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Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία.
ΙΒʹ Διεθνὲς Κρητολογικὸ Συνέδριο

Κυρίες καὶ Κύριοι,

Εἶναι µεγάλη χαρὰ καὶ τιµὴ γιὰ µένα νὰ σᾶς καλωσορίσω ἀπόψε σ᾽ αὐτὴ τὴν ἱστο-
ρικὴ αἴθουσα, ποὺ ἦταν κάποτε ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Χάνδα-
κα. Πρέπει ὅµως καὶ νὰ ὁµολογήσω πὼς νιώθω λίγο ἄβολα καθὼς ἀπευθύνοµαι σὲ 
τόσους διακεκριµένους κρητολόγους, γιατί, µολονότι γεννήθηκα και µεγάλωσα σὲ 
τούτη ἐδῶ την πόλη –τὸ Μεγάλο Κάστρο, τὸ σηµερινὸ Ἡράκλειο– οἱ σχέσεις µου 
µὲ τὶς κρητικὲς σπουδὲς ὑπῆρξαν µᾶλλον εὐκαιριακές, ποτὲ συστηµατικές.

✳

Ὅπως κι ἂν ἔχει τὸ πρᾶγµα, πάντως, κάθε φορὰ ποὺ φέρνω στὸν νοῦ µου τὸ µετα-
πολεµικὸ Ἡράκλειο ποὺ ἔζησα, τὸ σχολειὸ ποὺ τελείωσα, τὴν πνευµατικὴ ζωὴ τῆς 
πόλης, παλιοὺς δασκάλους καὶ φίλους, συµβαίνει κάτι λίγο µαγικό: οἱ «προϊστορι-
κές», τρόπον τινά, αὐτὲς ἀναµνήσεις µου πάντα στοιχίζονται σὲ τριάδες:

• Κρητικὰ Χρονικά
• Ἑταιρία Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν 
• Ἱστορικὸ Μουσεῖο Κρήτης
• Χιλιετηρίδα τῆς ἀνάκτησης τῆς Κρήτης ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Φωκᾶ
• Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου
• Πρῶτο Διεθνὲς Κρητολογικό Συνέδριο

(̔ Υπενθυµίζω ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπως παλαιότερα ὁ Πυθαγόρας, θεωροῦσαν 
ὅτι ὁ ἀριθµὸς 3 ἐξέφραζε καὶ συµβόλιζε τὴν τελειότητα· καὶ φαντάζοµαι πὼς δὲν 
χρειά ζεται νὰ ὑπενθυµίσω τὴ σηµασία τῆς Τριάδας καὶ τῶν τριάδων γιὰ τὴ Χρι-
στιανικὴ θρησκεία.)
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Ἡ κατ’ ἐξοχήν, ὡστόσο, τριάδα, ἢ καλύτερα τριανδρία στὴν περίπτωση αὐτή, 
στὴν ὁποία ὀφείλεται ἡ ἡρακλειώτικη νεοαναγέννηση, ἂν µοῦ ἐπιτρέπετε τὴν 
ἔκφραση, ποὺ ξεκίνησε σχεδὸν ἀµέσως µετὰ τὸν Πόλεµο, ἐνόσῳ µαίνονταν ἀκόµα 
οἱ πολιτικὲς συγκρούσεις καὶ ὁ Ἐµφύλιος στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, ἀποτελοῦνταν 
ἀπὸ

• τὸν Ἀνδρέα Γεωργίου Καλοκαιρινό (1922–1993), ἐκτελεστὴ τῆς διαθήκης τοῦ 
Ἀνδρέα Λυσιµάχου Καλοκαιρινοῦ, ποὺ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του καὶ ἔδωσε ὑπό-
σταση στὰ «Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύµατα Ἀνδρέου καὶ Μαρίας Καλοκαιρινοῦ», 
ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικότερα ἑλληνικὰ ἐθνικὰ κληροδοτήµατα, µὲ ἀδιάλειπτη, 
πυκνὴ ἀνθρωπιστικὴ καὶ πολιτιστικὴ δράση ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Πολέµου ὣς καὶ 
σήµερα.

• τὸν ἀρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα (1909–1992), τὸν ἄνθρωπο ποὺ διέσωσε 
τοὺς θησαυροὺς τοῦ Μουσείου Ἡρακλείου ἀπὸ τὴν καταστροφὴ κατὰ τὸν 
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω ὅτι στὸ προαύλιο τοῦ Ἀρχαιο-
λογικοῦ Μουσείου εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἕνα ἀντιαεροπορικὸ πολυβόλο ἀπὸ τοὺς 
Γερµανούς)· ἐνῶ µετὰ τὸν Πόλεµο ὕψωσε ἀκλόνητος τὸ ἀνάστηµά του γιὰ νὰ 
σώσει τὰ ἑνετικὰ τείχη ἀπὸ τὴν ἀπληστία των ἐργολάβων, ποὺ ἤθελαν νὰ τὰ 
γκρεµίσουν, ἐπειδὴ τάχα ἐµπόδιζαν τὴν πολεοδοµικὴ ἀνάπτυξη τῆς πόλης.

• Καί τὸν τρίτο τῆς τριάδας, τὸν «θρυλικὸ φιλόλογο» (ὅπως τὸν εἶχε ὀνοµάσει 
ὁ καθηγητὴς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ στὸ Harvard, 
Γιῶργος Σαββίδης) καὶ δάσκαλο τῶν δασκάλων, Μενέλαο Παρλαµᾶ (1911–
1997).

Ἦταν τρεῖς ἄνθρωποι πολὺ ἀνόµοιοι ὡς χαρακτῆρες, ποὺ ὅµως συνεργάστη-
καν γιὰ κοινούς –ἀλληλένδετους– σκοπούς, µὲ σύστηµα καὶ µὲ γνώση, ἐντελῶς 
ἁρµονικά· γιατὶ τοὺς συνέδεε ἀνεπίληπτη ἐντιµότητα, πνευµατικὴ ἀριστεία, καὶ 
ἀπουσία ὁποιασδήποτε µωροφιλοδοξίας.

Φιλόδοξοι ὅµως ἦταν, καὶ τολµηροί· ἀλλὰ γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Καὶ τὰ ἀπο-
τελέσµατα τῆς συνεργασίας τους ὑπῆρξαν µοναδικά: χωρὶς προηγούµενο καί, 
νοµίζω, χωρὶς ἑπόµενο. Στὴν ἀποψινή µου σύντοµη εἰσήγηση θὰ περιοριστῶ στὰ 
πρῶτα, καθοριστικά, χρόνια τῆς συνεργασίας τους καὶ τοὺς πρώτους καρποὺς τῶν 
προσπαθειῶν τους, ποὺ ἔχουν νὰ κάµουν µὲ τὸ µεγάλο συνέδριο ποὺ µᾶς συγκέν-
τρωσε ὅλους ἀπόψε στὸ Ἡράκλειο.

Ἡ συνεργασία τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἄρχισε πρὶν ἀπὸ τὸ 1947, ἀφοῦ τὴ χρονιὰ 
ἐκείνη ἐκδόθηκε ὁ πρῶτος τόµος τῶν Κρητικῶν Χρονικῶν: ἕνα καθαρὰ ἐπιστηµο-
νικὸ περιοδικὀ, τοῦ ὁποίου «ἐκδότης» (δηλαδὴ χρηµατοδότης καὶ ἐν µέρει τυπο-
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γράφος ὁ ἴδιος!) ἦταν καὶ παρέµεινε ἐπὶ µακρὸν ὁ Ἀνδρέας Καλοκαιρινός· ἐπιµε-
λητὲς τῆς ὕλης καὶ ἐπιστηµονικοὶ ὑπεύθυνοι ἦταν οἱ ἄλλοι δύο, µὲ τὴ βοήθεια 
ἀργότερα καὶ τοῦ ἀείµνηστου Στυλιανοῦ Ἀλεξίου.

Εἶναι ἐντυπωσιακὸ πόσο γρήγορα τὸ περιοδικὸ αὐτὸ καθιερώθηκε σὰν τὸ κατ’ 
ἐξοχὴν ἐπιστηµονικὸ βῆµα τῶν κρητικῶν σπουδῶν ἀπὸ τὴ µινωικὴ ἐποχὴ ὣς τοὺς 
νεότερους χρόνους. Ἂν ξεφυλλίσει κανεὶς τοὺς πίνακες περιεχοµένων τῶν πρώ-
των τόµων (ποὺ τώρα µάλιστα εἶναι διαθέσιµοι στὸ Διαδίκτυο µέσῳ τῆς δυναµικῆς 
ἱστοσελίδας τοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς ΕΚΙΜ: http://online.cretica-chronica.
gr), εἶναι σὰν νὰ διαβάζει τὸ Who’s Who τῆς κρητολογίας, ἀρχαίας, µεσαιωνικῆς 
καὶ νεότερης – καὶ ὄχι µόνο. Ἤδη στὸν πρῶτο τόµο συνεργάζονται οἱ Μανόλης  
Χατζηδάκης, Μανοῦσος Μανούσακας, Νικόλαος Τωµαδάκης, Νικόλαος Σταυρινί-
δης, Στέργιος Σπανάκης, Εὐµένιος Φανουράκης,  Ἐµµανουὴλ Κριαρᾶς, Βασίλειος  
Λαούρδας, Γεώργιος Σπυριδάκης, Κωνσταντῖνος Μέρτζιος, Ἀνδρέας Ξυγγόπου-
λος, Richard Hutchinson, Ἁγνὴ Ξενάκη, Σπυρίδων Μαρινᾶτος, καὶ φυσικὰ ὁ Νι-
κόλαος Πλάτων καὶ ὁ Μενέλαος Παρλαµᾶς. Ἂν λείπει κάποιος ποὺ περιµένατε ν’ 
ἀκούσετε, θὰ τὸν βρεῖτε στοὺς ἑπόµενους τόµους, π.χ., Richard Dawkins, Emilio 
Peruzzi, Lilian Jeffery, Charles Astruc, Martin Nilsson, Κωνσταντῖνος Καλοκύρης, 
Νικόλαος Δρανδάκης, Στυλιανὸς Καψωµένος, Γεώργιος Ζώρας, Λίνος Πολίτης, 
Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος, Φαίδων Κουκουλές...

Ἡ ἔκδοση Κρητικῶν Χρονικῶν ἔφτασε τοὺς τριάντα τόµους, ἀλλὰ διακόπη-
κε στὴ δεκαετία τοῦ 1990, στὸ διάστηµα τῆς ὁποίας οἱ τρεῖς δηµιουργοὶ καὶ στυ-
λοβάτες τοῦ περιοδικοῦ ἀπεδήµησαν, ὁ ἕνας µετὰ τὸν ἄλλον, «κατ’ ἀσφοδελὸν 
λειµῶνα». Ἀπὸ τὸ 2011, ἡ Ἑταιρία Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν ἐκδίδει καὶ πάλι 
τὰ Κρητικὰ Χρονικά, σὲ ἐτήσια βάση, ἀνελλιπῶς, µὲ ὕλη ποὺ γίνεται δεκτὴ µετὰ 
ἀπὸ ἀνώνυµες ἐπιστηµονικὲς κρίσεις.

Ἡ ΕΚΙΜ ἱδρύθηκε ὡς σωµατεῖο τὸ 1951. «Σκοπὸς τῆς Ἑταιρίας», ὅπως δηλώ-
νεται στὸ καταστατικό της, «εἶναι ἡ ἐν γένει προαγωγὴ τῶν κρητικῶν ἱστορικῶν 
καὶ λαογραφικῶν σπουδῶν ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καὶ ἐντεῦθεν». 
Ὁ σκοπὸς ἐν συνεχείᾳ ἐπιµερίζεται σὲ ἕξι συγκεκριµένους στόχους, τέσσερεις ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους ἀναφέρονται στὴ συγκέντρωση καὶ περισυλλογὴ ἀντικειµένων, 
κειµηλίων, ἔργων τέχνης καὶ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ ἱστορικῆς ἢ ἐθνολογικῆς σηµα-
σίας, στὴ συγκρότηση µουσειακῆς συλλογῆς, καὶ γενικότερα στὴν προστασία 
τῶν βυζαν τινῶν καὶ µεσαιωνικῶν µνηµείων τῆς Νήσου. Ἡ µουσειακὴ συλλογὴ θὰ 
στεγαζόταν στὸ νεοκλασικό µέγαρο ἰδιοκτησίας τῶν Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυµάτων 
Ἀνδρέα Λυσιµάχου καὶ Μαρίας Καλοκαιρινοῦ, ποὺ παραχωρήθηκε στὴν ΕΚΙΜ 
σύµφωνα µὲ συγκεκριµένο ὅρο τῆς διαθήκης τοῦ µεγάλου δωρητῆ τοῦ Ἡρακλεί-
ου, προκειµένου νὰ στεγάσει, ὅταν θὰ ἐρχόταν ἡ ὥρα του, τὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο. 
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Καὶ ἡ ὥρα του ἔφτασε πέντε χρόνια µετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἔκδοσης τῶν Κρητικῶν 
Χρονικῶν, τὸ 1952, καθὼς τὸ περιοδικὸ βρισκόταν σὲ λαµπρὴ ἀνοδικὴ τροχιά, 
πρᾶγµα ποὺ λειτούργησε ὑπὲρ τῆς νεοσύστατης ἑταιρίας ὡς ἐγγύηση ἀξιοπιστίας 
καὶ κύρους. Στὸ κάτω κάτω ἦταν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ ἔκαναν κουµάντο καὶ στὰ 
δυό, καὶ στὸ περιοδικὸ καί, τὰ πρῶτα χρόνια, στὴν ἑταιρία: Παρλαµᾶς, πρόεδρος· 
Πλάτων, ἀντιπρόεδρος· Καλοκαιρινός, γραµµατέας καὶ διευθυντής (ἄµισθος) τοῦ 
ὑπὸ ἐκκόλαψη µουσείου. Φρόντισαν ὅµως κιόλας νὰ ἐνισχύσουν τὸ κῦρος τῆς 
Ἑταιρίας ἤδη ἀπὸ τὴ συγκρότησή της σὲ σῶµα µὲ τὸ νὰ συµπεριλάβουν στὰ ἱδρυ-
τικά της µέλη προσωπικότητες τοῦ Ἡρακλείου ὡς τακτικὰ µέλη (ὅπως, π.χ., τὸν 
Μητροπολίτη Κρήτης Εὐγένιο καὶ τὸν Δήµαρχο Ἡρακλείου Γεώργιο Ἀλ. Γεωρ-
γιάδη, ὁ ὁποῖος ἀργότερα χρηµάτισε καὶ πρόεδρος τῆς Ἑταιρίας), καὶ ἀντιστοίχως 
ἀξιόλογους ἀνθρώπους τῶν γραµµάτων ἀπὸ τὶς ἄλλες κρητικὲς πόλεις, τὴν Ἀθήνα 
καὶ τὴ Θεσσαλονίκη ὡς ἀντεπιστέλλοντα µέλη.

Ἡ ἵδρυση τοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου ὑπῆρξε «δεσπόζων σκοπὸς τῆς Ἑταιρίας» 
κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη, ἀλλὰ ὄχι ὁ µόνος. Ἡ δηµιουργία λεξικοῦ τοπωνυµίων τῆς 
Κρήτης, ἡ ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Κρητικοῦ θεάτρου καὶ ἄλλων κειµένων τῆς µε-
σαιωνικῆς καὶ ἀναγεννησιακῆς λογοτεχνίας τῆς Κρήτης, ἡ προστασία καὶ συν-
τήρηση τῶν βυζαντινῶν καὶ τῶν νεότερων µνηµείων συµπεριλήφθηκαν ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ στοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρίας. Ὁ τελευταῖος µάλιστα ἀπὸ αὐτούς, κανονικὰ 
θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβαρύνει τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία, ποὺ ὅµως ἐκεῖνα τὰ χρόνια 
ἀντιµετώπιζε τὸ τεράστιο ἔργο τῆς ἐπισκευῆς καὶ συντήρησης τῶν µουσείων ὅλης 
τῆς Κρήτης ἀπὸ τὶς ἐκτεταµένες ζηµιὲς ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ κατὰ τὸν Πόλεµο. Γι’ 
αὐτὸ ἡ συνδροµὴ τῆς Ἑταιρίας ὑπῆρξε πολλὲς φορὲς καίρια.

Μόνο ποὺ ἀποδείχθηκε πιὸ δαπανηρὴ καὶ δυσχερής, ὅταν ἡ Ἑταιρία ἀνέλαβε, 
τὸ 1956, τὴν ἀποκατάσταση τῆς µεγάλης βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Ὁ µεγα-
λύτερος αὐτὸς ἀπὸ τοὺς ἑνετικοὺς ναοὺς τοῦ Χάνδακα, εἶχε διαµορφωθεῖ σὲ µιὰ 
µᾶλλον ἄθλια κινηµατογραφικὴ αἴθουσα, ἐνῶ ὁ µνηµειακὸς χαρακτήρας τοῦ ναοῦ 
εἶχε ξεχαστεῖ ἢ ἀγνοηθεῖ πλήρως. «Ἡ σκέψις ὅτι τὸ µνηµεῖον τοῦτο ἀποκαθιστάµε-
νον εἰς τὴν ἀρχικήν του µορφὴν θὰ ἠδύνατο συγχρόνως, καταλλήλως καὶ ἄνευ 
οὐδεµιᾶς βλάβης διαρρυθµιζόµενον, νὰ χρησιµεύσει ὡς χῶρος πνευµατικῶν καὶ 
καλλιτεχνικῶν συγκεντρώσεων ἀντάξιος πρὸς τὴν παράδοσιν τοῦ Μεγάλου Κά-
στρου, ὤθησε τὸ Δ.Σ. εἰς τὴν ἀνάληψιν τῆς σχετικῆς πρωτοβουλίας».

Ἡ Ἑταιρία, λοιπόν, συµφώνησε µὲ τὸν Δῆµο Ἡρακλείου (τὸν θεωρούµενο 
ὡς ἰδιοκτήτη τοῦ κτηρίου), νὰ ἀποκαταστήσει τὸ µνηµεῖο καὶ νὰ τὸ χρησιµοποιεῖ 
κατὰ παραχώρηση τοῦ Δήµου ὡς χῶρο πνευµατικῶν ἐκδηλώσεων, καθὼς καὶ ὡς 
χῶρο µόνιµης ἔκθεσης ἀντιγράφων βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες 
τῆς Κρήτης, ποὺ γίνονταν ἀπὸ σπουδαστὲς τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν 
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(µεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Σωτήρης Σόρογκας καὶ ὁ Δηµοσθένης Κοκκινίδης) ὑπὸ τὴν 
ἐπίβλεψη τοῦ ἐξαίρετου ζωγράφου καὶ ἑταίρου τῆς ΕΚΙΜ, Θωµᾶ Φανουράκη.

Τότε ἀκόµα δὲν εἶχε κανεὶς συλλάβει τὴν ἰδέα νὰ ἀποτελέσει ἡ µεγαλοπρεπὴς 
αἴθουσα τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς χιλιετηρίδας ἀπὸ τὴν ἀνάκτηση τῆς Κρή-
της τὸ 961 ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς Ἄραβες. Καθὼς ὅµως προχωροῦσαν οἱ ἐργασίες 
ἀποκατάστασης τοῦ ναοῦ, µὲ τὴ συνδροµὴ πιὰ τῆς Ὑπηρεσίας Ἀναστηλώσεων τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς τοπικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ποὺ εἶχε καὶ τὴν ἐπι-
στηµονικὴ εὐθύνη τῶν ἐργασιῶν ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ τοῦ Δήµου, ἐµφανίστηκαν, ἀπὸ 
τὸ 1958, οἱ πρῶτες προτάσεις πρὸς τὴν Ἑταιρία «περὶ ἀναλήψεως πρωτοβου λίας 
διὰ τὴν κατὰ τὸ 1961 ὀργάνωσιν ἑορτασµοῦ τῆς χιλιετηρίδος ἀπὸ τῆς ἀπελευθε-
ρώσεως τῆς Κρήτης ὑπὸ Νικηφόρου Φωκᾶ» (Χρονικὰ 1958). Τὸ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρίας 
δὲν ἄργησε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν πρόκληση τῶν καιρῶν καὶ «εἰς ἐπανειληµµένας 
συνεδριάσεις του ἀποφάσισε τὴν ὀργάνωσιν Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου 
ἐν τῇ πόλει µας ἐν τῷ πλαισίῳ γενικωτέρου παγκρητίου ἑορτασµοῦ τῆς χιλιοστῆς 
ἐπετείου τῆς ὑπὸ τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ ἀπελευθερώσεως τῆς Κρήτης κατὰ τὸ 961. 
Ἡ ἐκτέλεσις τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ἀπαιτεῖ, βεβαίως, µόχθον καὶ δαπάνην, δι’ ἃ 
πρέπει συντόνως νὰ µεριµνήσει τὸ νέον Συµβούλιον» (Χρονικά 1959).

Τιµώντας τὴ χιλιετηρίδα τῆς νίκης τοῦ µετέπειτα Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα 
ἐπὶ τῶν Ἀράβων τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 1961, ἡ Ἑταιρία Κρητικῶν Ἱστορικῶν Με-
λετῶν συνεόρτασε καὶ τὴ δική της δεκαετηρίδα µὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο 
ποὺ ἤξερε καὶ ποὺ µποροῦσε, δηλαδὴ µὲ τὴν ὀργάνωση ἑνὸς µεγάλου διεθνοῦς συ-
νεδρίου κρητικῶν µελετῶν. Καὶ µὲ τὸν λαµπρότερο δυνατὸ τρόπο, ἐγκαινιάζοντας 
τὸν πλήρως καὶ ἐπακριβῶς ἀνακαινισµένο µὲ τὴ δική της φροντίδα ναό τοῦ Ἁγίου 
Μάρκου, ἕνα πραγµατικὸ κόσµηµα τῆς πόλης τοῦ Ἡρακλείου.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ πρώτου ἐκείνου Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου ὑπῆρξε 
παροιµιώδης. Ἔλαβαν µέρος 120 σύνεδροι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 53 ξένοι ἐπιστήµο-
νες ἀπὸ 14 χῶρες· οἱ πρυτάνεις τῶν Πανεπιστηµίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, 
ἐκπρόσωποι τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους. Ἐκ παραλλήλου, ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀναθηµατικῆς στήλης 
τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ στὴν Πλατεῖα Ἐλευθερίας, ποὺ ἡ ΕΚΙΜ εἶχε παραγγείλει 
στὸν γλύπτη Χρῆστο Καπράλο, «κατὰ γενικὴν ὁµολογίαν ἔργον ἐξαίρετον» (Χρο-
νικά 1961). «Δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὑπερβολή», διαβάζοµε στὰ Πεπραγµένα 
τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΚΙΜ τοῦ 1961, «ἂν τονισθῆ ὅτι τὸ... Συνέδριον ἀποτελεῖ σηµαντικώ-
τατον σταθµὸν εἰς τὰ πεπραγµένα τῆς Ἑταιρίας, εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς πόλεως καί, 
τὸ σπουδαιότερον, εἰς τὴν Κρητολογικὴν Ἐπιστήµην» (Χρονικὰ 1961).

✳
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Σᾶς ὑπενθυµίζω ὅτι ὁ «δεσπόζων σκοπὸς τῆς Ἑταιρίας» ἦταν, ἀφ’ ἑνός, ἡ ἵδρυ-
ση του Ἱστορικοῦ Μουσείου Κρήτης καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἡ «προαγωγὴ τῶν κρητικῶν 
ἱστορικῶν καὶ λαογραφικῶν σπουδῶν ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καὶ 
ἐντεῦθεν». Ἤδη ὅµως ἡ µελέτη τῆς ἀρχαιότητας εἶχε πολὺ νωρίτερα παρεισφρή-
σει στὰ Κρητικὰ Χρονικὰ ἐξαιτίας τῶν ἐκτεταµένων καὶ συχνὰ ἐντατικῶν ἀρχαιο-
λογικῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν θαυµαστῶν εὑρηµάτων τους, καὶ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἦταν 
πολὺ φυσικὸ νὰ συµβεῖ καὶ µὲ τὰ κρητολογικὰ συνέδρια. Εἶναι χαρακτηριστικὸ 
ὅτι ἀµέσως στὰ πρῶτα συνέδρια ἔλαβαν µέρος πολλοὶ διακεκριµένοι κλασικοὶ 
ἀρχαιο λόγοι, ποὺ δὲν εἶχαν ἰδιαίτερη σχέση µὲ τὴν Κρήτη –ἀναφέρω ἐπὶ παρα-
δείγµατι τοὺς Paul Åström, John Boardman, Emil Kunze, Helmut Kyrieleis, Μα-
νόλη Ἀνδρόνικο, Νικόλαο Κοντολέοντα– καὶ πολὺ τακτικότερα, ἐννοεῖται, συµµε-
τεῖχαν οἱ Ἕλληνες καὶ ξένοι ἀρχαιολόγοι ποὺ ἐργάζονταν στὴν Κρήτη. Ἐξίσου 
δηµο φιλῆ ὅµως ὑπῆρξαν καὶ τὰ τµήµατα των συνεδρίων ποὺ ἦταν ἀφιερωµένα στὸ 
Βυζάντιο, στὶς περιόδους τῆς Ἑνετοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας, καὶ ἀσφαλῶς 
στοὺς νεότερους χρόνους ὣς τὴ σύγχρονη ἐποχή.

Θὰ ἤθελα νὰ εἶµαι σὲ θέση νὰ ἐντοπίσω µερικὲς ἀπὸ τὶς µεγάλες στιγµὲς στὴν 
ἱστορία τῶν συνεδρίων, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν εἶµαι. Ἐπιπλέον, θὰ ἤµουν προκατει-
ληµµένος ὑπὲρ τῶν µεγάλων δασκάλων καὶ ἀγαπητῶν µου φίλων, τὰ ὀνόµατα τῶν 
ὁποίων συνάντησα τόσες φορὲς ξεφυλλίζοντας τόµους πρακτικῶν ἢ διατρέχοντας 
τοὺς πίνακες περιεχοµένων τῶν πρακτικῶν παλαιότερων συνεδρίων: Νικόλαος 
Πλάτων, Μανοῦσος Μανούσακας, Νίκος Οικονοµίδης, Μανόλης Μπορµπουδά-
κης, Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Γιάννης Σακελλαράκης, Samuel Baud-Bovy, Νικόλαος 
Παναγιωτάκης – γιὰ νὰ περιοριστῶ στὰ ὀνόµατα µερικῶν µόνο ἀπὸ τοὺς ἐκλι-
πόντες φίλους.

Ὡστόσο, στὸ ἔνατο συνέδριο, ποὺ ὀργάνωσε ἡ ΕΚΙΜ στὴν Ἐλούντα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τὸ 2001, καὶ σύµφωνα µὲ τὴ θεµατικὴ ποὺ ὅρισαν οἱ ὀργανωτές, πολλοὶ 
ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς ὁµιλητὲς καὶ ὁµιλήτριες τοῦ ἐνάτου συνεδρίου, ἀφιέρωσαν 
συνθετικὲς ἀποτιµήσεις τῶν ἀνακοινώσεων στὸν ἐπιστηµονικό τους χώρο, ὑπο-
δεικνύοντας ἔτσι καὶ κάποιες ἐπιθυµητὲς µελλοντικὲς κατευθύνσεις τῶν σχετικῶν 
ἐρευνῶν. Ἀναφέροµαι στὶς κεντρικὲς εἰσηγήσεις τοῦ 2001:

• «Ἀπολογισµὸς καὶ προοπτικὲς τῶν κρητολογικῶν σπουδῶν» τοῦ Vincenzo 
LaRosa.

• «Ἀπολογισµὸς καὶ προοπτικὲς τῶν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν» τοῦ Στυλιανοῦ 
Ἀλεξίου.

• «Ἀπολογισµὸς καὶ προοπτικὲς τῶν κρητολογικῶν ἐρευνῶν. Τὸ πραγµατικὸ 
καὶ τὸ ἐφικτό» τῆς Ἑλένης Γαρδίκα-Κατσιαδάκη.
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• «Ἀπολογισµὸς καὶ προοπτικὲς τῶν κρητολογικῶν ἐρευνῶν. Οἱ ἱστορικοὶ χρό-
νοι» του Χαράλαµπου Κριτζᾶ.

• «Ἀποτίµηση καὶ προοπτικὲς τῶν κρητολογικῶν ἐρευνῶν» τῆς Ζαχαρένιας 
Σηµανδηράκη.

• «Ἡ ἔρευνα τῆς ἀρχαιολογίας καὶ ἱστορίας τῆς τέχνης του Μεσαίωνα» τῶν 
Ὄλγας Γκράτζιου καὶ Στέλλας Παπαδάκη-Oekland.

• «Βυζαντινὴ καὶ βενετοκρατούµενη Κρήτη (330-1669): Ἡ κατάσταση τῆς ἐπι-
στηµονικῆς ἔρευνας» τοῦ Θεοχάρη Δετοράκη.

Ἐλπίζω νὰ µὴν κάνω κατάχρηση τοῦ χρόνου τῆς ἀποψινῆς ἐναρκτήριας συνεδρίας, 
ποὺ δικαιωµατικὰ ἀνήκει στοὺς προσκεκληµένους κεντρικοὺς ὁµιλητές µας, µὲ τὸ 
νὰ σᾶς διαβάσω τὶς καταληκτήριες παραγράφους ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἰσήγηση τῆς 
Ὄλγας Γκράτζιου καὶ τῆς ἀείµνηστης Στέλλας Παπαδάκη-Oekland γιὰ τὴν «Ἔρευ-
να τῆς ἀρχαιολογίας καὶ ἱστορίας τῆς τέχνης τοῦ Μεσαίωνα» στὸ Συνέδριο τοῦ 
2001:

Τα κρητολογικά συνέδρια [γράφουν], ένας σαραντάχρονος θεσµός που 
συνέβαλε αποφασιστικά στην έρευνα της ιστορίας και αρχαιολογίας της Κρή-
της, που είναι επιπλέον πολύ αγαπητός στους τακτικούς του συνέδρους, γί-
νονται πια όλο και πιο µικρά: κι ας είναι γιγαντιαία [ἡ ἔµφαση δική µου]. Εκα-
τοντάδες σύνεδροι, παράλληλες συνεδρίες ακόµη και µέσα στα ίδια Τµήµα-
τα, workshops και posters, πολύτοµα πρακτικά. Οι προβληµατισµοί και τα 
αντικείµενα της µελέτης εκτείνονται σε όλο και περισσότερες επιστηµονικές 
κατευθύνσεις, κι έτσι εξάλλου πρέπει. Κάθε τοµέας απαιτεί την µεγαλύτερη 
επιστηµονική εξειδίκευση. Όσο βεβαίως η εξειδικευµένη έρευνα αναπτύσσε-
ται µε αυστηρά επιστηµονικούς όρους, τόσο επιζητεί να συνδιαλέγεται εσω-
τερικά, στις µικρές οµάδες των οµοτέχνων που αντιµετωπίζουν ανάλογα προ-
βλήµατα. Σήµερα πια και µέσα στα ίδια τα καθιερωµένα τρία Τµήµατα του 
Συνεδρίου το πλήθος γνωστικών χώρων που εκπροσωπούνται συνωστίζονται 
ασφυκτικά, χωρίς να είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν.

Το πρόβληµα έχει µιαν επιστηµολογική και µια διαδικαστική όψη. Στον 
καινούργιο αιώνα που µπήκαµε οι οργανωτές, δικαιωµένοι από την επιτυχία 
της συµµετοχής, καλούνται να βρουν λύσεις που θα ενθαρρύνουν την εξει-
δίκευση χωρίς να παραβλέψουν την ανάγκη διεπιστηµονικότητας, ώστε τα 
Κρητολογικά Συνέδρια να συνεχίσουν το γόνιµο έργο τους.
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Ἡ «γνωστικὴ» αὐτὴ προειδοποίηση –χρησιµοποιῶ τὴ λέξη γνωστικὴ ὄχι µὲ τὴν 
ἀρχαία, ἀλλὰ µὲ τὴν κρητικὴ σηµασία της– πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἀπὸ τοὺς ὀργα-
νωτὲς τῶν κρητολογικῶν συνεδρίων, καθὼς ἔχοµε πιὰ περάσει ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ γραπτοῦ λόγου καὶ τῆς τυπογραφίας στὴν ἐποχὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς 
ἐπικοινωνίας, ὅπου ἡ ταχύτητα ἀνταλλαγῆς καὶ διασταύρωσης ἰδεῶν καὶ ὀργα-
νωτικῶν σχηµάτων, σὲ ὁποιαδήποτε κλίµακα µεγέθους, εἶναι πρωτοφανὴς καὶ 
ἀδιανόητη πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια. Τώρα πιὰ τὰ ἐξειδικευµένα µικροσυνέδρια στὸ 
πλαίσιο µεγαλύτερων ἢ καὶ γιγαντιαίων σχηµάτων εἶναι ἐφικτὰ µὲ τὴ βοήθεια τῆς 
σχετικῆς τεχνολογίας, κάτι ποὺ ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ ἀργήσουµε νὰ τὸ δοῦµε κι ἐδῶ 
στὴν Κρήτη.

Στὴν παροῦσα ὀργάνωση, ἕνα πρῶτο βῆµα συνάρθρωσης τῆς τεχνολογίας µὲ 
τὴ φυσικὴ παρουσία ἔγινε µὲ τὴ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρµας διαχείρισης 
τῆς προσυνεδριακῆς διαδικασίας στὸ σύνολό της. Ἕνα δεύτερο βῆµα θὰ γίνει µὲ 
τὴ (µετασυνεδριακή) δηµοσιοποίηση τῶν πεπραγµένων τοῦ συνεδρίου µας, ποὺ 
θὰ συντἀµει δραστικὰ τὸν ἐκδοτικὸ χρόνο, καὶ γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἀκούσετε περισ-
σότερα ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς ΕΚΙΜ στὴν καταληκτήρια συνεδρία µας. Ἐντατικὴ 
χρήση τεχνολογίας προβλέπεται καὶ στὴ διάρκεια τῶν ἐπιστηµονικῶν ἐργασιῶν 
µας – ἄλλωστε ἤδη ἡ συνεδρία αὐτὴ µεταδίδεται ζωντανὰ στὸ Διαδίκτυο (µέσῳ 
livestreaming) µὲ τὴν πολύτιµη συνεργασία τοῦ Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Θέλω, ἐκµέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς ΕΚΙΜ, νὰ εὐχαριστή-
σω τοὺς χορηγοὺς καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Συνεδρίου: τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καὶ 
Ἀθλητισµοῦ, τὴν Περιφέρεια Κρήτης, τὸν Δῆµο Ἡρακλείου καὶ τὴ Δηµοτικὴ Ἐπι-
χείρηση Πολιτισµοῦ, Τουρισµοῦ καὶ Ἀνάπτυξης Ἡρακλείου, τὰ Ἱδρύµατα Ἀνδρέου 
καὶ Μαρίας Καλοκαιρινοῦ καὶ τὶς Μινωικὲς Γραµµές. Ἄφησα τελευταῖο, last but not 
least, τὸ  Ἵδρυµα Σταῦρος Νιάρχος, χωρὶς τὴν ἀποφασιστικὴ συνδροµὴ τοῦ ὁποίου 
ἡ ὀργάνωση αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν ἐφικτή.

Κυρίες καὶ Κύριοι, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑποµονετικὴ προσοχή σας· καὶ σᾶς 
εὔχοµαι ἕνα ἐπιτυχηµένο συνέδριο καὶ καλὴ διαµονὴ στὸ Μεγάλο Κάστρο.

Ἡράκλειο, Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου 2016


