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'Η καταληκτήριος συνεδρία έλαβε χώραν σνμφώνως προς τό πρό
γραμμα εις Χανιά την 28ψ Σεπτεμβρίου 1961, ημέραν Πέμπτην καί 
ώρας 12.30' - 14.00', έν τη αιθούση τοϋ κινηματοθεάτρου «’Απόλλων». 
Κατ’ αυτήν έγένοντο αί κατωτέρω προσφωνήσεις, ακολούθως δέ άνε- 
κοινώθησαν καί ένεκρίθησαν αί έν συνεχεία δημοσιευόμενοι αποφάσεις, 
προτάσεις καί ευχαί.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΣ κ. κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύνεδροι,

Ή 'Ιερά Επισκοπή Κυδωνιάς καί Άποκορώνου ύποδέχεται Υμάς 
μετά χαράς κιιΐ άγαλλιάσεως καί προσφωνεί 'Υμίν τδ Ευαγγελικόν 
Χαίρε! Αί κορυφαί τήο Επιστήμης, ότρηροί έργάται τών Γραμμά
των, τέκνα τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, 'Έλληνες καί Κρήτες, 
άσχολούμενοι περί τά προβλήματα τής ιστορίας καί τοϋ πολιτισμού τής 
Κρήτης καί τοϋ περί αυτήν χώρου, σκαπανείς τής έρεύνης άνιστώντες 
χαμένους κόσμους, συνεκεντρώθητε εις τήν Κρήτην διά ν’ άνακοινώ- 
σητε τά πορίσματα τών μελετών Σας καί τών άνασκαφών Σας, τάς 
σκέψεις Σας, τά προβλήματα τά δποία Σάς άπασχολούν, τά σχέδιά Σας.

Μεταξύ τών άνακοινώσειυν Σας ίδιάζουσαν θέσιν κατέλαβον αί 
όμιλίαι καί έργασίαι διά τήν ’Ανατολικήν Εκκλησίαν τής Κρήτης, τήν 
ίδρυθείσαν υπό τοϋ ’Αποστόλου τών Εθνών καί τό πρώτον ποιμαν- 
θείσαν υπό τού ’Αποστόλου Τίτου. Ή ιστορία τής Κρητικής ’Εκκλη
σίας, οί θεσμοί της, οί ζωγράφοι της, τά χειρόγραφά της, αί μοναί της, 
τά κειμήλιά της ήσαν άντικείμενον πολλών άνακοινώσεών Σας.

'Ως έκ τούτου Σάς ειμεθα εύγνώμονες.
Κατά τάς ημέρας μας, πονηράς καί έπικινδύνους, καθολικόν αίτη

μα τών Χριστιανικών Λαών είναι ή ένότης τής πνευματικής προσπά
θειας. 'Έως δτου έλθη ή ευλογημένη έκείνη ώρα τής έπιτεύξεως τής 
ένότητος, πάσα πνευματική συνεστίασις καί σύμπραξις είναι εύπρόσδε- 
κτος, ώς θεμελιοΰσα τήν ποθητήν συνεργασίαν καί άδελφότητα. ΔΓ 
αυτό, πέραν τής έπιστημονικής σημασίας τοϋ Συνεδρίου, ή Εκκλησία 
βλέπει καί τήν Χριστιανικήν συναδέλφωσιν τών έπιστημόνων. Τοιαύ- 
την ευκαιρίαν παρέσχεν εις ήμάς ή Κρήτη καί τό Α' Διεθνές Κρη-
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230 Πρακτικά καταληκτηρίου συνεδρία^

τολογικόν Συνέδριον, τό εργον τοϋ όποιου έπευλογούμεν έν Χριστώ τώ 
Θεφ τής Αλήθειας. Καλώς ώρίσατε !

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣ1Σ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΔΑ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύνεδροι,

Ό Δήμος τής άρχαίας πόλεως Κυδωνιάς, τών σημερινών Χανίων, 
υποδέχεται Υμάς μετά χαράς και αισθημάτων ευγνωμοσύνης, διά τό 
εργον τό δποΐον έπετελέσατε έν τώ πλαισίω τής επιστήμης καί τοϋ πο
λιτισμού διά τοϋ Α' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου.

Έχω την τιμήν, επί, παρουσία τών ’Αρχών καί τής πόλεως, νά 
χαιρετίσω ένθέρμως Υμάς καί νά ευχαριστήσω διά τούς κόπους, είς 
τούς όποιους ύπεβλήθητε, διά νά προσέλθητε είς την νοτιωτάτην αυτήν 
έσχατιάν τής Ευρώπης καί την κλείδα τής ’Ανατολικής Μεσογείου, ή 
όποία άπό τής χαραυγής τής ιστορίας διεδραμάτισε σημαντικώτατον 
ρόλον είς τά Ανθρώπινα πράγματα.

Πέντε χιλιετηρίδων συνεχής πολιτισμός, ισόχρονος άγων πρός συν- 
τήρησιν τής Ελευθερίας.

Ή Χώρα είς τήν όποιαν έθαλασσοκράτησεν ό Μίνως, έβασίλευσεν 
ό Ίδομενεύς, άπένειμε δικαιοσύνην ό Ραδάμανθυς, έναυμάχησεν δ 
Νέαρχος, έπολέμησαν υπέρ τής έλευθερίας δ Λασθένης καί δ Πανά- 
ρης, ίεράρχησεν δ ’Απόστολος Τίτος, έγεννήθησαν καί είργάσθησαν δ 
Βιτσέντζος Κορνάρος, δ Γεώργιος Χορτάτζης, δ Μιχαήλ Δαμασκηνός, 
δ Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, δ Μάρκος Μουσοΰρος, δ Μάξιμος Μαρ- 
γούνιος, δ Μελέτιος Πηγάς.

Ή Κρήτη ή δποία άνέδειξε μέγαν ιερομάρτυρα τόν Κύριλλον Λού- 
καριν καί μέγαν πολιτικόν τόν Ελευθέριον Βενιζέλον, εκατοντάδας 
άγωνιστών έντός καί εκτός αυτής, μίγμα Ανδρείας καί σοφίας, κοιτίς 
θρησκειών, πατρίς τοϋ Κρηταγενούς Διός καί τοϋ Έπιμενίδου, δε- 
χθεϊσα τό κήρυγμα τού ’Αποστόλου Παύλου, λατρεύσασα τήν έλευθε 
ρίαν υπέρ πάσαν Θεάν τών όφεων ή Βριτόμαρτιν Άρτέμιδα, ή χώρα 
τής φιλοξενίας καί τής τηρήσεως τών ωραίων καί Αγνών παραδόσεων, 
φροντίς, μέριμνα καί άνάπαυσις τών μελετών Σας, Σάς καλοσωρίζει. 
Καί δι’ εμού σάς ευχαριστεί δι’ οσα εύγενή καί μεγάλα πράττετε είς 
τόν τομέα τών γραμμάτων δι’ αυτήν. Καί Σάς καλεϊ νά Αγαπήσετε αυ
τήν καί τόν Λαόν της.

Ό Δήμος Χανίων έχει τήν τιμήν νά Σάς παρακαλέση, δπως δε- 
χθήτε τήν πρόσκλησίν του μετά πενταετίαν, διά τό δεύτερον Διεθνές
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Κρητολογικόν Συνέδριον, πρός έορτασμόν τής μεγάλης τριετούς Έπα- 
ναστάσεως τής Κρήτης 1866 - 1869, τής όποιας τότε Μ συμπληρωθή 
έκατονταετηρίς.

Βεβαίως ή σχετική μέριμνα θά άνήκρ εις τά Φιλολογικά Σωμα
τεία τής Νήσου, τήν έν Ήρακλείω Εταιρίαν Κρητικών 'Ιστορικών 
Μελετών καί τόν Φιλολογικόν Σύλλογον «Χρυσόστομον», τά όποια εύ- 
χαριστοΰμεν δι’ 8σα έπετέλεσαν κατά τάς ημέρας ταύτας.

Άλλ’ ή πόλις μας έλπίζει δτι, Θεού χορηγοΰντος ΕΙΡΗΝΗΝ, θά 
είναι είς θέσιν άνετώτερον τότε νά δεχθή Υμάς καί νά έπιδείξη τά 
πνευματικά της 'Ιδρύματα άποτετελεσμένα.

Είθε ό Θεός νά χαρίζη είς 'Υμάς, τάς οικογένειας 'Υμών καί τά 
“Εθνη Υμών ΕΙΡΗΝΗΝ καί ΕΥΤΥΧΙΑΝ καί φωτισμόν γνώσεως πρός 
μελέτην καί όφελος τής άνθρωπότητος όλης καί τής Κρήτης, ή όποια 
καί πάλιν σάς εύχεται δύναμιν καί καλήν έργασίαν, καί δέν ζητεί άπό 
Σάς τίποτε άλλο είμή νά ένθυμήσθε μέ άγάπην καί αυτήν καί τόν 
ηρωικόν Λαόν της.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι, Κυρίαι καί Κύριοι,

Έκ μέρους τοϋ «Χρυσοστόμου» καί τών άλλων πνευματικών συλ
λόγων τής πόλεως σάς άπευθύνω θερμόν καί εγκάρδιον χαιρετισμόν.

Αί έπιδοκιμασίαι μέ τάς όποιας άπεδέχθητε τήν πρότασιν τοϋ πρώ
του δημότου τής πόλεώς μας, τοϋ Δημάρχου μας κ. Σκουλά, ως καί 
τοϋ διακεκριμένου Προέδρου τοϋ Συνεδρίου, ό όποιος κατ’ άγαθήν τύ
χην είναι έκλεκτόν καί άγαπητόν τέκνον τής πόλεώς μας, όπως τό 
δεύτερον Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον, συνέλθη μετά πενταετίαν 
είς τήν πόλιν μας, αί έπιδοκιμασίαι αύται μάς πείθουν δτι ή πρότασίς 
των έγινεν ήδη άποδεκτή.

'Ως πρόεδρος τοϋ «Χρυσοστόμου», ό όποιος είχε τήν πρωτοβουλίαν 
καί τήν ευθύνην τής όργανώσεως τών περιωρισμένων έκδηλώσεων τοϋ 
έφετεινοϋ Συνεδρίου είς τήν πόλιν μας, καί ώς έκπρόσωπος τών άλλων 
έπιστημονικών Συλλόγων τοϋ Νομού, σάς ευχαριστώ θερμώς διότι εί
χατε τήν εύγενή καλωσύνην νά άποδεχθήτε τήν παράκλησίν μας. Σάς 
διαβεβαιοϋμεν δέ δτι θά καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν, ώστε συν- 
εργαζόμενοι μέ τούς άγαπητούς φίλους τής Εταιρίας Κρητικών 'Ιστο
ρικών Μελετών τοϋ Ηρακλείου καί τούς έκπροσώπους τών πνευματι
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κών Συλλόγων τών άλλων Νομών τής Νήσου, νά προετοιμάσωμεν την 
άρτίαν όργάνωσιν τοϋ Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου.

'Η περίλαμπρος νίκη τού μεγαλώνυμου Μαγίστρου καί περιδόξου 
Αύτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Νικηφόρου Φωκά, ή οποία έφερε την 
έλευθερίαν τής μαρτυρικής Νήσου μας άπδ τούς "Αραβας, έδωσε την 
άφορμήν τού Α' Συνεδρίου. Ή μεγαλειώδης έπανάστασις τοϋ 1866, ή 
όποια με τήν έκτασιν καί την δρμήν της εφερε τόσα σοβαρά ρήγματα 
εις τά κάστρα πού ύψωνε ή Τουρκική τυραννία επάνω εις τήν Νήσον 
καί μέ τήν τρομακτικήν έκρηξιν καί τάς ούρανομήκεις φλόγας τοϋ 
Άρκαδίου συνεκίνησε βαθύτατα τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην, άφύ- 
πνισε τάς συνειδήσεις τών τότε ισχυρών τής γής καί έτσι εφερε τήν 
αυγήν τής άνατολής τής Ελευθερίας τής Κρήτης άπδ τδν Τουρκικόν 
ζυγόν, θά γίνη ή άφορμή τής Β' συνόδου σας, εδώ εις τήν Ιστορικήν 
πρωτεύουσαν τής Κρήτης, εύγενέστατοι κ. Σύνεδροι.

Σάς προσκαλοϋμεν λοιπόν έπισήμως άπό σήμερον καί σάς παρακα- 
λοϋμεν νά είσθε βέβαιοι δτι ό λαός τοϋ Νομού Χανίων σάς Αναμένει 
καί θά σάς ύποδεχθή μέ αισθήματα πραγματικής φιλίας καί αγάπης.

Ό περιωρισμένος χρόνος τής τωρινής έπισκέψεώς σας εδώ δεν μάς 
έπέτρεψε νά σάς άποδείξωμεν πώς ξέρει νά τιμά τούς ξένους καί τούς 
φίλους του ό λαός μας. Σάς ύποσχόμεθα όμως ότι τούτο θά τό πρά- 
ξωμεν, όταν πάλιν μέ τήν'βοήθειαν τοϋ Θεού θά ξανασυναντηθώμεν 
υπό καλυτέρας συνθήκας τό 1966.

Μέ τάς προϋποθέσεις αύιάς χαιρετίζω τήν καταληκτήριον αυτήν 
Συνεδρίαν τοϋ Α' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου ώς σταθμόν 
αλλά καί ώς άφετηρίαν τοϋ Β' τοιούτου καί εύχομαι, όπως ό Θεός δί- 
δη είς όλους ύμάς υγείαν καί δύναμιν, διά νά συνεχίζητε τό υψηλόν 
καί ώραϊον έργον σας, τό όποιον είς τούς σημερινούς σκοτεινούς καί 
Αγχώδεις διά τήν Ανθρωπότητα καιρούς αποτελεί τήν μόνην παρήγο- 
ρον έκδήλωσιν καί τήν μόνην φωτεινήν ελπίδα.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ *. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ό χαιρετισμός καί δ Αποχαιρετισμός, τόν όποιον πρόκειται νά φέ
ρω έδώ, Ανήκει είς ένα άνθρωπον, δ όποιος κατά τό ήμισυ αν μή καί 
περισσότερον είναι Κρής.

Δέν χρειάζεται πολύς λόγος, διά νά παραστήση κανείς όποιαν θέ- 
σιν ή νήσος έχει καί είς τήν παγκόσμιον εξέλιξιν τοϋ πολιτισμού καί 
είς τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος είδικώτερον.
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Έκ μέρους τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τοϋ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών επιθυμώ νά άπευθΰνω τάς θερμοτάτας ευχαριστίας ημών πάν
των διά την άκραιφνή φιλοξενίαν, τής όποιας έτΰχομεν, ώς καί διά 
την θαυμασίαν όργάνωσιν τοϋ Συνεδρίου. Νά ευχαριστήσω πάντας 
τους κ. Συνέδρους, οί όποιοι έκαμαν άνακοινώσεις μεγάλης σημασίας 
καί προήγαγον πράγματι την Κρητολογικήν έρευναν, καί νά εύχηθώ, 
όπως ταχέως συναντηθώμεν καί πάλιν επί τφ αύτώ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΉΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύνεδροι, Κυρίαι καί Κύριοι,

Εκπροσωπώντας τδ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θά ήθελα καί 
έγώ νά έκφράσω τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη στήν ’Οργανωτική Επι
τροπή τοϋ Συνεδρίου, στήν Εταιρία Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών 
καί σ’ όλους όσοι μάς βοήθησαν νά ζήσουμε μιά βδομάδα τώρα γεμάτη 
Ελλάδα. Γυρίσαμε ένα μεγάλο μέρος τής Κρήτης. Είδαμε βουνά, είδα
με θάλασσες, είδαμε άρχαιότητες, είδαμε άνθρώπους, είδαμε τδν ου
ρανό, καί όλα αυτά δένονται καί γιά μάς καί γιά τούς φίλους μας 
τούς ξένους σ’ ένα όνομα: Ελλάδα I Καί ώς άτομο ευχαριστώ θερμό
τατα όλους όσους μάς βοήθησαν νά ζήσομε τό θαύμα αυτό. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ROLAND ΗΑΜΡΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Πρώτα πρώτα έρχομαι νά ευχαριστήσω όλους σας, Άρχάς, ’Οργα
νωτικήν Επιτροπήν καί όλους γενικά, γιά τις όμορφες πραγματικά μέ
ρες πού μάς χαρίσατε στήν Κρήτη. Τδ Α' Διεθνές Κρητολογικδ Συνέ
δριο τελειώνει σήμερα. Τδ ότι τδ Συνέδριο αυτό συνδέθηκε μέ τήν 
πανηγυρική τελετή γιά τήν άπελευθέρωση τής Κρήτης άπδ τδν Νικη
φόρο Φωκά ήτανε μιά περίφημη Ιδέα, όπως μάς είπε ένας συνάδελφός 
μας σέ προηγούμενη άνακοίνωσή του. Μά άπδ τήν Ιδέα ώς τήν πρα
γμάτωσή της είναι μακρύς ό δρόμος. Χρειάζεται μελέτη, άφοσίωση 
σςδ σκοπδ καί πρδ παντδς πολλή εργασία;

Τδ άποτέλεσμα τής όργανώσεως τού Συνεδρίου δεν θά μπορούσε 
νά είναι καλύτερο. Τέλεια ήτο ή επιτυχία του. Αυτό μάς γέμισε όλους 
πού τδ παρακολουθήσαμε μέ θαυμασμό καί μέ χαρά. Γι’ αύτδ ήθελα
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νά πώ σέ δλους πού βοήθησαν εις την οργάνωση καί την εκτέλεση 
τού Συνεδρίου αυτού ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους δλων μας. Πάν
τως μοϋ μένει ένα παράπονο, δτι δεν ήμουνα τρισυπόστατος σάν τούς 
άρχαίους δαίμονες, για νά παρακολουθήσω συνάμα καί τά τρία τμή
ματα τού Συνεδρίου. Φαντάζομαι δτι δλοι σας θά έχετε καί θά συμ- 
μερίζεσθε αυτή τη λύπη μου. Χαιρόμεθα δμως πού θά μπορέσουμε νά 
τά διαβάσουμε σέ λίγο σ’ έναν τόμο, πού ετοιμάζεται άπό τήν Εται
ρία Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών

Στδ Συνέδριο αυτό παρακολουθήσαμε τήν ιστορία τής Κρήτης άπδ 
τήν παλαιότατη γεωλογική εποχή' δταν άκουσα δμως τήν άνακοίνωση 
τού κ. Creutzburg, μοϋ πέρασε άπό τό μυαλό : τί καλά πού τό Συνέ
δριο δεν συνήλθε πρίν άπό 30 χιλιάδες χρόνια, γιατί τότε ή Κρήτη 
βρισκόταν κάτω άπό τήν θάλασσα. Καλύτερα πού έγινε τώρα καί έτσι 
μπορούμε νά χαιρόμαστε τόν ήλιο, τόν άέρα, τόν καταγάλανο ουρανό 
καί δλη τήν δμορφιά αύτοϋ τού νησιού, πού λάμπει σά διαμάντι στή 
Μεσόγειο. Καί τί καλά πού δέν ζοϋμε στην πανάρχαια εποχή, πού μάς 
εξήγησε τόσο ζωηρά ό κ. Kerenyi, τήν έποχή πού οί θεοί καί οί άν
θρωποι δέν ήξεραν άκόμη τό κρασί καί έπιναν ένα μίγμα άπό νερό 
καί μέλι, καί έτσι ζώντας σήμερα μπορέσαμε ν’ άπολαύσουμε τό περί
φημο κρητικό κρασί. Καί σάν άκουσα τήν άνακοίνωση τού κ. Κακρι- 
δή, πού άνάφερε τήν παράδοση γιά τήν καταγωγή τών γυναικών, δτι 
προέρχονται άπό δλο τό ζωικό βασίλειο καί δτι μόνο μία, ή καλή, κα
τάγεται άπό τή Μέλισσα, συλλογίστηκα δτι αυτός ό παλιός μύθος δέν 
άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, έκτός μόνον εάν δλες οΐ κυρίες 
καί δεσποινίδες, πού παρακολούθησαν τό Συνέδριο αυτό μέ τόση χάρη 
καί μέ τόσο ένδιαφέρον, κατάγονται άπό τήν καλή ρίζα τής μέλισσας.

’Αλλά άς άφήσουμε τά άστεία. Είναι ευτύχημα κατά τή γνώμη μού 
δτι ζοΰμε τώρα, έστω καί στήν κρίσιμη αυτήν έποχή, γιατί έτσι άνα- 
πολοϋμε τό μεγαλείο τού νησιού μέ τήν άναδρομή σέ δλες τις περα
σμένες εποχές, ευτυχισμένες καί δυστυχισμένες, μέ τά πλούτη των καί 
τίς καταστροφές των καί μέ δλες γενικά τις διακυμάνσεις καί τίς εν
αλλαγές. "Οποιος γνώρισε, μελέτησε, έζησε καί ζή τήν ίστορία αυτής 
τής χώρας, τής Ελλάδας, πού έδωσε τό φώς είς τούς άνθρώπους καί 
είχε τόσες εναλλαγές χαράς καί λύπης, ζωής καί θανάτου, καί μ’ δλα 
αυτά δέν έχασε τό πνεύμα της, καταλαβαίνει καλύτερα καί βαθύτερα 
τήν έννοια τού στίχου πού διάσωσε δ μεγάλος ελληνας ποιητής, πού 
κατόρθωσε μέ τρεις απλές μόνο λέξεις νά τό έκφράσει, μέ τό 

«Χαϊρε, ώ χαϊρε, ’Ελευθερίά»
Γι’ αυτό ένα αίσθημα μάς ενώνει, μάς κυριαρχεί καί μάς συνδέει 

δλους μας αυτή τή στιγμή: ή βαθειά μας άγάπη γιά τήν Ελλάδα. Τό
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Συνέδριο αυτό μας έφερε άπδ την μια πλευρά τής Κρήτης στην άλλη, 
άπδ την άνατολή στην δΰση. Αυτό ήτο ακόμη μία έπιτυχία, γιατί έδώ 
κοντά στά Χανιά βρίσκεται τδ Άκρωτήρι, πού είναι δ τάφος ενός με
γάλου πολιτικού άνδρός, καί δίπλα του το άγαλμα τής Ελευθερίας.

Εύχαριστώντας καί πάλιν δλους σας, τελειώνω μέ τόν συμβολισμό 
πού μάς δίνει αυτή ή γωνιά τής Κρήτης 

Περίφημο Άκρωτήρι μου 
ή δόξα σου είναι τόση, 
πού είναι γραμμένη έκεΐ ψηλά, 
ποτέ της δέ θά λιώσει.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. GEORGE THOMSON 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι καί άγαπημένοι 'Έλληνες,

Δεν μπορώ νά σάς έκφράσω την χαρά καί την ευχαρίστηση πού 
έχω μέσα στην καρδιά μου γιά δλες τίς εμπειρίες πού περάσαμε τις 
τελευταίες αυτές ημέρες στην Κρήτη. Θά θυμούμαι πάντα τίς ημέρες 
αυτές καί ή καρδιά μου θά είναι πάντα γεμάτη άπδ την άγάπη πού 
αισθάνομαι γιά τδν Ελληνικό Λαό.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. BRUNO LAVAGNINI 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι, άγαπητοί συνάδελφοι,

Ή μεγάλη έπιτυχία τού Α' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου θά 
φανή πλήρως άπδ τά Πρακτικά. Δέν πρόκειται, λοιπόν, έγώ νά έπανα- 
λάβω αυτή τη στιγμή τδ εγκώμιο πού ταιριάζει στούς δργανωτές, σ’ 
αυτούς τούς έπιστήμονες καί συναδέλφους, οί όποιοι πρώτοι είχαν τήν 
λαμπρή Ιδέα νά μάς συγκεντρώσουν έφέτος στήν έορταστική έκδήλωση 
γιά τά χίλια χρόνια άπδ τή λαμπρή νίκη τού Νικηφόρου Φωκά, ό ό
ποιος έσωσε τή χριστιανική έλληνική Κρήτη, καί σ’ έκείνους πού τούς 
βοήθησαν, ώστε ή λαμπρή Ιδέα νά πραγματοποιηθή. Ή έπιτυχία αυτή 
θά φανή πλήρως άπδ τά Πρακτικά, πού θά δημοσιευθούν δπως περι
μένομε καί μάλιστα πολύ σύντομα.

Ή Κρήτη ήτανε ή κατάλληλη άλλά καί ή άσύγκριτη έδρα τού Συν
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εδρίου. Ή μεγαλόνησος μάς πρόσφερε τ6 κατάλληλο πλαίσιο γιά τΙς 
έργασίες μας. Αυτή ταυτόχρονα μάς έφερε πιό κοντά είς τό πνεύμα 
της. ’Από την άνατολή έως τη δύση την διασχίσαμε, έπισκεφθήκαμε 
κέντρα θρησκευτικής καί πνευματικής ζωής, είδαμε πεδία άνασκαφών, 
άλλά ήτανε τδ κατερειπωμένο μοναστήρι, τδ Άρκάδι, πού μάς έδωσε 
τδ μεγαλύτερο μάθημα : «Ελευθερίά ή θάνατος».

Παντού μάς περίμενε σχεδδν μέ άγωνία ή φιλοξενία τού Κρητικού 
Λαού πού παντού έκδηλώθηκε. Νομίζω πώς μετά άπδ τΙς λαμπρές 
αυτές μέρες ή άνάμνηση τού τόσο φιλόξενου λαού τής Κρήτης θά μάς 
παρακολούθηση γιά κάμποσο καιρό. Ή φιλοξενία αύτή ήτανε συγκι
νητική παντού, άλλά καί άξέχαστη. Πρέπει δμως νά δμολογήσω πώς ή 
φιλοξενία αύτή καί οί έκδηλώσεις της έχουν κάπως κορυφωθή εις τήν 
ώραία αύτή πόλι τών Χανιών. Γι’ αύτδ θέλω νά προσθέσω ένα δικό 
μου εγκώμιο γιά τήν ώραία αύτή πόλι. Θά τδ πώ στά λατινικά.

«Preco ut nobilissima Cydonia post belli excidium et de ruinis 
ad pristinum statum restituta semper floreat, splendeat et valeat».
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΑ
TOY ΚΑΘ11ΓΙΙΤΟΥ κ. ANDRE MIRAMBEL 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι,

Τδ Συνέδριο, τού όποίου πρέπει νά ευχαριστήσω θερμώς τούς δρ- 
γανωτές, θά άφήση στήν μνήμη μας τήν άνάμνηση ένδς συνεδρίου 
πού άξίζει γιά τήν επιστήμη καί γιά τήν φιλία πού μάς συγκίνησε. 
Ή Κρήτη είναι τδ σύμβολο τής τριλογίας τών μεγάλων έπιπέδων τής 
έπιστήμης τής άρχαιότητος, τού μεσαίωνα καί τής σημερινής έποχής. 
Μπορώ νά πώ, δτι σέ κάθε εποχή τής μεγάλης της ιστορίας ή Κρήτη 
πάντα μάς φαίνεται σάν τδ σύμβολο καί σάν ή πραγματικότητα τού 
μεγάλου, τού ώραίου καί τού καλού. Ή Κρήτη συμβολίζει γιά μάς τήν 
ένωση, καί ή ένωση γιά τήν Κρήτη θά πή έλευθεριά καί άπελευθέρω- 
ση. Λοιπδν μέ συγκίνηση πρέπει νά άφήσουμε τδ ωραίο αύτδ νησί 
πού μάς δέχτηκε μέ τόση φιλία, μέ τόση φιλοξενία, τήν πατροπαράδο
τη φιλοξενία τών Ελλήνων καί τών Κρητών. Λοιπδν άφού πρέπει νά 
σάς άποχαιρετήσω, τδ κάνω μέ θλίψη μά καί μέ τήν έλπίδα νά Ιδω
θούμε άλλη φορά στήν Ελλάδα καί έδώ στήν Κρήτη, άφού ή πρόταση 
έγινε, καί θά είναι μιά εύκαιρία άκόμη νά δούμε ξανά τούς φίλους 
μας καί νά έχουμε έτσι πάντα τούς δεσμούς φιλίας μέ τήν Κρήτη, τή 
μεγάλη Κρήτη.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ κ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤ. ΒΟΥΛΙΙΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Θά ήθελα καί εγώ μέ την σειράν μου νά έκφράσω τάς θερμοτάτας 
ευχαριστίας μου διά την τόσον άρτίαν όργάνωσιν τοϋ Α' Διεθνούς 
Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τδ όποιον μάς έχάρισε στιγμάς αλησμόνη
τους δχι μόνον άπδ άπόψεως επιστημονικών εργασιών, αί δποίαι είναι 
συνήθεις και είς άνάλογα συνέδρια επιστημονικά, άλλά πρδ παντδς 
διότι μάς έχάρισε τόσον πολλήν συγκίνησιν μέ την γνωριμίαν πού εί
χαμε μέ τδν Κρητικόν λαόν, μέ όλες τ'ις έκδηλώσεις τής ζωής του, μέ 
την άναπόλησιν τής ιστορίας του καί μέ την έντρύφησιν μέσα είς τδ 
παρόν του. Ιδιαιτέρως θά ήθελα καί πάλιν νά μοΰ έπιτραπή νά τονί
σω πόσον ημείς οί Κύπριοι συγκινούμεθα άπδ ό,τι τδ Κρητικόν καί τδ 
Ελληνικόν, διότι εΐμεθα άδελφοί καί άνήκομεν είς τδ Ελληνικόν 
’Έθνος, μέ τδ όποιον αίσθανόμεθα πάντοτε συνδεδεμένοι καί πρδς τδ 
όποιον πάντοτε άποβλέπομεν.

Δέν νομίζω πώς πρέπει νά εΐπω περισσότερα, διά νά έκφράσω τά 
αισθήματα ευγνωμοσύνης όπως καί την μεγάλην συγκίνησιν πού μάς 
κατέχει. Ή Κρήτη δέν Αποτελεί δι’ ήμάς απλώς τδν τόπον τής ιστο
ρίας, τδν τόπον τών αγώνων, τδν τόπον τοϋ ηρωισμού, τής λεβεντιάς, 
τής άνδρειωσύνης. ’Αποτελεί δι’ ήμάς έ'να πραγματικόν σύμβολον. Εΐ
μεθα μαζί της συνδεδεμένοι μέ κοινάς τύχας είς τδ παρελθόν. Εύχό- 
μεθα κοινή νά είναι ή τύχη καί είς τδ μέλλον. Εύχόμεθα, όπως είχεν 
άναφέρει καί ό κ. Πρόεδρος κατά την έναρκτήριον συνεδρίαν, τδ επό
μενον Β' Κρητολογικόν Συνέδριον νά εύρη την Κύπρον ένσωματωμέ- 
νην είς την Μητέρα Ελλάδα. Έλπίζομεν όμως παραλλήλως ότι είς τδ 
προσεχές μέλλον θά ήμπορέσωμεν καί εμείς κάτι νά άνταποδώσωμεν 
όργανώνοντες άνάλογον συνέδριον Κυπριακών Σπουδών είς την Κύ
προν, τήν Κύπρον την Ελληνικήν, ή οποία αποχαιρετά τδ Συνέδριον 
καί μέ τδ Συνέδριον τδν Κρητικόν λαόν.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. F. J. DE WAELE 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Έάν προθύμως Ακολουθώ την πρόσκλησιν τοϋ Αξιοτίμου Προέδρου 
νά έκφράσω ένα Αποχαιρετισμόν είς τδ συνέδριον εκ μέρους διαφόρων 
έθνών, διερωτώμαι έάν πρέπει νά έπαναλάβω πάλιν τάς δύο βασικάς 
λέξεις, μέ τάς όποίας χαρακτηρίζομεν τάς σχέσεις μεταξύ τοϋ φιλοξε-
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νοϋντος καί τοϋ φιλοξενουμένου: φιλοξενία καί ευγνωμοσύνη. Ναί, 
άγαπητοί μου φίλοι, άλλα πρέπει Ιδίως νά ίδωμεν καί τά έλατήρια τής 
δικαίως επαινούμενης Ελληνικής, Ιδίως εδώ Κρητικής φιλοξενίας. Έάν 
την παραβάλλωμεν με κάτι που μάς συγκινεί πάντοτε, μοϋ φαίνεται 
δτι ή φιλοξενία είναι ή άδιάκοπος φροντίς μιας στοργικής μητρδς νά 
προσκαλέση τά παιδιά της στό πατρικό σπίτι, νά τά περιποιήται, νά 
τούς δώση τροφήν καί άγάπην, νά τούς δείξη δτι μία μήτηρ ποτέ δεν 
λησμονεί τά παιδιά. Δεν όμολογοϋμεν δλοι ήμείς οί άντιπρόσωποι τών 
πεπολιτισμένων κρατών δτι ή Ελλάς είναι καί μένει πάντοτε ή πνευ
ματική μήτηρ τοϋ πολιτισμού μας ;

Άλλ’ άπό πού προέρχεται ή φιλοξενία; Είναι μία φυσική καλωσύ- 
νη, πού εύρίσκεται δχι όλιγώτερον στούς πτωχούς, οί όποιοι πάντοτε 
■θεωρούν ως καθήκον νά μεταδοόσουν άπό τό ολίγον πού έχουν εν μέ
ρος εις τόν έπισκέπτην, Ιδιαιτέρως δταν είναι ξένος καί έρχεται άπό 
μακριά. Μακριά είναι πάσα Ιδέα ύλικοϋ κέρδους, καί μόνον ή σκέψις 
πνευματικού κέρδους δύναται νά ώθήση τόν φιλοξενοΰντα στην στορ
γικήν καί πολυάσχολον περιποίησιν : ή συνείδησις δτι έκανε φιλάν
θρωπον πράξιν, δτι ηύξησε τήν ευτυχίαν τοϋ άπορούντος φιλοξενου- 
μένου.

Πολλάκις μνημονεύουν τόν Δία τόν Ξένιον. Πιστεύω δμως δτι 
εκτός άπό τά βαθέα αισθήματα τού άσκοϋντος τήν φιλοξενίαν, είναι 
καί κάτι άνώτερον, μία συγκινητική διαταγή, τήν όποιαν εύρηκα γε- 
γραμμένην υπέρ τήν είσοδον τής περίφημου μονής τής Πάτμου, λόγια 
δηλαδή τού 'Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου: Ξένους ξένιζε, δπως μή 
Θεού ξένος γένη. Ούτως τά γενναία, φυσικά αισθήματα τών άνθρώ- 
πων έγένοντο, ούτως είπεϊν, άγιασμένα άπό τήν ιδέαν τοϋ Θεού καί 
τάς έντολάς Του, καί δέν είναι περίεργον δτι ή παράστασις τοϋ Α
βραάμ μετά τών τριών φιλοξενουμένων άγγέλων είναι προσφιλέστατη 
στην Ελληνικήν Εκκλησίαν.

Καί διά τούτο, άγαπητοί φιλοξενούντες 'Έλληνες, πρέπει νά Σάς 
έκφράσωμεν πάλιν τήν βαθυτάτην μας ευγνωμοσύνην ούχί μόνον μέ 
λέξεις, άλλά μέ τήν ύπόσχεσιν δτι ήμείς θά εϊμεθα πάντοτε ωσάν οί 
ιεραπόστολοι τοϋ Ελληνισμού, τόν όποιον πάλιν έγνωρίσαμεν εις τήν 
πολλαπλασίαν γενναίαν μορφήν εν τούτφ τώ Συνεδρία).

Εϊδομεν πάλιν τήν Κρήτην καί παρήλασαν οί αιώνες, αί χιλιετη
ρίδες τής ένδοξοτάτης της ιστορίας, τών δοξών, τοϋ πολιτισμού, τών 
πόνων, τής σκλαβιάς, τοϋ ήρωϊσμοϋ. "Ας μού έπιτραπή νά χαιρετίσω 
τήν ένδοξον μεγαλόνησον, δπως τήν έχαιρέτησεν ό μέγας ποιητής Πα- 
λαμάς:
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Τής Αστραπής και τής βροντής ή Κρήτη 
καί των κελα'ίδισμών καί τών άγώνων, 
τών αιμάτων και τών τροπαίων ή Κρήτη 
τών τυράννων άκοίμητη φοβέρα 
ή Κρήτη, ή Κρήτη.....

Καί μέ τον λαμπρόν στίχον πού έγραψε δ ίδιος διά νά δοξάση τήν η
ρωικήν Κύπρον, δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν καί τήν Κρητικήν ψυ- 
1Ψ·

Στό πολύπαθο κορμί ή άγνή ψυχή δεν έσβησε...

ΙΙΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΣΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΛΘΗΝΛΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατοι,
Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίαι καί Κύριοι,

Μετά τούς ενθουσιώδεις λόγους τούς όποιους έξεφώνησαν μέλη τού 
Συνεδρίου, διά νά έκφράσουν εύχαριστίας καί συγχαρητήρια, παρέρχο
μαι επί τό βήμα ώς ’Αντιπρόεδρος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, διά 
νά .προσθέσω καί εγώ θερμάς ευχαριστίας καί εγκάρδια συγχαρητήρια 
διά τήν θαυμαστήν τφ όντι διεξαγωγήν τού Συνεδρίου καί τάς έξαι- 
ρέτους περιποιήσεις, τών όποιων έτύχομεν ύπδ τής Επιτροπής τού Συ
νεδρίου.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, τήν όποιαν έχω τήν τιμήν νά εκπρο
σωπώ, άπό τής άπελευθερώσεως τής ηρωικής Νήσου, έπέδειξε καί επι
δεικνύει πάντοτε ζωηρόν καί άμέριστον ενδιαφέρον υπέρ τών μοναδι
κών άρχαιοτήτων τής Κρήτης, διά διακεκριμένων Αρχαιολόγων καί 
Ιδία τού καθηγητοϋ τού Πανεπιστημίου κ. Σπυρ. Μαρινάτου.

Ταϋτα βεβαίως είναι γνωστά.
Τούτο όμως θέλω νά προσθέσω άτομικώς δι’ εμέ, διότι ή Έρμού- 

πολις, πρωτεύουσα τής Ιδιαιτέρας μου πατρίδος Σύρου, ήτο έδρα Επι
τροπών, κατά τά έτη 1866 καί 1897, τών Κρητικών Επαναστάσεων, 
καί άπό τών παιδικών μου χρόνων ήκουα τά κατορθώματα τών ηρωι
κών τέκνων τής Κρήτης, τά όποια άπό τότε ένεφύσησαν εις τήν παι
δικήν μου ψυχήν αισθήματα θαυμασμού καί άγάπης πρός τήν Κρή
την, ηύτύχησα δε νά πραγματοποιήσω ήδη τόν πόθον μου δπως έπι- 
σκεφθώ ύφ’ δλως έξαιρετικάς συνθήκας αύτήν.

ΕΙς τήν Έρμούπολιν έπί τής προσόψεως μεγάρου τής όδού Άπόλτ 
λωνος είναι έντετειχισμένη πλάξ, εις τήν δποίαν Αναγράφεται δτι έκεϊ
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έζησε και άπέθανε δ Χατζή Άνδρέας Κριαράς, δ έκ Σφακίων Πρόε
δρος τής Καγκελλαρίας, ήτις εκήρυξε την έπανάστασιν εν Κρήτη το 
1821, και δτι εκεί επίσης νήπιος προσέφυγε τδ 1866 δ Ελευθέριος 
Βενιζέλος, εις τδ Γυμνάσιον τής όποιας, ώς γνωστόν, έμαθήτευσεν ώς 
έφηβος.

Ή άνάμνησις τοΰ δλοκαυτώματος τής Μονής τοϋ Άρκαδίου διε- 
τηρείτο ζωηρότατη, καί δταν ηύτύχησα νά πατήσω τδν ίερδν χώρον 
αυτής, πιστεύσατέ με, δτι ήσθάνθην ρίγη συγκινήσεως καί ίερδν δέος.

Τί άλλο δύναμαι νά προσθέσω κατά τήν στιγμήν αυτήν, πού ή 
ψυχή μου ύπερεκχειλίζη άπδ αισθήματα θαυμασμού καί αγάπης, παρά 
νά έκψράσω προσωπικώς εγώ τήν ευγνωμοσύνην μου πρδς τήν Επι
τροπήν τοϋ Συνεδρίου, ή όποια είχε τήν φιλόφρονα σκέψιν νά με συγ- 
καταλέξη μεταξύ των Συνέδρων καί Ιδίως πρδς τδν κ. Πρόεδρον καί 
τδν κ. Γενικόν Γραμματέα καί τά λοιπά μέλη τής Επιτροπής, καίτοι 
γνωρίζω καλώς δτι θά προσκρούσω είς τήν έγνωσμένην μετριοφροσύ
νην αυτών.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 

ΤΟΥ κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ Γ. ΙΙΛΡΛΑΜΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κύριοι Σύνεδροι,

"Οταν, πριν άπδ δυδ χρόνια, ή Εταιρία μας άνέλαβε τήν ευθύνη 
τής όργανώσεως τοϋ Α' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, άναμε- 
τρώντας τίς δυσκολίες πού είχε ν’ άντιμετωπίση καί ζώντας μέσα σέ 
μιά επαρχιακή οπωσδήποτε πόλη, δεν έφανταζόταν δτι θά ήταν δυνα
τό τδ έργο τδ πού έσχεδίασε καί πού τόσον λαμπρά έξετέλεσεν ή ’Ορ
γανωτική Επιτροπή τοϋ Συνεδρίου, νά έχη τόσον άψογη διεξαγωγή 
καί τόσο πανηγυρική κατάληξη.

Έκ μέρους τής Εταιρίας δεν έχω νά πώ τίποτε άλλο παρά ένα 
ευχαριστώ πρδς αυτούς, πού τήν έβοήθησαν καί έξετίμησαν τήν προσ- 
πάθειά της, καί μιά υπόσχεση πρδς δλους.

Ή ύπόσχεση είναι τούτη: δλοι αυτοί οί έπαινοι, πού ακούστηκαν 
εδώ προ όλίγου, δεν θά άποτελέσουν ένα σύνθημα κορεσμού καί άνα- 
παύσεως γιά τήν Εταιρία" απεναντίας, θ’ άποτελέσουν ένα έλπιδοφό- 
ρο ξεκίνημα γιά νέους, τδ ίδιο ευγενικούς, άγώνες.
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