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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΧΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατ’ άπάψασιν ληφθεϊσαν υπό τής 'Ολομέλειας (συνεδρίασις 26ης 
Σεπτεμβρίου 1961 έν τή Αιθούση τον 'Αγίου Μάρκου), αί προτάσεις 
και εύχαι (πλήν των νπ’ άριθ. 3 και 4) τοϋ Συνεδρίου διετνπώθησαν 
από τούς Κοσμήτορας των Τμημάτων, δημοσιεύονται δε κατωτέρω ώς 
ανται άνεκοινώθησαν κατά την καταληκτήριον συνεδρίαν υπό τοϋ Γε
νικού Γραμματέως τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής καθηγητοϋ κ. Ν. Β. 
Τωμαδάκη.

Π Ρ Ο Τ Α ΣΕΙΣ

1. Συναγωγή πληροφοριών περί των έν Κρήτη προ και μετά 
τήν άλω α ιν τής Κωνσταντινουπόλεως γραφέντων χειρογρά
φων, κωδίκων, των γραφέων αυτών και των καλλιγραφικών 
εργαστηρίων έν τή Μεγαλονήσφ. Όμοίως περί των κωδίκων 
τών έξω τής Κρήτης υπό προσφύγων καί άλλων Κρητών 
γραφέντων καί τών γραφέων αυτών.

’Επιτροπή: Ν. Β. Τωμαδάκης, Λ. Πολίτης, Μ. I. Μανούσα- 
κας, Ν. Λιβαδάρας ('Ελλάς), A. Pertusi, Ε. Follieri (’Ιταλία), 
Μ.-L. Concasty (Γαλλία).

2. Μικροφιλμογράφησις τών σπουδαιότερων εγγράφων τού αρ
χείου τοΰ Αούκα τής Κρήτης καί τών συμβολαιογραφικών 
αρχείων τής Ένετίας.

Επιτροπή: Σ Άντωνιάδη (’Ιταλία), Fr. Thiriet (Γαλλία), 
Μ. I. Μανούσακας, Ν. Παναγιωτάκης, Στ. Σπανάκης ('Ελλάς).

3. Έκδοσις τοΰ έργου (ρητορικού καί ύμνογραφικοΰ) τοΰ 'Αγίου 
Άνδρέου, άρχιεπισκόπου Κρήτης, καί μελέτη τοΰ ρίου του.

’Επιτροπή: G. Schiro (’Ιταλία), Ν. Τωμαδάκης, Α. Φυτρά- 
κης, Α. Κομίνης, Θ. Τζεδάκης (Ελλάς)

4. Σύνταξις Γλωσσικού Αεξικοΰ τής Κρήτης (ιστορικού καί συγ
χρόνου).

’Επιτροπή: A. Mirambel (Γαλλία), I’. Κουρμούλης, Γ. Σπυ- 
ριδάκης, Γρηγ. Σηφάκης, Στ. Σπανάκης (Ελλάς).

5. Εορτασμός τής εκατονταετηρίδος τής Κρητικής Έπαναστά- 
σεως τοΰ 1866 - 1869 διά συναγωγής τοΰ ίστορικοΰ υλικού
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καί συγγραφής ιστορίας, συγκλήσεως του Β' Διεθνούς Κρητο- 
λογικοΰ Συνεδρίου καί συστάσεως γενικών καί τοπικών επι
τροπών.

’Επιτροπή: Ν. Τωμαδάκης, Πω. Μαμαλάκης, Μ. ΙΙαρλαμας, 
Μ. Μποτωνάκης, X. Κατσιαδάκης, Στ. Σπανάκης (Ελλάς).

Ε Υ X A I

1. "Οπως άποδοθή είς την Άποστολικήν Εκκλησίαν τής Κρή
της τδ λείψανον του πρώτου επισκόπου αυτής αποστόλου 
Τίτου, ευρισκόμενον έν Βενετίφ καί είς τον ναόν τοϋ 'Αγίου 
Μάρκου, όπου μετεφέρθη τό 1669 έκ Χάνδακος.

Επιτροπή: Μητροπολίτης Κρήτης Εύγένιος, έπίσκοπος Γορ- 
τύνης Τιμόθεος, Κυδωνιάς Νικηφόρος, Κισάμου Ειρηναίος, καθη
γητής Α. Φυτράκης, Έμμ. ΙΙετράκης.

2. "Οπως στραφή ή προσοχή των αρχαιολόγων είς την ερευνάν 
των τειχών καί άλλων καταλοίπων τής Α' Βυζαντινής πε
ριόδου καί ή διακρίβωσις τής προ του 826 μ. X. ιστορίας τής 
πόλεως Ηρακλείου (Χάνδακος) καί Κυδωνιάς (Χανίων).

Επιτροπή: Ν. Τωμαδάκης, Ν. ΙΙλάτων, Κ. Καλοκύρης, Σ. 
Πλάτωνος - Αογιάδου.

3. Ή Γενική Συνέλευσις του Α' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνε
δρίου, άποτελουμένη έξ Ελλήνων καί ξένων επιστημόνων ά- 
ναγνωρίζουσα τό γεωγραφικόν επίκαιρον τής Κρήτης, τήν 
μακράν αυτής πνευματικήν παράδοσιν καί τό επιστημονικόν 
ενδιαφέρον, τό όποιον αΰτη γέννα είς ποικίλους τομείς τής 
ερευνης, εκφράζει τήν ευχήν, όπως ίδρυθή έν Ήρακλείω Κρή
της Πανεπιστήμιον. *

* Ή επί τοϋ θέματος τούτου γενομένη ύπό τοϋ Γενικόν Γραμματείας τής 
’Οργανωτικής ’Επιτροπής καθηγητοϋ κ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη είσήγησις κατά 
τήν συνεδρίαν τής 'Ολομέλειας τής 26.9.1961 έν τή Αίθούσχι τ°ΰ 'Αγίου Μάρ
κου έχει ώς άκολούθως :

«Μίαν πρόιασιν, τήν οποίαν έχομεν νά κάνωμεν είς τήν τελευταίαν συνε
δρίαν και ή όποια δεν είναι δυνατόν νά προέλθη από ένα Τμήμα, ή από τό 
πρώτον ή από τό δεύτερον ή από τό τρίτον, παρακαλώ νά θέση ό κ. Πρόεδρος 
είς συξήτησιν καί ή_πρότασις αυτή είναι ή τής ίδρύσεως Πανεπιστημίου έν Κρή
τη καί δή έν Ήρακλείψ, τήν όποιαν προσφάτως, προχθές, διά δημοσιεύματος
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Επιτροπή: Μητροπολίτης Κρήτης Εδγένιος, καθηγητής Γ. 
Κουρμούλης, Δήμαρχος 'Ηρακλείου Ν. Κρασαδάκης, Ν. Πλάτων, 
Άνδρ. Καλοκαιρινός, Έμμ. IΙετράκης.

4. "Οπως ιδρυθή έν Κρήττβ κρατικόν Κρητολογικόν Ίνστιτοΰ- 
τον πρός επιστημονικήν μελέτην τής Νήσου από αρχαιότα
των χρόνων μέχρι σήμερον εις τους διαφόρους κλάδους του 
επιστητού. * **

άνενέωσε ό συνάδελφος κ. Κουρμούλης. Μίαν μικράν αναδρομήν θά μοϋ έπι- 
τρέψουν οί παριστάμενοι δημοσιογράφοι νά κάμω εις το θέμα αυτό, επικαλού
μενος τήν μνήμην, την θαλεράν μνήμην τοϋ σεβαστού μου διδασκάλου κ. Κα- 
λιτσουνάκη, δτι το πρώτον σχέδιον τής ίδρύσεως Κρητικού Πανεπιστημίου έν 
'Ηρακλείω συνέταξεν ό υποφαινόμενος το 1944 έν Άθήναις τό τελευταϊον έτος 
τής Κατοχής, επικαλούμαι δέ καί τήν μαρτυρίαν τού παρισταμένου αγαπητού 
και σεβαστού φίλου κ. Λεύτερη ’Αλεξίου, δτι πρό πέντε ή εξ ετών έδό) έλθών 
έκανα τήν συζήτησιν αυτήν μαζί του. Επομένως δεν πρόκειται περί νέου τι- 
νός. Φυσικά ό τύπος τδν οποίον θά λάβη τό Πανεπιστήμιου αυτό, αί σχολαί, 
τάς οποίας θά περιλάβη. τό ένδιαφέρον, πρός τό οποίον θά στραφή, υπό τίνος 
θά ίδρυθή, πώς θά χρηματοδοτηθή, πώς θά διοργανωθή καί υπό ποιων θά 
ύπηρετηθή, αυτά είναι πράγματα μεγάλα καί χρήζουν συζητήσεως, αλλά σήμε
ρον παρακαλώ) νά ληφθή όμοηκόνως ή άπόφασις όποτς έκφραοθή εις τά Χανιά, 
είς τήν ολομέλειαν πάλιν, εις τήν τελευταίαν συνεδρίαν ή ευχή πρός τούς άρ- 
μοδίους, όπως ίδρυθή τό τρίτον ελληνικόν Πανεπιστήμιου έν Κρήτη καί δή έν 
Ήρακλείφ».

** Ή ευχή αντη διετυπώθη κατόπιν προτάσεως ύποβληθείσης κατά τήν 
καταληκτήριον συνεδρίαν υπό τοϋ άκαδημαϊκοϋ κ. ’Ιωάννου Καλιτσοννάκη καί 
έχούσης ώς άκολούθως:

«’Επί τή λήξει έν Χανίοις τού πρώτου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τό 
όποιον συνήλθεν είς 'Ηράκλειον καί ή έπιτυχία τού οποίου υπήρξε πλήρης, 
ούχί δέ μόνον άπό άπόψεως έξωτερικής, αλλά καί άπό άπόψεως ζωηρού έπι- 
στημονίκοΰ ενδιαφέροντος καί επιστημονικών ανακοινώσεων — τούτο απέδειξαν 
οί συρρεύσαντες έκ πλείστων Ευρωπαϊκών Χωρών διαπρεπείς έρτυνηταί μέ τάς 
περί τήν Κρήτην μελετάς αυτών καί τάς επιστημονικός έπ’ αυτών συζητήσεις 
— είναι δίκαιον νά άπονεμηθή ό έπαινος καί αναγνώρισες τής έπιτυχίας ταύ- 
της είς δύο κυρίως άνδρας : τον Καθ. Νικ. Τωμαδάκην καί είς τόν κ. ’Λνδρ. 
Καλοκαιρινόν.

Πριν όμως σήμερον διαλυθώμεν κσί τραπή έκαστος έξ ήιιών είς τήν οδόν 
τής έπιστροφής του είς τήν χώραν του καί είς τό σπουδαστήριόν του, καλόν 
είναι νά άναλογισθώμεν δτι ώρίσαμεν ήδη τήν δευτέραν σύνοδον τού Κρητολο- 
γικού Συνεδρίου μετά πέντε έτη. πάλιν έδώ είς τήν Κρήτην, πάλιν μεταξύ τιϋν 
φιλοξενών κατοίκων της. "Εως τότε πρέπει ημείς δχι μόνον νέα θέματα καί 
ζητήματα περί Κρητικής φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας κλπ. 
νά έχωμεν μελετήσει, αλλά πρέπει καί νά εϋρωμεν έδώ είς τήν Κρήτην μίαν 
μόνιμον έστίαν καί έν μόνιμον ίδρυμα είς τό οποίον νά γίνεται διαρκέστερα 
πως καί μονιμωτέρα έπιστημονικήί έργασία διά τήν Κρήτην καί τό παρελθόν,
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Επιτροπή: Ίω. Καλιτσουνάκης, Στ. Καψωμένος, Γ. Κουρ- 
μούλης, Ν. Τωμαδάκης, Έμμ. Κριαράς, Μ. Μανούσακας, Γεώργ. 
Σπυριδάκης, Ν. ΙΙλάτων, Άνδρ. Καλοκαιρινός.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

"Οπως το Β' Διεθνές Κρητολογικον Συνέδριον συνέλθ·^ μετά 
πενταετίαν (έναρξις είς Χανιά, λήςις εις Ηράκλειον).

ιό παρόν και τό μέλλον τής Ιστορίας κσΐ έξελίξεως αυτής. Τοιαϋια Ιδρύματα 
παλαιότερα καί μεγάλα ή και μόνον νεοΐδρυτα καί άγωνιζόμενα διά ζωήν και 
πρόοδον, εύρίσκομεν ήδη υπάρχοντα εν Έλλάδι καί αρκεί μόνον νά αναφέρω 
την έν Θεσσαλονίκη ίδρυΟεϊσαν καί έπωφελώς δρώσαν Εταιρείαν Μακεδονικιόν 
Σπουδών. "Όχι μόνον ή Μακεδονία, όχι μόνον ή Πελοπόννησος αλλά καί ή με
γάλη Ελληνική Νήσος μέ τό πολυκΰμανιον παρελθόν της άξίζει νά έχουν ίδρυ
μά τι δι’ έξερεύνησιν αυτών Ιστορικήν, αρχαιολογικήν, λαογραφικήν, άνθρω- 
πολογικήν, γεωγραφικήν, γεωλογικήν κλπ.

Έχω λοιπόν την τιμήν νά προτείνω εις τό Συνέδρων νά έγκρίνη πρόιασιν 
περί ίδρύοεως ενός Ινστιτούτού ή Ιδρύματος Κρητολογικών Μελετών είς τό 
όποιον νά συγκεντρωθούν, άλλα αμέσως ή αλλα σϋν τώ χρόνιο, δία εκείνα τά 
βιβλία καί τά μέσα τά όποια θά έχρειάζοντο πρός τούτο.

Είς ιό οίκημα τού ιδρύματος τούτου πρέπει όχι μόνον επιστημονική εργα
σία νά γίνεται, αλλά καί, έν περιτοιχισμένη) βεβαίως μέτριο, νά ξενίζωνται καί 
νά διαιτώνιαι δι’ ώρισμένον βριιχύν χρόνον οί έπισκεπτόμενοι τήν Νήσον έρευ- 
νιμ ιιί.

Τό ίδρυμα τούτο είναι άδιάηορον άν θά είναι Κρατικόν ή Δημοτικόν, 
αρκεί νά γίνη ή αρχή του καί θά καταδειχθή πάντως ή χρησιμότης του καί ή 
γενικωτέρα έ£ αυτού επιστημονική ωφέλεια. Τό ίδρυμα τούτο πρέπει νά έχη 
ιιϋσιηρώς επιστημονικήν σύστασιν ή χαρακτήρα, κμί νά είναι μακράν αυτού 
πάσα άλλη μή επιστημονική χρησιμοποίησές του. Πρέπει νά έχη αυτοτελές ίδιον 
οίκημα καί και έιος νά πλουτίζεται άναλόγιυς τών ύπαρχουσών πρός τούτο 
δυνατοτήτων.

Παρακαλώ ιό Συνέδριων νά έκφέρη γνώμην περί τούτου».

Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τυίς τής Εκκλησίας καί Πολιτείας άντιπροσώπυις καί πάσιν Ύμίν 
τοίς Συνέδροις καί συγχορευταίς τής δε τής δμηγύρεως, χαίρειν!

’Απείρους μέν χάριτας πάντες δψείλομεν τφ μεγάλω Θεφ έπί π&- 
σιν οίς εκείνος δέδωκεν ήμίν άπολαϋσαι, τή περινοία αυτού κοσμήσας
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την οικουμένην καί. τη μαθήσει καί έπιστήμη διανοίξας τούς οφθαλ
μούς ημών επί τδ είδέναι καί συνιέναι. Νΰν δε, επί τ6 ές αίσιον πέ
ρας άχθήναι την σύγκλητον ημών τήνδε, καί. άγαλλόμεθα, χείράς τε 
κροτοϋμεν. Ανδρες αγαθοί τε καί πεπνυμένοι εκ τε τής Ελλάδος καί 
όλης τής Ευρώπης ού μην άλλα καί έξ υπερπόντιων χωρών έβδόμην 
τήνδε ημέραν ήθροίσμεθα επί ταΰτδ τού συνεορτάσαι τά τής Κρήτης 
ελευθέρια. Έλυτρώθημεν τής τών ασεβών δυναστείας τή δυνάμει τού 
των 'Ρωμαίων μαγίστρου, όνόματι καί πράγματι Νικηφόρου, έπίκλην 
τοϋ Φωκά, στρατηγού μέν άρίστου, ευσεβούς δέ καί ψιλοθέου καί θεο- 
στέπτου τής Πόλεως βασιλέως μετά ταΰτα γεγονότος. Χίλια δ" έτη πα- 
ρήλθον ώς ημέρα έν όφθαλμοίς Κυρίου, άφ’ ής έδοξάσθη το τοδν Ελ
λήνων όνομα τροπωσάντων τούς "Αηιρους καί έπαναγαγόντων εις την 
άρχαίαν τών πατέρων αυτών πίστιν καί την κραταιάν καί ΰεοστεφή 
βασιλείαν τής Κωνσταντινουπόλεως τούς ήμετέρους προγόνους.

Καί τδ πρώτον μέν έν Ήρακλείω, τηνικαϋτα Χάνδακι καλούμενα), 
τή μεγάλη καί περιλαλήτω πόλει καί τής Εκκλησίας καθέδρα, έν ή 
θαυμάσια όσα τεθησαύρισται τών αρχαίων καί τών παλαιών τά σεβά- 
σματα, τή ύπδ τοϋ μεγαλομάρτυρος Μηνά φρουρουμένη καί τοϋ ήμετέ- 
ρου άποστόλου Τίτου κραταιά προστασία υποκείμενη, δοξολογήσαντες 
έμνήσθημεν τού τε άγιου βασιλέως Νικηφόρου καί πάντων τών υπέρ 
τής ήμετέρας έλευθερίας άπ’ αίώνος μαρτυρησάντων. Είτα δέ σύγκλη
τον συνεθέμεθα έπί τδ την γνώσιν τής ιστορίας καί τοϋ βίου τών ήμε- 
τέρων προγόνων προαγαγείν καί έν συνειδήσει τά έκείνα>ν έργα πνευ
ματικά τε άθλήματα καί τάς τέχνας διακρατείν, όσα ό χρόνος λήθης 
βυθώ παραδΐδειν ειωθεν.

Έτι δέ έπεσκεψάμεθα τών ήμετέρων προγόνων ναούς καί πόλεις 
καί άνάκτορα καί βωμούς, θαυμάζοντεε όσα ή εκείνων σοφία καί τέχνη 
προς τή υπομονή καί τή γνώσει καί τή τών καλών αίσθήσει είργασται, 
δι’ ών ό χοϊκός καί τής γής πάροικος άνθρωπος πρός τά ουράνια ϋψω- 
ται καί τής καθ’ ημέραν φθοράς τε καί άφανείας λυτρωθήναι πεπείρα- 
ται. Ού μην άλλά καί τών απογόνων Κρητών, τών πάνυ τήν έλευθε- 
ρίαν φιλούντων, τόν Θεόν σεβομένων καί τήν πίστιν κρατούντων, οίκι- 
σμούς τε καί χειρών έργα καί τέχνας καί τόν βίον καί τήν λαλιάν καί 
τάς καθ’ ημέραν άσχολίας καί τεθεάμεθα καί τεθαυμάσμεθα, έγκω- 
μίοις τε στέφανον αύτοϊς άρετής, πίστεως, παιδείας καί ελληνισμού 
ένεκεν προσηγάγομεν.

Μεγάλοις δέ μουσείοις έντυχόντες, εύρείαις τε σκαφαίς, όπόσα έν 
αύτοϊς πεφανέρωται ή ήθροισται καί τεθησσύρισται χειρός έργα καί 
νοός εύρέματα καί συνθέματα, όπλα τε καί σκεύη καί άγγεϊα καί ζω
γραφιάς, έπιγράμματά τε καί αγάλματα, οίκήματα καί κτίσματα, άλ
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λα τε πολλά τή μνήμη διακρατοϋμεν και πολλοίς διηγησόμεθα. Ή δ’ 
ήμετέρα ψυχή θαυμασμού έπληρώθη ίδόντων τών Κνωσίων τά άνάκτο- 
ρα, α κραταιδς καί τής θαλάσσης άναξ Μίνως ήγειρε, των Φαιστίων 
τους ναούς και τά δώματα, τους τής Γόρτυνος νόμους δημοσία πλαξ'ι 
τεθειμένους καί τά πολίσματα προς τδ σέβας των πάλαι Κρητών, τω 
Θεφ έγγισάντων όσον έδόθη αύτοίς τότε άνωθεν, τελεταΐς κα'ι θυσίαις 
και φδαίς τδ θειον πραΰνειν τε και έξιλεοϋν. Τής δ’ εύσεβείας τών 
Κρητών τη άνδρεία συνεζευγμένης, πλε'ιστα διά τών αιώνων τεκμήρια 
καί τών άνά την χώραν, μεγάλην κα'ι ευανδρον, εΰκρατόν τε και φι- 
λόξενον ούσαν άπδ Διδς Ξενίου, έπιστώσαμεν. Ήγαλλιασάμεθα δ’ επί 
τφ έκ τοϋ σύνεγγυς Ιδειν κα'ι γνωρίσαι όρη τά υψηλά, όσα Δίκτη καί 
Ύψηλορείτης καί Κέδρος κα'ι Λευκά ίδίμ κέκληνται, κα'ι ποταμούς κα'ι 
πεδιάδας καί όρμους και κόλπους καί τά τής φύσεως όσα πλούσια δώ
ρα Θεός τή Κρήτη δεδώρηται, άνδρών γενναίων κατοικητήριον.

Καί πολλών σοφών άνδρών έρμηνευόντων τά τε αρχαία και παλαιά 
έπεσκεψάμεθα, ή δ’ ή ψυχή ημών χαρμοσύνως έπλήσθη, ό νους τε πε- 
φώτισται. Εκείνων γάρ τών πατέρων έπόμενοι οί υίε'ις καί γόνοι αν
τάξιοι γενόμενοι, τήν τε πίστιν διεσώσαντο καί τήν ελευθερίαν δι° ά- 
γώνων πολλών καί αιμάτων έπανεκτήσαντο. Οίς καί συγχαίροντες, ές 
άεί ελευθέρους καί τδ θειον τιμάν καί τά γράμματα προάγειν καί τών 
τεχνών έράν καί ές μήκιστον καθ’ έκαστον εύτυχείν εύχόμεθα.

Άπδ δέ τής έφας κινοϋντες πρδς τά δυτικά τής Νήσου άφίγμεθα, 
τήν τών Ριθυμναίων πόλιν, μικράν μέν ούσαν μεγέθει, μεγάλην δέ τώ 
τών Γραμμάτων ζήλω, καί τή ιστορία, ένετύχομεν, καί πολλών εκεί 
άνδρών άριστων ύποδεξαμένων ημάς πρδς τάς περιβοήτους μονάς έτρά- 
πημεν. Καί δή τδ ίερδν Άρκάδιον πρώτον, θυσιαστήριον ειποι τις άν 
μάλλον ή άνδρώον σεμνεϊον, καί τών τής Κρήτης άγώνων καύχημα έπ
εσκεψάμεθα. Είτα δέ πρδς Κυδωνιάν τραπέντες, πρώτην μέν τήν τής 
Αγίας Τριάδος φερώνυμον μονήν, τών γραμμάτων κοιτίδα καί κλέίσμα 
περιειργάσθημεν, ειτα δέ τήν τών Χανίων πόλιν άπδ τοΰ λόφου τοϋ 
Προφήτου Ήλιού, όπου ό μέγας Κρής τέθαπται, έν αυτή τε κατελθόν- 
τες, άνδρών άγαθών καί τής ελευθερίας προμάχων, πρδς δέ καί τών 
γραμμάτων εραστών ένετύχομεν καί παρ’ αύτοίς ξενιζόμεθα. Πολλά δ’ 
ή όλη διαδρομή έδίδαξεν ημάς προσβλέποντας τείχη τε καί οικήματα 
καί μονάς καί ναούς καί έργα ποικίλα, παλαιά τε καί νέα, ών δ χρό
νος έφείσθη ή όσα ή τών Κρητών ευσέβεια έγείραι ή διατηρήσαι έμε- 
ρίμνησε. Πολλών δ’ άνδρών έπιφανών τής τε Εκκλησίας καί τών 
Γραμμάτων καί τής Πολιτείας έμνήσθημεν, είτε τεχθέντων καί έν ταίς 
κώμαις δΓ ών έκινούμεθα τραφέντων, είτε ύπδ άνδρών σοφών άναγεν- 
νηθέντων έρεύναις δτρηραίς καί άνακοινώσεσιν.
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Πάντων δέ των άγαθών πέρας καί των συνουσιών ούτως. Έκ πολ
λών συνηγμένοι χωρών τε καί πόλεων καί ές τα οικεία έπανελθείν έρ
γα έπειγόμενοι, τοϋτο τδ ύστατον χαίρε ήθροίσθημεν τού έπειπεϊν. Ού 
μεν ούτως τή λήθη ρίψαντες δσα καλά τεθησσύρισται ήμϊν, αλλά τών 
τε πόλεων καί τών άνδρών τή μνήμη έχόμενοι στερρώς, άλλήλων έν 
συναφεία πνευματική διατελοϋντες, έχομεν δι’ έλπίδος τάχιον την με- 
γάλην ταύτην Νήσον έπανιδείν καί μετά έιη πέντε έκ νέου συναθροι- 
σθήναι ενταύθα τού εορτάσαι τών κατά τών ’Αγαρηνών άγώνων τής 
Κρήτης τδν εύκλεέστερον, ενιαυτών εκατόν συν Θεω πληρωθήναι μελ
λόντων. 'Έως δέ τής ημέρας εκείνης πολλά καί συγγραψόμεθα καί είς 
φώς άχθήσεται διά λογισμού καί σκαπάνης καί τής άλλης έρεύνης, οσα 
τήν τε ιστορίαν κοσμεί καί τά Γράμματα καί ιάς Τέχνας λαμπρύνει.

Νΰν δέ πάσί τε καί τοϊς τής Εκκλησίας καί τής ήμετέρας Πολι
τείας ταγοίς πολλάς καί δαψιλείς τάς ευχαριστίας άναφέρομεν, άνθ’ 
ών συνεπεκούρησαν ήμϊν τού εορτάσαι τήν πανήγυριν ταύτην καί το 
συνέδρων όργανώσαι. Ές μήκιστον δέ τδν έπαινον έγείρομεν δικαίως 
άπονέμοντες τή τε τών Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών Εταιρία τή έν 
Ήρακλείω, Άνδρέμ τε τώ Καλοκαιρινά), άνδρί φρονίμφ καί φιλοπάτρι- 
δι, καί τοίς άλλοις πάσιν έταίροις τοϊς συμβαλούσιν είς τδ έπιχειρή- 
σαι τδ συνέδρων. Τοίς δέ ξένοις ημών τοίς τε δμαίμοσι καί δμογλώτ- 
τοις καί τοίς σοφοίς άνδράσι τοίς έξ εθνών συναγερθείσιν ενταύθα 
τού συλλειτουργήσαι καί συσπουδάσαι ήμίν καί προφρόνως μεθ’ ήμών 
φιλιωθεΐσι καί λόγοις καί έργοις καί έρεύναις καί σπουδαίς φιλόκρη- 
σιν άναδειχθείσι, μετά τής ευχαριστίας τον έπαινον άναμέλπομεν, αύ- 
τοϊς τε καί τοίς λαοΐς αυτών, Μουσείοις καί ψυχών ίατρείοις καί συλ- 
λόγοις τδ Χαίρε προσάδοντες καί έν ύγιείμ σώματός τε καί πνεύματος 
αυτούς έπανιδείν έπιλέγοντες.

Valete, amici et socii optimi et eruditissimi, et memoriam 
Cretae et Cretensium morumque et virtutis et amoris patriae li- 
bertatisque nostrorum vivam tenete, et habete Deum Christianitatis 
et Graecitatis adjutorem vos et patriae vestrae.

— Au revoir a la Canee en 1966.
— Auf Wiedersehen in Khania nach fiinf Jahren.
— I will see you again here after five years.
— A rivederci a La Canea dopo cinque anni.
— Ές τδ έπανιδείν ένταύθα μετά ένιαυτούς πέντε.
■—Μέ τδ καλό νά μάς ξανάρθετε στά ’66.
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