήσθάνθη πάντοτε στορ
γικήν ή Εταιρία μας. Ίθΰνον μέλος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας, κατ’ έπανάλη- 
ψιν συνηγόρησεν έν αΰτή διά τήν οικονομικήν καί ήθικήν μας ένίαχυσιν, ούκ ολί
γον δέ γενικώς συνέβαλε διά τήν έν Άθήναις έμπέδωσιν τής ευεργετικής έκείνης 
δπέρ ήμών άτμοσφαίρας, ή δποία τόσον πολύ εύνοεί τήν καλλιέργειαν καί καρπό, 
φορίαν τών προσπαθειών μας.

Μ. Γ. ΠΑΡΛΑΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:37 EEST - 54.161.213.156


