
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΏΝ ΤΟΓ Δ. Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ι.Μ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1960

"Οσοι έ; υμών θά ήθελαν νά κρίνουν τό κατά τό λήξαν έτος έπιτελεοθέν υπό 
τής 'Εταιρίας εργον, χωρίς νά έχουν 5π’ όψει έν σχβ5£(;> τό κατά τό άρχόμενον 
έτος έπιτελεσθηαόμενον, θά εδρουν άναμφισβητήτως λίαν πενιχράν τήν παρούσαν 
έκθεσιν πεπραγμένων. ΙΙέραν τής τρεχούση; υπηρεσίας, ή δποία διεξήχθη κανονι- 
κώς, τής συνεχίσεως τοδν περί τήν άποκατάστασιν τοϋ 'Αγίου Μάρκου εργασιών 
καί τής έκδόσεω; τοϋ Β’ τόμου τής Κρητικής 'Ιστορικής Βιβλιοθήκης, οΰδέν άλλο, 
πράγματι, ουσιώδες έργον δυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν. Μία τοιαύτη όμως άποτί- 
μησις τοϋ έργου τής Εταιρίας, ένώ φαίνεται, δέν είναι δίκαια. Διότι άν τό Δ. Σ. 
δέν έχη νυν νά επίδειξη εργον, οδτως είπεϊν, άποκρυσταλλωμένον, δύναται νά 
μνημονεύση έντονον καί μεθοδικήν προεργασίαν, τά αποτελέσματα τής δποίας θά 
έμφανισθοϋν δαψιλή κατά τό άρχόμενον έτος — τά δέκατον άπό τής ίδρύσεως τής 
'Εταιρίας. Καί δέν είναι, νομίζομεν, δπερβολή, άν σημειωθή δτι τήν πρώτην δε
καετίαν τής ζωής της, τήν πλήρη έργου καί μόχθου, θά τιμήση εφέτος ή 'Εται
ρία όχι, ώς είθισται, διά λόγων πανηγυρικών, αλλά πάλιν δ τ’ έργου έχοντος τήν 
σφραγίδα τής τε περισκέψεως καί τής τόλμης—ώς θά δειχθή περαιτέρω εις τά 
εϊδικώτερα κεφάλαια τής παροΰσης εκθεσεως. Έπ.βάλλεται, εν τούτοις, διά νά 
γίνη αντιληπτόν, πόσον ή βαρεία αυτή δπόσχεσις είναι εμπράγματος, νά σημειώ- 
σωμεν δύο λίαν χαρακτηριστικούς αριθμούς: "Εναντι των εις 281.δΟΟ δραχμάς 
προϋπολογισθέντων εξόδων τοϋ παρελθόντος έτους, εφέτος ταϋτα προϋπολογίζονται 
εις δραχμάς 783.500 μέ έξησφαλισμένην τήν δπερκάλυψιν τής πρωτοφανούς ταύ- 
της, διά τήν ’Εταιρίαν, δαπάνης.

Μετά τήν γενικήν ταύτην διαγραφήν καί άποτίμησιν των τε πεπραγμένων 
καί πραχθησομένων, προβαίνομεν ήδη εις τήν είθισμένην κατά κεφάλαια εκθεσιν.

.V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.—Λεπτομερή άνάλυσιν τοϋ τε απολογισμού καί προϋπολο
γισμού θά ακούσετε μετ’ όλίγον. Έξ αυτών προκύπτουν αί έξης γενικαί παρατη
ρήσεις : 1) Προϋπελογίσθη διά τά παρελθόν έτος σύνολον εσόδων 283.346 δραχμών 
καί είσεπράχθη ποσάν δραχμών 625.696. 'Η δπέρβασις αΰτη τοϋ προϋπολογισμού 
των εσόδων δέν δποδηλοϊ έλλειψιν ακρίβειας κατά τήν σύνταξιν τοϋ προϋπολογι
σμού. Απεναντίας πρέπει νά θεωρηθή ώς ένδειξις τής προσηλώσεως τοϋ Δ.Σ. πρός 
τήν παγιωθεϊσαν πλέον παράδοσιν τής ‘Εταιρίας, καθ’ ήν τά μέν προϋπολογιζό- 
μενα έσοδα δέον νά είναι στερρώς τεθεμελιωμένα έπί τής βεβαιότητος, τά 8έ έξο’ 
δα — άντιθέτως — νά προκαθορίζωνται καί πέραν τών δρίων τής βεβαιότητος. Δι’ 
αυτόν ακριβώς τόν λόγον συνέβη, ώστε τά πραγματοποιηθέντα τά παρελθόν έτος 
έξοδα ΰπελείφθησαν τών προκαθορισθέντων κατά 150.000 περίπου δραχμών. Καί 
διά μέν τήν πραγματοποιηθείσαν ΰπέρβασιν τών εσόδων πρέπει νά όμολογηθοϋν 
χάριτες πρός τόν τέως Νομάρχην 'Ηρακλείου κ. Έμμ. Γαλανάκην, διότι ύπέδειξε 
τήν επιδίωξιν είσπράξεως 400.000 δραχμών εκ τών έαόδων τοϋ τέως Ταμείου ’Ε
φέδρων Πολεμιστών Ηρακλείου, τόν βουλευτήν κ. Έμμ. Κεφαλογιάννην διότι προ- 
φρόνως καί λυσιτελώς δπεβοήθησε ταύτην καί τόν νϋν Νομάρχην κ. Γ. Νταουντά- 
κην διότι έπίσης προφρόνως ένέκρινε τήν άμεσον καταβολήν τών χρημάτων. Διά
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δε τόν περιορισμόν των δαπανών πρέπει νά εΰχαριστήσωμεν τήν ’Αρχαιολογικήν 
Υπηρεσίαν, ίδίφ δέ ιόν "Εφορον κ. Νικόλαον Πλάτωνα, διά τήν ΰπ’ αυτής άνάλη. 
ψιν μέρους τής δαπάνης των περί τόν "Aytov Μάρκον εργασιών, όθεν κυρίως ή 
έπελθούσα μβίωσις των εξόδων τής 'Εταιρίας. Μετ’ ευγνωμοσύνης δφείλομεν έπί- 
σης νά μνημονεύσωμεν τόν Δήμον Ηρακλείου, τήν Διεύθυνσή Κρατικών Λαχείων, 
τήν έν Άθήναις ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν και τά Φιλανθρωαικά Ιδρύματα Άν 
δρέου καί Μαρίας Καλοκαιρινού διά τάς πράς τήν 'Εταιρίαν είοφοράς αυτών. 2) *0 
δγκος τών διά τό άρχόμενον έτος προϋπολογισθέντων έξόδων — 783.000 δρχ. — 
είναι βεβαίως μέγας, συγκριτικώς πρός τούς προϋπολογισμούς τών παρελθόντων 
ετών, άλλά είναι καί έντελώς άνάλογος άφ’ Ινός μέν πρός τά προκαθοριζόμενα 
έσοδα — 803.315 δρχ. —, άφ’ έτέρου δέ πρός τά μεγάλα καί έκτακτα έργα, ών 
τήν έπιτέλεσιν άνελαβεν δι’ έφέτος ή'Εταιρία: α) τήν πλήρη άποκατάστασιν τού 
'Αγίου Μάρκου καί τόν έξοπλισμόν αυτού ώς χώρου πνευματικής έκκλησίας τής 
πόλεως, β) τό έν Ήρακλείψ μέλλον νά λάβη χώραν Πρώτον Διεθνές Κρητολογικόν 
Συνέδριον καί γ) τήν ϊδρυσιν έν τή πόλει ’Αναθηματικής Στήλης τού Νικηφόρου 
Φωκά. Τό μέγεθος τών άπαιτουμένων πρός έκτέλεσιν τών έργων τούτων έκτάκτων 
δαπανών δέν πρέπει βεβαίως νά τά ίδωμεν μετά φόβου, έχοντες πάντοτε εν όψει 
όσα εν αρχή τής παρούσης διεπιστώθησαν, άλλά καί δεν είναι φρόνιμον νά τό 
περιφρονήσωμεν. Σύσσωμος ή Εταιρία, ίδίφ δέ τά μέλλον νά έκλεγή Δ. Συμβού" 
λιον, επιβάλλεται νά έπιδείξη ανένδοτον δραστηριότητα, ώστε τά κρίσιμον τούτο 
έτος, καθ’ ό έπιστέφεται μία δεκαετία πλουσίου άγώνος, νά άποβή αντάξιον τής 
ιστορίας της.

Β'. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΓΣΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ.—'Πς καί κατά τά παρελθόντα έτη, 
τούτο έλειτούργησε κανονικώς μέ Διευθυντήν τόν κ. Ά. Γ. Καλοκαιρινόν — συν· 
εφορευόντων μετ’ αύτού τών κ. Ν. Πλάτωνος καί Μ. Γ. Παρλαμά —, έπιμελήτριαν 
τήν κ. Σ. Πλάτωνος καί μέ τά αυτό ώς καί κατά τά προηγούμενα έτη προσωπι
κόν. ’Εξακολουθεί, έν τούτοις, νά συντελή εις τήν άτονίαν τής έν αύτψ κινήσεως 
έπισκεπτών καί, κατ’ άκολουθίαν, εις τήν αύξησιν τού οικονομικού παθητικού τής 
λειτουργίας του ή ύπό τών τουριστικών πρακτορείων μή περίληψις τούτου εις τά 
προγράμματα τών ξένων εκδρομέων. Διά καί παραμένει πάντοτε ώς έντονον desi
deratum ή θεραπεία τής παραλείψεως ταύτης. ’Ανεξαρτήτως όμως τής προσωρι
νής, ώς έλπίζομεν, ατονίας τής κινήσεως τών έπισκεπτών τού Μουσείου, τά Δ. Σ. 
έκρινεν, ότι τά κτήριον, ώς έχει σήμερον, δέν έπιτρέπει ούτε τήν δνετον έκθεσιν 
τών ύπαρχουσών ήδη συλλογών ούτε πολλφ μάλλον τήν έπέκτασιν τούτων. Διό 
καί άπεφάσισε, κατόπιν είσηγήσεως τού κ. Ά. Γ. Καλοκαιρινού—προτιθεμένου 
νά προσφέρη δωρεάν καί τά άναγκαιούν οίκόπεδον — τήν έπέκτασιν τού κτηρίου 
δι’ άνεγέρσεως νέας πτέρυγος έμβαδού 100 - 120 τετρ. μέτρων, ένέγραψε δέ δι’ 
έφέτος εις τόν προϋπολογισμόν τής Εταιρίας τό ποαάν τών 40.000 δραχμών διά 
τήν σύνταξιν τής σχετικής μελέτης. Σημειωτέον ότι ή πρός έπέκτασιν τού Μου
σείου δαπάνη, προχείρως προϋπολογιζομενη εις 800 - 900.000 δραχμών, κατά μι
κρόν μόνον ποσοστάν θά είναι δυνατόν νά καλυφθή ύπό τής Ε.Κ.Ι.Μ. Προβάλλει 
όθεν ή ανάγκη όπως τό νέον Δ. Σ. μεριμνήση ιδιαιτέρως δι’ έξεύρεσιν τών πράς 
τούτο άναγκαιούντων πόρων.

Άναλυτικώτερον τά κατά τά 'Ιστορικόν Μουσείον έχουν ώς άκολούθως:

1) Σ υ λ λ ο γ α £. Αί μουσειακαί συλλογαί έπλουτίσθησαν δι’ αγοράς, περιαυλ" 
λογής καί δωρεών μέ 78 έν όλω νέα αντικείμενα καταχωρισθέντα εις τόν Γενικόν 
Κατάλογον ΰπ’ αΰξ. άριθ. 1732 - 1809. Έκ τούτων 39 (κατά τά πλείστον άραβι"
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κά, βυζαντινά καί ένετικά νομίσματα, γλυπτοί τινα καί έπιγραφαί, φορηταί εικό
νες Ιθ' αΐώνος και έργα μικροτεχνίας) ανήκουν εις τήν Βυζαντινήν - Μεσαιωνικήν 
Συλλογήν 4 εις τό 'Ιστορικόν Τμήμα καί 35 εις τήν Λαογραφικήν Σ υλλογήν. Δω
ρεάς προσήνεγκον οί κ. Ζαχαρίας Τσικριτσής (άργυράν μάχαιραν τοϋ πατρός του 
όπλαρχηγοΰ Δημητρίου Τσικριτσάκη), Georges Miles (άργυροΰν άναμνηστικάν με- 
τάλλιον τής έπαναστάσεως του 1866 - 68) καί Γεώργιος Μασάρος (τρία ξυλόγλυ
πτα άντικείμενα λαϊκής τέχνης).

2) Βιβλιοθήκη. Ή Βιβλιοθήκη τής 'Εταιρίας έπλουτίσθη κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ λήξαντος έτους με 40 τόμους καί φυλλάδια. Δωρεάς βιβλίων προσήνεγ 
κον τό “Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου καί οί κ. Ά. Γ Καλοκαιρινός 
Μ. I. Μανούσακας, Ν. Β. Τωμαδάκης, Π. ΙΙρεβελάκης, Λ.’Αλεξίου, 'Ελ. Πρεβελάκης^ 
Ν. Άνδριώτης, Σπ. Πλατάκης, Μ. Δερμιτζάκης καί Γ. Καραταράκης. ’Επίσης ή κ 
Ελένη Καζαντζάκη άπέστειλεν 5 νέας εκδόσεις έργων τοϋ Νίκου Καζαντζάκη.

3) Άρχει ον. Δωρεάς άρχειακοϋ δλικοϋ προσήνεγκον δ κ. Ζαχ. Τσικριτσής 
(17 έγγραφα των ετών 1878 κ. έξ. έκ τοϋ αρχείου τοΰ πατρός του Δημ. Τσικρι- 
τσάκη), οί υίοί Γεωργίου Μαθιουδάκη (4 ίστορικοϋ ενδιαφέροντος φωτογραφίας 
των έτών 1908 - 1911), ή κ. Κλειώ Λεοντίδου (9 έγγραφα κ.λ.π. αντικείμενα έκ 
τοϋ αρχείου τοΰ Γ. Ίδομενέως Μαρκατάτη των έτών 1810 - 1855) καί δ κ. Δη- 
μήτριος Νοτόπουλος (δίσκον μακρας διάρκειας μέ σύγχρονα δημοτικά τραρούδια).

4) Κ(νησις επισκεπτών. Κατά τό 1960 τό Μουσεΐον έδέχθη 4.106 έν 
δλφ έπισκέπτας (2.917 Ιλληνας καί 1.189 ξένους), έξ ών 1978 έπί πληρωμή εισι
τηρίου καί 2.128 δωρεάν. Τό σύνολον των εισπράξεων τοϋ Μουσείου κατά τό λή- 
ξαν έτος άνήλθεν εις 11.894 δραχμάς, έξ ών δρχ. 9.890 έκ διαθέσεως εισιτηρίων, 
δρχ. 1.614 έκ πωλήσεως έντυπων (δδηγών καί έπιστολικων δελταρίων) καί δρχ. 
390 έκ πωλήσεως δειγμάτων κρητικής λαϊκής τέχνης.

Γ’. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 1ΓΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΉΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. — Εις τάν 
τομέα τοϋτον τό ένδιαφέρον τοϋ Δ. Σ. έστράφη, ώς είκός, κατά xuptov λόγον εις 
τήν δλοκλήρωσιν τής άποκαταστάσεως τοϋ μεσαιων,κοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου Μάρκου. 
Παρά τήν καταβληθεΐσαν προσπάθειαν από μέρους τοΰ Δ. Σ. τής 'Εταιρίας, όσον 
καί τής ’Αρχαιολογικής "Γπηρεσίας, κωλύματα τινά δέν έπέτρεψαν τήν έναρξιν 
των έργασιών τής Δ' καί τελευταίας φάσεως πρό τοϋ Νοεμβρίου τοϋ λήξαντος 
έτους. Α£ έργασίαι πάντως αύται—άνακατασκευή τοϋ προστφου, κατασκευή χώρων 
■υγιεινής, συμπλήρωσις έπιχρισμάτων, διαμόρφωσις κιόνων κ.λ.π.—έκτελοΰνται ήδη 
μέ τήν έπιτρεπομένην υπό τής φύσεως τοϋ έργου έντασιν υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ 
Ιταίρου μηχανικοϋ κ. Άλ. Μανιδάκη, παραλλήλως δέ παρηγγέλθησαν, βάσει σχε
δίων έκπονηθέντων ΰπά τοϋ έταίρου κ. Κ Λασιθιωτάκη, καί τά ξύλινα θυρώματα 
τοΰ ναοϋ. ”Η γενική περαίωσις τοϋ έργου προβλέπεται κατά τόν Μάϊον τοϋ τρέ
χοντος έτους. Ή άπαιτουμένη πράς έκτέλεσιν των ώς άνω εργασιών δαπάνη προ
ϋπολογίζεται εις 300.000 δραχμών έν δλφ, έξ ών 100.000 δρχ. διετέθησαν ήδη 
ύπό τής ’Αρχαιολογικής 'Γπηρεσίας έκ των κεφαλαίων έπενδύσεων τοϋ 1960, Ιτε- 
ραι 100.000 δρχ. προβλέπεται δτι θά διατεθούν όμοίως έκ των κεφαλαίων έπεν
δύσεων τοϋ 1961, αί δέ ύπόλοιποι 100.000 δρχ. ένεγράφησαν είς τόν προϋπολογι. 
σμάν τής ήμετέρας 'Εταιρίας διά τήν τρέχουσαν χρήσιν

Τό νέον Δ. Σ. έχει έπί πλέον πρό αΰτοϋ τά έργον τοϋ έξοπλισμοΰ τής αίθού- 
σης διά φωτιστικών σωμάτων, καθισμάτων, λογείου κ.λ.π., ώστε νά είναι αϋτη 
χρήσιμος κατά τόν Σεπτέμβριον, όταν θά γίνη ό έγκαινιασμός της διά τής έν αυ
τή συγκλήσεως τοϋ Α' Διεθνοϋς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου. Πράς άντιμετώπισιν τής
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δαπάνης ταύτης ένεγράφη εις τάν προϋπολογισμάν πίστωσις 160.000 δραχμών.
Έπί τούτοις, διά νά λειτουργήσω κατά τόν αρχικόν σκοπόν τής άποκαταστά- 

σεώς του τά περιφανές τούτο κτήριον, ώς αίθουσα δηλονότι Γραμμάτων καί Τε. 
χνών, έκρίθη αναγκαία ή άπά τοΰδε πρόβλεψις τοϋ τε τρόπου καί τής δαπάνης 
τής λειτουργίας του. Διά τούτο πρέπει ή παρούσα Γεν. Συνέλευσις νά έξουσιοδο. 
τήση τά νέον Συμβούλων διά νά συντάξη ένα Κανονισμόν Λειτουργίας, δ όποιος 
νά δρίζη είδικώς εντεταλμένους διαχειριστάς τής αιθούσης καί νά καθορίζη τά τε 
δρια καί τούς δρους τής χρήσεω^, αύτής.

Δ’. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ. — Ή 'Εταιρία έκρινεν ήδη άπά 
πέρυσιν έπιβεβλημένον νά τιμήση τήν έφετεινήν χιλιοστήν έπέτειον τής άνακτή- 
σεως τής Κρήτης 5πά των Βυζαντινών. Ώς προσφορώτερος τρόπος άποδόσεως 
τής τιμής ταύτης—σύμφωνος άλλωστε καί πράς τάν χαρακτήρα τής Ε.Κ.Ι.Μ.— 
έκρίθη άφ’ ένάς μέν ή άργάνωσις καί διεξαγωγή έν Ήρακλείφ Διεθνούς Κρητολο- 
γικοΰ Συνεδρίου, εις τά όποιον νά προσκληθούν οί πάσης φύσεως έρευνηταί τής 
καθόλου Κρητικής 'Ιστορίας, άφ’ έτέρου δέ ή άνέγερσις ’Αναθηματικής στήλης 
μετά χάλκινου μεταλλίου τοϋ Νικηφόρου Φωκά. "Ηδη τά Δ. Σ. εδρίσκεται είς τήν 
εΰχάριστον θέσιν νά άνακοινώση τά άκόλουθα διά τά Κρητολογικάν Συνέδριον :

1) Συνεκροτήθη ή Τιμητική ’Επιτροπή τού Συνεδρίου έκ τού σεβ. Μητροπο
λίτου Κρήτης, τοϋ έξοχ. έπί τής ’Εθνικής Παιδείας Υπουργού καί των Κρητων 
καθηγητών άνωτάτων σχολών κ. Ίωάννου Καλιτσουνάκη, Κων/νου Ήλιάκη, Δημ. 
Καλιτσουνάκη, Γ. Κουρμούλη, Στυλ. Καψωμένου, Έμμ. Κριαρα, Παντελή Πρεβε- 
λάκη, Νικολάου Τωμαδάκη καί Άνδρέου Φυτράκη, άπάντων προφρόνως άποδεχθεν- 
των τήν συμμετοχήν των, δι’ ήν, τιμητικήν διά τήν 'Εταιρίαν, έκδήλωσιν τοϊς 
έκφράζομεν πολλάς ευχαριστίας. 2) Συνεκροτήθη έπίσης ή ’Οργανωτική ’Επιτροπή 
έκ τού καθηγητοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη ώς Γενικού Γραμματέως, των κ. Νικολάου 
Πλάτωνος καί Μ. 1. Μανούσακα ώς ειδικών Γραμματέων καί των Προέδρου, Γραμ- 
ματέως καί Ταμίου τού Δ. Σ. τής Ε.Κ.Ι.Μ. ώς μελών. Ή ’Επιτροπή αύτη συνέ
ταξε τάν Κατάλογον τών Συνέδρων, περιλαμβάνοντα 141 έν δλψ έπιστήμονας, έξ 
ών 65 ξένοι. 3) Καθωρίσθη ώς χρόνος συγκλήσεως τοϋ Συνεδρίου τά τρίτον δεκα
ήμερον τού Σεπτεμβρίου έ. I. 4) Άπεστάλησαν αί προσκλήσεις μετά σχετικής εγ
κυκλίου πράς τά μέλη. Σημειοΰται σχετικώς ή ευοίωνος Ινδειξις, ότι πολλοί τών 
προσκληθέντων έσπευσαν νά άπαντήσουν άσμένως δηλοϋντες άποδοχήν τής προσ- 
κλήσεως. 5) Δοθέντος δτι, καθ’ ά άπεφασίσθη, ή 'Εταιρία θά άναλάβη δαπάνην 
πλήρους φιλοξενίας τών Συνέδρων, ένεγράφη είς τάν προϋπολογισμόν τής άρξαμέ- 
νης χρήσεως σχετική έκ δραχμών 160.000 πίστωσις, έκρατήθησαν δέ ήδη τά ά· 
ναγκαιούντα δωμάτια είς ξενοδοχεία τής πόλεως.

Συνετελέσθη οδτω δλη ή προεργασία διά τήν άργάνωσιν τοϋ Α' Διεθνούς Κρη* 
τολογικοΰ Συνεδρίου, ή προσδοκωμένη έπιτυχία τοϋ δποίου δέν θά συμβάλη άπλώς 
είς τόν έορτασμάν τής χιλιοστής έπετείου τής λήξεως τής έν Κρήτη Άραβοκρα- 
τίας, άλλά—δπερ σπουδαιότερον—θά συντελέση ούσιωδώς εϊς τε τήν προοδο- 
ποίηαιν τής περί τήν Κρήτην έρεύνης διά τών έν τφ Συνεδρίφ γενησομένων άνα- 
κοινώσεων καί είς τήν καλυτέραν διεθνή προβολήν τής Νήσου.

Ώς πράς τήν άνέγερσιν τής ’Αναθηματικής Στήλης, δι* ήν προβλέπεται έν τφ 
προϋπολογισμφ τής ήμετέρας Εταιρίας δαπάνη 120 000 δραχμών, ούδέν τά θετι
κόν έπετεύχθη είσέτι, διά τά νέον Συμβούλιον πρέπει νά μεριμνήση αμέσως διά τε 
τήν άνάθεσιν τοϋ έργου είς τάν κατάλληλον γλύπτην καί τήν έξασφάλισιν τής 
μετά τοϋ Δήμου "Ηρακλείου άπαιτουμένης συνεργασίας.
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Ε\ ΔΙΑΦΟΡΑ. -— Εις τήν Οπό τοδ Κανονισμοδ ’Εκδόσεων τής 'Εταιρίας προ- 
βλεπομένην σειράν τής Κρητικής "Ιστορικής Βιβλιοθήκης προσετέθη καί δεύτερος 
τόμος, δ όποιος είναι πόνημα τοδ συμπολίτου φιλολόγου κ. Ν. Παναγιωτάκη μέ 
τίτλον «Θεοδόσιος δ Διάκονος καί τό ποίημα αΰτοδ "Αλωσις τής Κρήτης».

2) Άπεφασίσθη ή έκδοσις τοδ «Τοπογραφικοδ Καταλόγου» τοδ Gerola κατά 
μετάφρασιν τοδ έταίρου κ. Κ. Λασιθιωτάκη, μεριμνήααντος συγχρόνως, πρός τή 
μεταφράσει, διά τε τήν ένημέρωσιν τής παλαιάς ταύτης έκδόσεως μέ τά πορίσμα
τα τής νεωτέρας έρεύνης περί τούς έν Κρήτη τοιχογραφημένους ναούς καί διά 
τήν συναγωγήν γενικωτέρων τινων καί λίαν ένδιαφερόντων συμπερασμάτων.

3) Συνεχίσθη καθ’ δλον τό έτος, περατοδται δέ δσονούπω, ή ταςινόμησις των 
έν τή Ίερφ Μητροπόλει Κρήτης άποκειμένων ’Αρχείων τής Δημογεροντίας "Ηρα. 
κλείου, έργασθέντων πρός τοδτο, ως καί κατά τό παρελθόν, τοδ έταίρου κ. Σπυρ. 
Πλατάκη καί τής έπιμελητρίας τοδ "Ιστορικοδ Μουσείου κ. Σωσώς Πλάτωνος, ά 
ποβαίνει δ’ ούτω χρήσιμον πολύτιμον Ολικόν τής προσφάτου Κρητικής "Ιστορίας.

4) Τό Δ. Σ., άποβλέπον πάντοτε συμπαθως κατά τά Καταστατικόν τής 'Εται
ρίας πρός πασαν προσπάθειαν διασώσεως τών μορφών τοδ Κρητικοδ Πολιτισμοδ 
είτε έπιστημονικήν είτε καί δημώδη, έπεχορήγησε τήν δπό τόν τίτλον «Ή θανή 
στήν Κρήτη» έμμετρον λαογραφικήν συλλογήν τοδ κ. Ίω. Καραταράκη διά τοδ 
ποσοδ των 2.000 δραχμών.

ΣΤ'. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ Κ1ΝΗΣΙΣ. — "Η "Εταιρία έθρήνησε κατά τό λήξαν έτος 
τόν θάνατον δύο διακεκριμένων τακτικών έταίρων, τοδ Νικολάου Τζανάκη, ύπο. 
διευθυντοδ τής ’Εθνικής Τραπέζης, καί τοδ ποιητοδ καί δημοσιογράφου Θρασυβού
λου Σταυράκη, προσέτι δέ καί ένάς άντεπιστέλλοντος μέλους, τοδ ’Επισκόπου 
Ίερας καί Σητείας Φιλοθέου. Διά τοδ θανάτου τοδ Θρασυβούλου Σταυράκη ή "Ε. 
ταιρία δέν έστερήθη άπλώς ένάς ζωτικωτάτου μέλους, άλλά καί έχασε τήν, ούτως 
είπεϊν, ζώσαν επαφήν ήν είχε μετά τοδ έκ των θεμελιωτών τής νεωτέρας Κρητο- 
λογίας Νικολάου Σταυράκη, τοδ δποίου υιός ήτο δ έκλιπών.

Εις τά άντεπιστέλλοντα μέλη προσετέθησαν οί κ. Ροδσος Καπετανάκης, Δή
μαρχος "Αγίου Νικολάου, καί Νικόλαος Στρατάκης, λογοτέχνης. "Ως άντεπιστέλ. 
λοντα μέλη έξελέγησαν έπίσης, διαγραφέντα των τακτικών λόγψ μετοικήσεως, δ 
κ. Γεώργιος Ρασιδάκης καί ή κ. Κατίνα Τσατσαρωνάκη.

Τοιαύτη, έν γενικαΐς γραμμαΐς, ύπήρξεν ή δρασις τοδ Δ. Σ. κατά τά παρελθόν 
έτος. ’Εν όψει ήδη καί των ύπ’ αύτοδ πεπραγμένων καί των περί τοδ μέλλοντος 
σχεδιασθέντων, ώς ταδτα ανωτέρω διεγράφησαν, καλείσθε νά κρίνετε καί νά άνα-, 
μετρήσετε μετά περινοίας τήν ύπάρχουσαν εύθύνην διά τε τό παρελθόν καί τά 
μέλλον.

Έν "Ηρακλείφ τή 29η Ίανουαρίου 1961

"Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

"Ο Γραμματεύς
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:00 EEST - 54.161.213.156


