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Στα μονοπάτια της Ιστορίας
» 100 χρόνια μετά την Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα

Για όλα αυτά και για άλλα πολλά δεν χρειάστηκαν

παρά ελάχιστα λεπτά της ώρας για να με πείσει ο

φίλος Νίκος Παπαδάκης, διευθυντής του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βε-

νιζέλος” για την αναγκαιότητα έκδοσης του σημε-

ρινού αφιερώματος.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που τα “Χανιώτι-

κα Νέα” σε συνεργασία με το Ι.Ε.Μ. καταγράφουν,

συνθέτουν και ανασυνθέτουν την ιστορία του τόπου

μας, με τη συνεργασία μιας πλειάδας εκλεκτών πνευ-

ματικών ανθρώπων, επιστημόνων, ιστορικών, χω-

ρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η

παρουσίαση τέτοιων ιστορικών εργασιών.

Να θυμίσω αυτές τις σπουδαίες για μας εκδόσεις:

“Κρητική Πολιτεία”, “Μικρασία Χαίρε”, “Επα-

νάσταση του 1897” (φωτ.).

Ήταν σπουδαίες ιστορικές έρευνες - εργασίες, που

επιμελήθηκε και συντόνισε ο Νίκος Παπαδάκης και

που πιστεύω ότι θα αποτελούν πηγές ενημέρωσης

και στο μέλλον, για όσους θα θελήσουν να ανατρέ-

ξουν στην ιστορία του τόπου, σε πρόσωπα και κα-

ταστάσεις που σημάδεψαν ολόκληρες χρονικές πε-

ριόδους και αποτέλεσαν έναυσμα για νέα δημι-

ουργική πορεία.

Πορεία νέα, δημιουργική που χρειάζεται και σήμερα

ο τόπος, καθώς βιώνουμε τη μεγάλη φθορά του πα-

ρόντος.

Εκατό χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με

τη Μητέρα Ελλάδα.

Τα “Χανιώτικα Νέα”, το Ίδρυμα Ερευνών και Με-

λετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” δίνουν και πάλι το “πα-

ρών”. Προβολή και ανάδειξη με το ένθετο αυτό σ' ένα

μεγάλο γεγονός.

Ένα γεγονός, μια πράξη μεγάλη που κατέγραψε η

ιστορία χάρις, βέβαια, στην παρουσία ενός Μεγά-

λου Κρητικού, ενός Μεγάλου Έλληνα, του Ελευθε-

ρίου Βενιζέλου.

Του Ελευθερίου Βενιζέλου που κατάφερε να

αξιοποιήσει αυτά που ο Έλληνας πεζογράφος της Γε-

νιάς του 1930 Στρατής Μυριβήλης έγραφε δυο - τρεις

δεκαετίες μετά:

«Σε μια ώρα που κανείς δεν ξέρει, σε μια στιγμή που μόνο

ο Θεός ορίζει, μέσα στο ναό της Ιστορίας, σημαίνει ξαφ-

νικά η βαθιά καμπάνα της Μοίρας, πάνω στα ριζικά των

λαών. Τότε τα άτομα που αποτελούν την εθνική ολότητα,

πετούν θεληματικά ένα μεγάλο μέρος από τα πιο ακριβά

προνόμιά τους και υποταγμένα σε μια ακατανίκητη κε-

ντρομόλο δύναμη, αναζητούν τον πυρήνα της ομογένει-

ας, για να δώσουν, όσο γίνεται πιο υπεύθυνα, το μεγάλο

'παρών' της φυλής. Μπροστά στο κάλεσμα της Μοίρας».

Και η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ήταν “Κά-

λεσμα της Μοίρας” που ο Ελευθέριος Βενιζέλος

δεν άφησε να φύγει ανεκμετάλλευτο.

λόγος -γραπτός ή προφορικός- για την ιστο-

ρία, πάντοτε αναγκαίος, εντυπωσιακός, ελ-

κυστικός. Από παλιά μέχρι και σήμερα.

Αναδρομή συχνά-πυκνά σε γεγονότα, πρόσωπα, κα-

ταστάσεις, “βύθισμα” σε σελίδες της ιστορίας - επι-

στήμης. Γιατί;

Στο πέρασμα των χρόνων, των αιώνων, των χιλιετιών,

εξέχουσες προσωπικότητες, διανοητές, φιλόσοφοι,

ιστορικοί, επεσήμαναν το ρόλο, τη σημασία, την αξία

της ιστορίας. 

Ερέθισμα, κίνητρο, πρόσκληση και πρόκληση ν' ανα-

ζητήσεις σ' αυτούς την απάντηση στο “γιατί το ανα-

σκάλεμα” της ιστορίας και όχι σε μια δικιά σου ευ-

καιριακή αναφορά.

Γιατί:

«Είναι ευτυχής όποιος την ιστορία εμελέτησε, γιατί αυτός ούτε

τους πολίτες παρακινεί στην καταστροφή, ούτε ο ίδιος γίνε-

ται άδικος».
Ευριπίδης

Γιατί:

«Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυ-

ρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το πα-

ρόν και μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον».

Θερβάντες

Γιατί:

«Η μελέτη της ιστορίας μπορεί πολύ να συντελέσει στη διόρ-

θωση του βίου των ανθρώπων, γιατί απ' αυτή ποριζόμαστε

πολλά και σοφά βιοτικά διδάγματα».
Πολύβιος

Γιατί:

«Η ιστορία είναι ο μάρτυρας των εποχών, η λαμπάδα της αλή-

θειας, η ζωή της μνήμης, ο δάσκαλος της ζωής, ο αγγελιο-

φόρος της αρχαιότητας».
Κικέρων

Γιατί:

«Όποιος την ιστορία του την ίδια δεν ξέρει, το πώς και το για-

τί εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, στης αμάθειας το σκοτάδι

μένει και ζει μονάχα απ' τη μια στην άλλη μέρα».

Γκέτε

Γιατί:

«Αίσθηση της Ιστορίας κατά Σεφέρη σημαίνει πως το πα-

ρελθόν και το μέλλον μπορούν να συνυπάρξουν στο παρόν».

Γι' αυτό:

«Την ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυ-

τό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην

ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστε-

ρο και διαυγέστερο».
Ιπποκράτης

O
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Μια έκδοση με μεγάλη 
Ιστορική και Εθνική σημασία

H
Κρήτη αγωνίσθηκε για την ελευθερία

της περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι

του Ελληνισμού. Την 1η Δεκεμβρίου

1913 οι μακροί και σκληροί αγώνες της

δικαιώθηκαν ελευθερώθηκε και έγινε

Ελλάδα. Στη μακριά νύχτα που μεσο-

λάβησε Ρωμαίοι, Άραβες, Ενετοί και

Τούρκοι ασέλγησαν, ατελείωτους αιώ-

νες, στο κορμί της και τα κρητικά νιάτα προσφέρθηκαν ολο-

καύτωμα σε αμέτρητες επαναστάσεις που συγκλόνισαν τους

θρόνους των κατακτητών. Μόνο κατά την Ενετοκρατία αριθ-

μούνται 27 επαναστάσεις, στάσεις και κινήματα. Ενώ κατά την

περίοδο της Τουρκοκρατίας 10 επαναστάσεις γεμάτες από δά-

κρυα και αίμα. Η θρησκευτική τρομοκρατία και οι γενοκτονίες

δεν έκαμψαν την αδάμαστη ψυχή της. Οι κάτοικοί της παρέ-

μειναν Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι.   

Ασφαλώς η απελευθέρωση της Κρήτης από τον τουρκικό

ζυγό και η ένωσή της με την Ελλάδα θα πρέπει πρώτιστα να

αποδοθεί στους αμέτρητους αγωνιστές, που έδωσαν το αίμα

τους για την πατρίδα μας. Όμως ο καταλύτης των εξελίξεων

υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος αναδεικνύεται σε κύ-

ριο πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην Κρήτη και στην Ελλά-

δα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Έπρεπε

να αναδιοργανωθεί το κράτος και οι ένοπλες δυνάμεις και έπρε-

πε να λάβει σάρκα και οστά το όνειρο του Ρήγα Φεραίου με την

ένωση των Βαλκανικών Κρατών κατά της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας για να βρουν τη δικαίωσή τους οι αγώνες του κρη-

τικού λαού. Η λύση του κρητικού ζητήματος περνούσε υπο-

χρεωτικά μέσα από την έκβαση των δύο Βαλκανικών πολέμων.

Τα γεγονότα δικαίωσαν τις επιλογές του μεγάλου Κρητικού. Έτσι,

σε λιγότερο από ένα χρόνο και έπειτα από τα πολεμικά γεγο-

νότα την μεγάλης εθνικής εξόρμησης του 1912-13, η φοβισμένη

και περιφρονημένη Ελλάδα του παρελθόντος είχε κατορθώσει

να διπλασιάσει τα εδάφη της και τον πληθυσμό της. 

Η ένωσή της με την Ελλάδα έχει χαρακτήρα οριστικό και

αμετάκλητο, δεν είναι ένωση με… ημερομηνία λήξεως. Σε κα-

μία από τις διεθνείς συνθήκες με τις οποίες ρυθμίζεται οριστικά

το κρητικό ζήτημα δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά ότι η

ένωση υπόκειται σε οποιονδήποτε χρονικό περιορισμό, ούτε

σε ενδεχόμενο επανεξέτασης της ενσωμάτωσης της Κρήτης στον

εθνικό κορμό σε 100, 200 ή … χίλια χρόνια. Το ίδιο, άλλωστε,

ισχύει για τη Μακεδονία, την  Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου

και τη Θράκη, που ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό με τις

προαναφερόμενες ή μεταγενέστερες συνθήκες.

Οι συνθήκες αυτές ήταν, σύμφωνα με τον Βενιζέλο, «η τε-

λευταία λέξη επί του κρητικού ζητήματος», καθώς με αυτές εξέ-

λιπε κάθε ίχνος τουρκικής επικυριαρχίας και η Κρήτη ενσω-

ματώθηκε για πάντα στον εθνικό κορμό, μαζί με εκατομμύρια

Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Νησιώτες και αργότερα τους Θράκες.

Αυτό όμως που δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ είναι ότι οι πρό-

γονοί μας και ο Βενιζέλος μας παρέδωσαν για πρώτη φορά στην

ιστορία του Ελληνισμού ένα τόσο ομοιογενές και ισχυρό κρά-

τος. Σ’ εμάς, σε όλους τους Έλληνες και στις επόμενες γενιές

εναπόκειται να το κρατήσουμε ενωμένο, αλώβητο και δυνατό.  

*
Εκατό χρόνια μετά η μεγάλη επέτειος της ένωσης γιορτά-

ζεται με ξεχωριστή λαμπρότητα, αλλά και με αίσθηση της ξε-

χωριστής σημασίας της. Οι εορτασμοί αυτοί μας δίνουν την

ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι η καρδιά της Κρήτης χτυπά σε

ολόκληρο τον κόσμο. Στα πέρατα της Οικουμένης, από την Αλά-

σκα ως την Αυστραλία, την Αφρική, την Ευρώπη, την Άπω Ανα-

τολή και την Αμερική, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι Κρη-

τικοί εδώ και πολλές γενιές. 

Στο πλαίσιο των εορτασμών του ίδιου κορυφαίου γεγονό-

τος εντάσσεται και η έκδοση του παρόντος αφιερώματος, η

οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς την αποφασιστική συμβολή της

εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα» και προσωπικά του Ιδρυτή της

κ. Γιάννη Γαρεδάκη. Είναι προφανές ότι οι άριστες εγκατα-

στάσεις, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και οι συνερ-

γάτες μιας από τις σημαντικότερες επαρχιακές εφημερίδες της

χώρας μας, κατέστησαν εφικτή την παρουσίαση στο ευρύτε-

ρο κοινό ενός έργου με πραγματική ιστορική αλλά και εθνι-

κή σημασία. Τέλος, ευχαριστούμε τους συγγραφείς του αφιε-

ρώματος και ιδιαίτερα τους επιμελητές της έκδοσης για τη συ-

νεργασία, αλλά και για την πολύτιμη προσφορά τους προς την

ιστορία και τον τόπο μας. 
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ΗΛΕΚΤΡ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ελένη Σταυρίδη

ΙΔΡΥΤΗΣ: Γιάννης Ε. Γαρεδάκης

Γιώργος Κουκουράκης
Επιστημονικός συνεργάτης Εθνικού Ιδρύματος
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Αργυρώ Βατσάκη
Υπεύθυνη Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Επιμέλεια κειμένων:

Βάλια Βαρουχάκη
Υπεύθυνη εκδόσεων 
Εθνικού Ιδρύματος                                          
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Επιμέλεια φωτογραφικού υλικού:

Χαρά Αποστολάκη
Αρχειονόμος, Βιβλιοθηκονόμος 
Εθνικού Ιδρύματος          
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

• Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το Αρχείο 
του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

www.haniotika-nea.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Τηλ.: 28210 56008, 28210 51555, Fax: 28210 56009

email: info@venizelos-foundation.gr    http://www.venizelos-foundation.gr



■ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ

1η Δεκεμβρίου 1913
Επιστροφή στην Ημέρα Εκείνη.

Στη χειροπιαστή πραγματικότητα

της πρώτης λέξης της φοβερής επωδού:

«Ένωσις ή Θάνατος».

Για να δουν τα μάτια, ν’ αφουγκραστούν τ’ αυτιά,

να ψαύσουν τα χέρια, να μυρίσει η μύτη,

να γευτεί η γλώσσα, να νιώσει ο νους

το σώμα της γιορτής.

Όπως οι παππούδες μας.

Τι η καρδιά πολλές φορές τους είχε ξεγελάσει.

Στο φρικτό Φιρκά.

Εδώ όπου, η σημαία της Ελλάδας,

για πρώτη φορά επισήμως,

κυμάτισε στον κρητικό ουρανό

στέλνοντας «πρωτίστως,

το γλυκύ της ελευθερίας σάλπισμα,

εις τας ψυχάς, αι οποίαι

δεν ηυτύχησαν να ζήσωσιν».

Από την ποιητική συλλογή «Όταν γίνεις ποίημα» 

(Εκδόσεις «Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης- Πυξίδα της Πόλης») Χανιά,  2013
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■ ΓιΩρΓης ΓιατρομανΩλακης  Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Λογοτεχνίας, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συγγραφέας

Κρήτη 1913-2013
ή ο Μουστογιώργης 
στο Facebook   

{                }
Στον Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη, ενός κατ’ εξοχήν κρητοκεντρικού
(ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός) και εν ταυτώ οικουμενικού συγγραφέα,
υπάρχει μια μικρή ένθετη αφήγηση που, όπως πιστεύω, δείχνει  καθαρά 
μια από τις αγαθές ιδιαιτερότητες του Nησιού και των ανθρώπων του. 

■ Σπάνιος χάρτης της Κρήτης του 1868.

Ε
ίναι άλλωστε γνωστό ότι ο Καζαντζάκης είναι εκεί-

νος ο συγγραφέας που,  επικεντρωμένος στην

Κρήτη και θρεμμένος από τον πολιτισμό και την

ιστορία της, ανάγει το Νησί σε ένα οικουμενικό

κέντρο, ιδεατό ωστόσο και σε μεγάλο βαθμό εξι-

δανικευμένο. Κανένας Έλληνας συγγραφέας (με

την εξαίρεση, φυσικά, του Αλέξανδρου Παπα-

διαμάντη- πλην εκείνος με διαφορετικό ύφος και

διαφορετική ιδεολογία) δεν αφιερώθηκε τόσο πιστά και τόσο ιδεο-

ληπτικά συνάμα στον γενέθλιο τόπο και κανένας άλλος Έλληνας συγ-

γραφέας δεν προέβαλε τόσο απόλυτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

λαού του. Ιδού η μικρή ιστορία.

«Ο παππούς μου», λέει  σε κάποιο σημείο ο αφηγητής «από τη

γενιά της μητέρας μου, σ'  ένα χωριό της Κρήτης, έπαιρνε κάθε βρά-

δι το φανάρι και γύριζε μια βόλτα το χωριό να δει μπας κι ήρθε κά-

ποιος ξένος. Τον κουβαλούσε σπίτι, τού 'δινε μπόλικα κι έτρωε κι έπι-

νε, κάθουνταν έπειτα στο μεντέρι, άναβε το μακρύ τσιμπούκι, γυρνούσε

προς τον μουσαφίρη του -- είχε φτάσει η ώρα της πλερωμής- και τού

'λεγε προσταχτικά: "Λέγε! --Τι να πω γέρο-Μουστογιώργη;  --Τι είσαι,

ποιός είσαι, από πού έρχεσαι, τι χώρες και τι χωριά είδαν τα μάτια σου.

Όλα, όλα να τα πείς. Εμπρός, λέγε!"

Κι άρχιζε ο μουσαφίρης να λέει αλήθειες και ψευτιές ανάκατα, κι

ο παππούς μου κάπνιζε το τσιμπούκι κι άκουγε και ταξίδευε μαζί του,

ήσυχα καθούμενος στο μεντέρι. Κι αν τού άρεσε ο μουσαφίρης, τού 'λεγε:

"Θα μείνεις  κι αύριο, δε φεύγεις. Έχεις κι άλλα να πεις".

Δεν είχε ξεπορτίσει ποτέ ο παππούς μου  από το χωριό του. Μήτε

στο Μεγάλο Κάστρο είχε πάει, μήτε στο Ρέθεμνος. "Τί να πάω; Έλεγε.

Από δω περνούν Ρεθεμνιώτες και Καστρινοί, έρχεται το Ρέθεμνος και

το Κάστρο στο σπίτι μου. Μάλιστα!  Τι ανάγκη έχω να πάω εγώ;"».  

Είμαστε παραδοσιακοί, συντηρητικοί, αντιδραστικοί κάποτε,

αλλά και τόσο προοδευτικοί, τόσο ευφάνταστοι, 

δημιουργικοί και παραγωγικοί. 

Δεν μένουμε πίσω από την εποχή μας.



Η ιστορία είναι ωραία, και το δίχως άλλο, θυ-

μίζει, τουλάχιστον  στους γνώστες του Ομήρου (ο

Καζαντζάκης ανήκει σε αυτούς), την παμπάλαια τε-

λετουργία και τυπολογία της ομηρικής φιλοξενίας,

όπου πρώτα καλοδέχονταν και φρόντιζαν τον

ξένο και ύστερα ρωτούσαν να μάθουν ποιός είναι.

Το σημαντικότερο: η ιστορία δείχνει με γλαφυρό-

τητα την ιδιαιτερότητα ενός Κρητικού που «πλε-

ρώνεται» με αφηγήσεις, όπως, υποτίθεται, γινόταν

και στον Όμηρο. Ο παντελώς αγράμματος και ατα-

ξίδευτος παππούς φαίνεται να έχει εγγεγραμμένο

εντός του το πολιτισμικό DNA ενός ομηρικού αν-

θρώπου. Ποιός άλλος μεγαλύτερος έπαινος; Φυσικά

υπάρχουν και πολλές άλλες ιστορίες και περιγρα-

φές στον Καζαντζάκη που προβάλλουν την ιδιαι-

τερότητα των ανθρώπων του νησιού μιας εποχής,

δηλαδή της εποχής εκείνης που η γραφίδα του

συγγραφέα επιχειρεί να αναστήσει και να μνη-

μειώσει. Και εμείς οι επιγενόμενοι Κρητικοί,

καθώς αρεσκόμαστε να πιστεύουμε ότι

όλοι μας διαθέτουμε τη χάρη, τα χαρίσμα-

τα και, κυρίως, την ευγένεια των ιδανικών χα-

ρακτήρων του Καζαντζάκη (επειδή υπάρ-

χουν και μη ιδανικοί), έχουμε την πεποίθη-

ση  ότι όλοι μας, επίσης, διαθέτουμε  μια κά-

ποια «κρητική ιδιοπροσωπία», την «κρητι-

κοσύνη», όπως λένε, ή την περίφημη «κρητική

ματιά», που, όπως σημειώνει ο Παντελής

Πρεβελάκης, ήταν «ένα γοητευτικό εύρημα του

Καζαντζάκη με περιορισμένη αποδεικτική

αξία».

Όμως το ερώτημα στο οποίο πρέπει να

απαντήσουμε σήμερα στα χρόνια της Με-

γάλης Κρίσης δεν είναι αν κυκλοφορούν ακό-

μη στα χωριά της Κρήτης Μουστογιώργηδες

με το φαναράκι στο χέρι αναζητώντας ξένους

να τους φιλοξενήσουν και να τους ακούσουν

να αφηγούνται «αλήθειες και ψευτιές ανά-

κατα». Αυτός ο ιδιαίτερος Κρητικός δεν υπάρ-

χει, αν όντως υπήρξε ποτέ. Δεν είναι λοιπόν

αυτό το ερώτημα καθώς σήμερα η τηλεόραση, το

ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, το Facebook κ.λπ. αφη-

γούνται, όντως «ανάκατα», παντός είδους ιστορίες,

ψεύτικες και δόλιες, ως επί το πλείστον. Το ερώτημα

(ένα από τα πολλά) που πρέπει να τεθεί σήμερα για

εμάς τους Κρητικούς, εκατό χρόνια μετά την ένω-

ση του Νησιού με την Ελλάδα, είναι αν είμαστε άν-

θρωποι της εποχής μας, αν συμμετέχουμε στο κοι-

νόν των Ελλήνων, διατηρώντας ωστόσο κάποιες

υπαρκτές ιδιαιτερότητες που δεν έχουν καμία σχέση με τις τοπικι-

στικές φαντασιώσεις μας.

Κανείς, λ.χ., δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ιδιαίτερη γεωγραφική

θέση του Νησιού, στη μέση της Μεσογείου, ανάμεσα σε Ανατολή

και Δύση, ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη, δεν διευκόλυνε

ποικίλες επιδράσεις και δεν προκάλεσε πάμπολλες επιθέσεις στρα-

τιωτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Αλλά κανείς επίσης δεν μπο-

ρεί να αρνηθεί ότι αυτή ακριβώς η γεωγραφία κάνει το Νησί να απο-

δέχεται διαφορετικές πολιτισμικές επιδράσεις τις οποίες, ωστόσο,

μπορούσε να επεξεργάζεται και να προσαρμόζει στον δικό του χα-

ρακτήρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο, γηγενή πο-

λιτισμό, ήδη από τα μινωίτικα χρόνια. Η ιδιωμα-

τική γλώσσα, η μουσική, η κλειστή οικογενεια-

κή οργάνωση (δείγμα της μεσογειακής «οικογε-

νειακής αλληλεγγύης» με τα θετικά και τα αρνη-

τικά της), ο ατίθασος χαρα-

κτήρας, αντικρατικός και

κάποτε αντισυστημικός, η

πολλαπλώς καλλιεργημένη

εγωπάθεια για μια δήθεν

ιδιαιτερότητα, τα φιλελεύ-

θερα πολιτικά φρονή-

ματα, παρακαταθήκη

του Ελευθερίου Βε-

νιζέλου, μαζί και η

εύκολη διολίσθη-

ση στα σκοτεινά

άκρα (πάρα πολ-

λά χωριά μας έχουν μολυνθεί σήμερα από τους γνωστούς μαυροφο-

ρεμένους), αλλά και η απροσποίητη ευγένεια και φιλόξενη διάθεση,

ισχυρότερη από ό,τι αλλού, η μαστοροσύνη και η επιδεξιότητα, που

λιγοστεύει, αλλά δεν έχει χαθεί, και άλλα θλιβερά, όπως λ.χ. η οπλο-

κατοχή, η παραβατικότητα, οι κλοπές, οι βιαιότητες, ιδιαίτερα αυτόν

τον καιρό, είναι χαρακτηριστικά δικά μας, συνιστούν εμάς.

Όλα τα παραπάνω, και άλλα πολλά θετικά και αρνητικά, δείχνουν

πως ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της ψυχοσύνθεσής μας είναι η

ταλάντευσή μας ανάμεσα σε ένα ιδιότυπο, άτεχνο «πρωτογονισμό»

και σε μια αγαθότητα, ευγένεια και δημιουργικότητα. Αν κάτι μας

έμαθε ο Καζαντζάκης δεν είναι η «κρητική ματιά» και άλλες φα-

ντασιώσεις: έδειξε πως οι κύριοι χαρακτήρες του έχουν διχασμένη

ψυχή, έτσι άλλοτε κλίνουν προς το τραγικό και τον ηρωικό πεσσι-

μισμό (Καπετάν Μιχάλης, Οδυσσέας κ.ά.) και, άλλοτε, τρέπονται προς

έναν απροσποίητο φιλελευθερισμό και εύθυμη κατάλυση και δια-

κωμώδηση των ιερών και των οσίων (Ζορμπάς). Ο ίδιος ο Καζα-

ντζάκης είναι η μεγάλη διχασμένη Ψυχή. Από τη μια στη Δύση, από

την άλλη στην Ανατολή. Σπουδάζει τα δυτικά γράμματα, μελετά τη

δυτική λογοτεχνία, ζει στην Ευρώπη, αλλά ταξιδεύει και γοητεύεται

από την Ανατολή. Μεταφράζει Δάντη και Νίτσε αλλά δεν φαίνεται

να του αρέσει ο Ερωτόκριτος επειδή τον θεωρεί έργο βενετσιάνικο!

Αλλά και ο Ερωτόκριτος έχει μέσα του διχασμένες Ψυχές Κρητικών,

ιδωμένες όμως από μια άλλη σκοπιά. Αυτή λοιπόν, θα μπορούσα-

με να πούμε, είναι η μεγάλη διαφορά μας από τους άλλους, διαφο-

ρά και ιδιαιτερότητα, που για πολλούς λόγους, φαίνεται στην Κρή-

τη εντονότερη: παίζουμε (είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε όχι) ανά-

μεσα στο σκοτεινό και στο φωτεινό, καθώς διαθέτουμε τη μοιραία

ευλογία και κατάρα μιας  διχασμένης Ψυχής. Είμαστε παραδοσια-

κοί, συντηρητικοί, αντιδραστικοί κάποτε, αλλά και τόσο προοδευ-

τικοί, τόσο ευφάνταστοι, δημιουργικοί και παραγωγικοί. Δεν μένουμε

πίσω από την εποχή μας. Τουναντίον, ο Μουστογιώργης κυκλοφορεί

στο διαδίκτυο και στο Facebook με άνεση. Λέγοντας και κάνοντας

τα δικά του. Όσια και ανόσια. Πρόβλημα; Όχι! Αρκεί να αντιληφθούμε

και να αποδεχθούμε αυτό το παράδοξο της ψυχής μας.

■ Νίκου Καζαντζάκη, «Βίος και Πολιτεία 

του Αλέξη Ζορμπά». Εξώφυλλο έκδοσης.

■ Κεντρική Κρήτη, νεαροί με κιλότες και στιβάνια. Nelly’s, 1939 

(Μουσείο Μπενάκη).

■ Νομός Χανίων, ορεινό χωριό. Nelly’s, 1927 (Μουσείο Μπενάκη).

■ Νομός

Χανίων,
ορεινό χωριό.

Nelly’s, 1927
(Μουσείο

Μπενάκη).

■ Λάκκοι, Κρητικός. Nelly’s, 1927 (Μουσείο Μπενάκη).
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■ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ  Συγγραφέας - ποιητής

Το νόημα και 
το υπερνόημα της Ένωσης
της Κρήτης με την Ελλάδα

Μ
ε την Κρήτη να κυριεύεται

τελευταία με τους ανέν-

δοτους υπέρ ελευθερίας

αγώνες του κρητικού λαού

ο οποίος αντιστάθηκε με

συγκλονιστική ευψυχία

και αυτοθυσία διαδηλώ-

νοντας πάντα την κοινή

ελληνική συναίσθηση της Ένωσης με την Ελλάδα.

Μια ένωση που διεκδικήθηκε από αιώνες για να γί-

νει αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του κρητικού λαού από

την εποχή της Ρωμαιοκρατίας, της βενετοκρατίας, και κυ-

ρίως της τουρκοκρατίας. 

Με συνεχείς επαναστάσεις και υπέρτατες θυσίες. Για

να διακηρυχθεί ο λόγος “Ένωση ή θάνατος” 4 μόλις μή-

νες μετά την εθνική επανάσταση του 1821. Όμως η Ένω-

ση χρειάστηκε πολλούς άλλους αγώνες με πολλές θυσίες

και ολοκαυτώματα.

Αλλά και με πολλούς προλαλήσαντες και προμαχή-

σαντες για την πραγμάτωση αυτού του μεγάλου ονείρου. 

Αυτοί οι αμέτρητοι αγώνες, του πολυβασανισμένου και

για αιώνες κατεχόμενου από ξένες δυνάμεις κρητικού λαού,

έγιναν για την ελευθερία της Κρήτης, του μεγάλου μινωι-

κού- ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι αγώνες αυτοί συνεχίστηκαν

ως την αυτονομία της Κρήτης, με τη σύμβαση της Χαλέ-

πας που αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα ανεξαρτησία

της Νήσου με τη δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας.

{                 }
Το τελικό γεγονός της Ένωσης πρέπει να συνδυαστεί με μια αναδρομή στην
αρχαία κρητο-ελληνικότητα και ελληνοκρητικότητα στη διαδρομή των αιώνων.
Με την Κρήτη να είναι πάντοτε το επίκεντρο της κοινής ελληνοψυχίας. Αλλά
και το μήλο της έριδος ανάμεσα στις δυνάμεις και υπερδυνάμεις των μεγάλων
ιστορικών περιόδων του πολιτισμού Δύσης και Ανατολής, οι οποίες 
καταπατούσαν και κατακυρίευαν την Κρήτη όπως και την ηπειρωτική Ελλάδα.



Η οποία στη συνέχεια πέρασε στην Ένωση της με την Ελ-

λάδα, επί πρωθυπουργίας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως οι

αγώνες του κρητικού λαού συνεχίστηκαν για την Ελευθερία

του- εσωτερικά- κατά της Δικτατορίας Μεταξά, με κίνημα στα

Χανιά, κυρίως, για ανατροπή της το 1938, τρία, μόλις χρόνια

πριν από τον πόλεμο του 1940, στο Αλβανικό μέτωπο.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ 

ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Τότε ο κρητικός λαός σε ομοψυχία με όλες τις περιφέρειες

της ελληνικής επικράτειας, με ένα πνεύμα και μια ψυχή, υπερ-

βήκανε το δικτάτορα και τους μηχανισμούς του φασιστικού κα-

θεστώτος του, για να δημιουργήσουν το αλβανικό έπος. Με την

5η Μεραρχία των Κρητών να προμαχήσει αποφασιστικά και

αποτελεσματικά για την ελληνική ελευθερία. Η οποία, στο πιο

κρίσιμο σημείο της ελληνικής νίκης στο αλβανικό έπος κατα-

πατήθηκε από τη χιτλερική ισοπεδωτική μηχανή του Β' Πα-

γκοσμίου Πολέμου. Για να συνεχιστεί η καταστροφική γερμα-

νική επίθεση, αμέσως μετά την κατάκτηση της ηπειρωτικής Ελ-

λάδας στην από αέρος κατακυρίευση της Κρήτης. Με τον Κρη-

τικό λαό, έμψυχα ενωμένο στο σύνολό του, να καταπολεμήσει

τους από αέρος κατερχόμενους με τα αλεξίπτωτα, ναζιστές.

Αγωνιζόμενος με ιδιαίτερη μαχητικότητα έως του σημεί-

ου που θα αποτύγχανε αυτή η χιτλερική εισβολή, αν δεν έπε-

φτε από λάθη των υπερασπιστών του, ο στρατηγικής σημα-

σίας λόφος 107.

Η ΓΕΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΣΥΝΗ 

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Όμως πέρα από την ανεπανάληπτη προμάχηση των Κρη-

τών στην ιστορική μάχη της Κρήτης συνεχίστηκε η αντίστα-

ση και η προμάχηση, ως το τέλος της γερμανικής κατοχής για

ελευθερία. Για μια νέα περίοδο της Ενωμένης Κρήτης- Ελλά-

δας για δημοκρατική πρόοδο και δημιουργία μέσα στις νέες

προκλήσεις (καλές και κακές) του μεταπολεμικού γίγνεσθαι.

Ένας κόσμος στον οποίο διαμορφώθηκαν νέες καταστά-

σεις εντάσεων αλλά και ευκαιριών, για ένα καλύτερο αύριο.

Το σκίασε όμως ο πολύχρονος ψυχρός πόλεμος που οδηγή-

θηκε σε θερμούς τοπικούς πολέμους, με πολλές καταρρεύσεις

εξουσιασμών και ανυψώσεις υπερεξουσιασμών. 

Για να οδηγηθεί η ανθρωπότητα στον ψευδοευδαιμονισμό.

Με τελική κατάληξη την παγκόσμια αλλά και ιδιαίτερα τη σύγ-

χρονη ελληνική μας κρίση...

ΤΟΤΕ ΠΟΥ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ

Παρά όμως αυτή την οδυνηρή κρίση, η Κρήτη γιορτάζει

φέτος τα 100 χρόνια Ένωσής της με την Ελλάδα που πραγ-

ματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 1913. 

Τότε, ο μεγάλος Εθνάρχης Κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος ύψωσε την ελληνική σημαία στον ιστό του

Φιρκά (μαζί με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, διάδοχο αρχι-

στράτηγο στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο) τότε που ο Βενιζέλος

διπλασίαζε απελευθερωτικά τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα νη-

σιά του Αιγαίου.

Για να ενωθούν οι “νέες χώρες” (όπως αποκλήθηκαν) με

την πατρίδα- κεντρική Ελλάδα. Για να παραμένει η Ένωση της

Κρήτης με την μητέρα Πατρίδα η πιο καθυστερημένη πράξη

ένωσης λόγω των στρατηγικών- διπλωματικών δυσκολιών που

αντιμετώπιζε με την Τουρκία ο Βενιζέλος...

Η ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠ' ΑΙΩΝΩΝ 

ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Καταπατημένη, κατακτημένη και ανελεύθερη Κρήτη από

αιώνες, από την αρχαία εποχή. Πρώτα από τους Αχαιούς κι

ύστερα από τους Δωριείς που δημιούργησαν νέες συνθήκες

μετά την κατάρρευση του μεγάλου μινωικού ευρωπαϊκού πο-

λιτισμού. Για να μεταφέρουν και τις δικές τους πολιτιστικές

αξίες και λειτουργίες στη Νήσο. Στην οποία έμειναν για να

δημιουργήσουν τα νέα πρότυπα και τις νέες κατευθύνσεις.

Ώσπου, τον Μινωικό πολιτισμό τον μιμήθηκε και τον δια-

δέχθηκε ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, που κι αυτός διαμόρφω-

σε τις δικές του αξίες.

Για να’ ρθει στην Κρήτη η Ρωμαϊκή κατοχή και οι άλλες

ευρωπαϊκές κατοχές όπως και η αραβική. Με προτελευταία

τη σκληρότατη ενετική εποχή, την οποία διαδέχθηκε η επί-

σης σκληρή, σκοταδιστική καταστροφική και εκμεταλλευτική

οθωμανο-τουρκική εποχή ως το μεγάλο σηκωμό της ελληνι-

κής εθνεργεσίας του 1821, με την απελευθέρωση της Ελλάδας.



ΥΨΙΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΑΓΑΘΟ 

Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Οι Κρήτες σε όλες τις προηγούμενες κατοχές με αμέ-

τρητους αγώνες της έμψυχης κρητικής ελευθεροφροσύνης

πραγματοποίησαν αμέτρητες επαναστάσεις, σηκωμούς, εξε-

γέρσεις για την ελληνοψυχή τους συνένωση, με ύψιστο αγα-

θό την ενότητα για ελευθερία. Ενάντια, πάντα, στις υπο-

δουλωτικές κατοχές της Νήσου του υπερ-ούσιου μινωικού

πολιτισμού. Αλλά και των εν συνέχεια πολιτιστικών αρχαί-

ων ελληνικών αξιών και των μετέπειτα χριστιανικών βυζα-

ντινών αξιών, ως τις αξίες του νεολληνικού μας ελεύθερου

βίου.

Σε όλη αυτή τη μακρότατη διάρκεια οι προμαχήσεις του

κρητικού λαού ήταν αδιάπτωτες, με ολοκαυτώματα, με αυ-

τοθυσιαζόμενους πρόμαχους της μεγάλης έννοιας και ουσίας

για την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα. Παρά δε τους

μεγάλους κατατρεγμούς και καταστρεμούς των από τους εκά-

στοτε κατακτητές η θέληση των Κρητών για Ένωση ενι-

σχυότανε περισσότερο για επίτευξη της ελευθερίας.

Για τον ανένδοτο αυτό σκοπό της συνεχούς αγωνιστι-

κότητας της κρητικής ψυχής επισημαίνονται (στον τόμο Α-

Β της ιστορίας Β. Ψιλάκη) πλείστα όσα για τον πολιτισμό, για

την ελευθεροφροσύνη και για την κρητική ελληνοσύνη. Συ-

γκεκριμένα, στη σελίδα η' της εισαγωγής του πρώτου τόμου

ο σπουδαίος Ιταλός αρχαιολόγος και αρχαιοδίφης των

κρητικών αρχαιοτήτων Δ. Μαριάνης γράφει ότι: “Η Κρήτη

είναι άξια ελευθερίας, εις ξένον ζυγόν δεν υποτάσσεται, ουδ'

εάν επί αιώνας βιασθή...” Επίσης ο Δίων Κάσσιος στο κεί-

μενό του “Επί Ρωμαίων” (XXXVI, 3) γράφει: “Οι Κρήτες ελεύ-

θεροι πάντα τον έμπροσθεν χρόνον γενόμενοι και δεσπότην

οθνείον μηδένα κτησάμενοι κατεδουλώθησαν...”. Ακόμα ο γερ-

μανός Ostin Prokesk Von Osten στο έργο του “Ersh und Gru-

ber Τ1 128 είπε: "της Κρήτης η ιστορία περατούτη όπου άρ-

χεται η ιστορία του λοιπού κόσμου"

"ΚΡΗΤΗ:  ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ... ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"

Κι ακόμα, ο ημέτερος Ι. Γενάδιος με αφορμή τις μεγάλες

σφαγές από τους Τούρκους στην Κρήτη το Μάιο του 1896

έγραψε στο περιοδικό “Επιθεώρηση του Λονδίνου” (το Σε-

πτέμβρη του ίδιου χρόνου), βαρυσήμαντο άρθρο αναφερό-

μενος στην αντίσταση υπέρ της Ελευθερίας στην Κρήτη όταν

όλη η Ελλάδα είχε δουλωθεί μετά την καταστροφή της Κο-

ρίνθου το 146 π.Χ. από τον ύπατο Μούμιο. Για να αντέξει περί

τα 50 χρόνια ελεύθερη ως την κατάκτησή της από τον στρα-

τηγό Μέτελλο, τον Κρητικό, που την δούλωσε το 69-67 π.Χ.

Όμως, για την ενωμένη ψυχή Κρήτης με Ελλάδα ο αεί-

μνηστος Θερειανός στον τρίτο τόμο "Περί Κοραή συγγραφή"

γράφει: “... Αλλ' η μικρά ημών εν τη Μεσογείω ήπειρος, η γε-

νέτειρα αυτή του Θεού των ελληνικών Αρίων – Διός και του

εν Άδου επιδικαστού Μίνωος, κατέστη περιλάλητος ου μό-

νον κατά των αρχών του εθνικού ημών βίου, αλλά και βρα-

δύτερον, κατά τον μεσαίωνα, οπότε σκότους και ζόφου πα-

νταχού επικεχυμένου. Όπου, η Κρήτη μετά των εν Βυζαντίω

καταστροφών απεδείχθη αυτόχρημα "Ελλάδος Ελλάς και του

ελληνισμού εμπεδος Ακρόπολις...”

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΚΡΗΤΩΝ Η ΠΩΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΤΟΥΣ

Όμως μια από τις πιο σημαντικές αντιστάσεις – επανα-

στάσεις του Κρητικού λαού για την ελευθερία του ήταν η δι'

αμέσου επανάστασης και διαμαρτύρησης έκρηξη αγανά-

κτησης για την απεμπόληση (προδοσία) και εξώνηση (αγο-

ρά – πωλησία) της ενδοξότατης Νήσου Κρήτης με το ξε-

πούλημα της στους Ενετούς...

Με σκληρή κατοχή από το 1204-1669 δηλαδή τετρακό-

σια ολόκληρα χρόνια τυραννίας (ευρωπαϊκής). Για να την δια-

δεχθεί η επόμενη τυραννία, η οθωμανική, για άλλα 400 πε-

ρίπου χρόνια.

Κρήτη: αγώνες συνεχείς για την ελευθερία και για την ενι-

αία έκφραση της ελληνικής ψυχής. Αγώνες που συνεχίστη-

καν εμμανώς από την επανάσταση του 1821 και ακόμα πριν

από αυτή, για την ελληνική ελευθερία, γιατί ο κρητικός λαός

ουδέποτε εννόησε να εξαγοραστεί αλλά ούτε να ταφεί εθνι-

κά και κοινωνικά.

Η ΩΔΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Με αυτή την έννοια της ελευθερίας και της Ένωσης με

την Ελλάδα, ο Κρητικός λαός αγωνίσθηκε ανένδοτα από το

1821 και μετά ως την περιπόθητη ημέρα της Ένωσης που από

τότε κυματίζει η ελληνική σημαία της κρητογενούς και ελ-

ληνογενούς ενωμένης ψυχής.

Τώρα, με τον εορτασμό των 100 χρόνων όσο κι αν οι πολ-

λές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του 2013 υπενθύμισαν

εκείνη την ένδοξη μέρα το Δεκέμβρη του 2013 – οι Κρήτες

που προμάχησαν, θυσιάστηκαν και προλάλησαν για την Ένω-

ση της Νήσου με την μητέρα Ελλάδα καθώς και ο Εθνάρχης

Βενιζέλος θα είναι όλοι περίλυποι, γιατί η Κρήτη σήμερα, μαζί

και η Ελλάδα δεν είναι πια ελεύθερες, ανεξάρτητες και κυ-

ρίαρχες οντότητες, μέσα στην ενιαία σύμψυχη ελληνική τους

οντότητα.

Γιατί αυτή η οντότητα έχει πλέον δουλωθεί και εκπωληθεί

σε ανενδοίαστους εξαγοραστές της μέγιστης Κρητο- ελληνικής

μας κληρονομιάς, την οποία εμείς ανταλλάξαμε με έναν χυ-

δαίο και μοιραίο ψευδοευδαιμονισμό. Ο οποίος, όμως, εξα-

τμίσθηκε στη βαθιά κρίση που μας συνέχει, μέσα στο πλαί-

σιο ενός αδιέξοδου πολιτισμού...

Για να προβάλλει, πάλι, μέγιστη ανάγκη για νέους πνευ-

ματικούς αγώνες του κρητο-ελληνικού λαού, με ιστορική ευ-

θύνη. 

Γιατί το μέγα νόημα της Ένωσης προϋποθέτει το ΥΠΕΡ-

ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!
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ιστορία

-  Ενιαία και χωρίς

μεγάλες αποκλίσεις η

εξέλιξη του Νεολιθικού

Πολιτισμού στην Κρή-

τη. 

- Ίχνη της παλαιότε-

ρης ανθρώπινης παρου-

σίας στην Κρήτη εντο-

πίστηκαν στα κατώτερα

στρώματα της Κνωσού

(τέλος 7ης χιλιετίας π.Χ.).

- Σημαντικά νεολιθι-

κά ευρήματα στον Κα-

τσαμπά, τη Γόρτυνα, στα

σπήλαια της Μιαμούς,

της Ειλειθυίας στην

Αμνισό, της Τραπέζας

στο Λασίθι και σε σπή-

λαια της δυτικής Κρήτης.  

- Πρόοδος στη δομι-

κή των οικημάτων, με

πολυδώματα, πλινθόκτι-

στα κτίρια, κατασκευή

αγγείων από πηλό, με

διακόσμηση και εργαλείων από λίθους, κυρίως οψιανό, οστά

και ξύλα. Εμφάνιση των πρώτων ειδωλίων, καθιστών γυναικείων

μορφών, ως μία πρώτη ένδειξη λατρείας μιας γυναικείας θεό-

τητας.

Α) Προανακτορική περίοδος (2600-1900 π.Χ.)

- Σημαντική μεταβολή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας

και της οικονομίας με την είσοδο του χαλκού. 

- Ανάπτυξη της ναυτιλίας, της γεωργίας και δημιουργία εμπο-

ρικών κέντρων κυρίως στην κεντρική Κρήτη. 

- Εμφάνιση οικισμών με ίχνη πολεοδομικής οργάνωσης, κτι-

ρίων με αρχιτεκτονικό σχέδιο και εξέλιξη της κεραμικής, της

μεταλλοτεχνίας, της χρυσοχοΐας, της λιθοτεχνίας, της σφραγι-

δογλυφίας και χρήση της πρώτης μορφής γραφής, της ιερο-

γλυφικής.

Β) Παλαιοανακτορική περίοδος (1900-1700 π.Χ.)

- Έναρξη της πρώτης σημαντικής περιόδου του μινωικού

πολιτισμού, με την αλματώδη ανάπτυξη της πολιτικής, κοι-

νωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής ζωής. 

- Ίδρυση των πρώτων ανακτόρων, τεράστιων και πολυδαί-

δαλων, στην Κνωσό, τη Φαιστό, τα Μάλια και τη Ζάκρο. 

- Δημιουργία ισχυρής ναυτικής δύναμης και ακμή των τε-

χνών, κυρίως της κεραμικής (αγγεία «καμαραϊκού ρυθμού»). 

- Καταστροφή των ανακτόρων γύρω στο 1700 π.Χ. μετά από

ισχυρό σεισμό που έπληξε το νησί.

Γ) Νεοανακτορική περίοδος (1700-1400 π.Χ.)

- Ίδρυση νέων μεγαλοπρεπέστερων ανακτόρων, στην ίδια

θέση με τα παλιά και έναρξη της πιο λαμπρής περιόδου του μι-

νωικού πολιτισμού. 

- Μεγαλύτερο και σημαντικότερο το ανάκτορο της Κνωσού,

συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ., περιελάμβανε πολυώροφα

δωμάτια, φωταγωγούς, αποθήκες, θησαυροφυλάκια, εργαστή-

ρια, λατρευτικούς και άλλους χώρους. 

- Ανάπτυξη γύρω από τα ανάκτορα πολυπληθών πόλεων, πο-

λυτελών επαύλεων και αγροικιών. 

- Ανακάλυψη αριστουργηματικών ευρημάτων, όπως τοι-

χογραφιών, τελετουργικών αγγείων, κοσμημάτων, ειδωλίων, κε-

ραμικών, λίθινων και μεταλλικών σκευών, σφραγίδων, όπλων

και πινακίδων Γραμμικής Α και Γραμμικής Β γραφής. 

- Οριστική καταστροφή των ανακτόρων στο τέλος της Νε-

οανακτορικής περιόδου, εξαιτίας σεισμών και παλιρροϊκών κυ-

μάτων, πιθανότατα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου της Θή-

ρας (1500-1450 π.Χ.).

Δ) Μετανακτορική περίοδος (1400-1100 π.Χ.)

- Εισβολή των Αχαιών στην Κρήτη,

εκμεταλλευόμενοι τις νέες συνθήκες

στο νησί και μετατροπή του σε μυκη-

ναϊκή αποικία. 

- Οριστική καταστροφή του ανά-

κτορου της Κνωσού λίγο μετά το 1400

π.Χ. και ανάπτυξη νέων κέντρων, όπως

της Περγάμου, της Πολυρρήνιας, της Κυ-

δωνίας.

- Εμφάνιση μυκηναϊκών επιδράσε-

ων στη διοικητική οργάνωση, την αρ-

χιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, τη θρη-

σκεία και τις τέχνες, όπου μόνο η χαλ-

κουργία και ειδικά η κατασκευή όπλων

σημειώνει πρόοδο.   

- Παρακμή και τέλος της χρυσής επο-

χής του μινωικού πολιτισμού.

- Συμμετοχή επτά κρητικών πόλεων

στον Τρωικό πόλεμο, σύμφωνα με τον

Όμηρο, με αρχηγό τους τον Ιδομενέα. 

- Καταστροφή των μυκηναϊκών κέντρων της Κρήτης, μετά την

κάθοδο ενός νέου ελληνικού φύλου, των Δωριέων και έναρξη μιας

μεταβατικής περιόδου, της Υπομινωικής (1100–1000 π.Χ.). 

- Ανάκαμψη κατά τη Γεωμετρική περίοδο (1000–725 π.Χ.), κυ-

ρίως σε πόλεις της δυτικής Κρήτης, όπως την Αξό, την Απτέρα, την

■ ΒAΛΙα ΒαΡΟυΧAΚΗ Ιστορικός, υπεύθυνη εκδόσεων Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(5700 – 2600 π.Χ.)

ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(2600-1100 π.Χ.)

ΔΩΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1100 – 67 π.Χ.)

■ Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής

(«θεά» της γονιμότητας), της
Νεολιθικής περιόδου, από το Κάτω
Χωριό Ιεράπετρας (Αρχαιολογικό

Μουσείο Ηρακλείου, Συλλογή
Γιαμαλάκη).

■ Λίθινη πυξίδα (κοσμηματοθήκη), της Προανακτορικής περιόδου,

από τη Ζάκρο (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

■ Ρυτό (τελετουργικό,

σπονδικό αγγείο), από
ορεία κρύσταλλο, της

Νεοανακτορικής
περιόδου, από το

Ανάκτορο της Ζάκρου
(Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου).

■ Πήλινο ειδώλιο της

Θεάς των μηκώνων,
της Μετανακτορικής

περιόδου, από ιερό
στο Γάζι Ηρακλείου
(Αρχαιολογικό

Μουσείο Ηρακλείου).■ Δύο ειδώλια της Θεάς των όφεων,

από φαγεντιανή, της Νεοανακτορικής
περιόδου, από το Ανάκτορο της Κνωσού
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

■ Τοιχογραφία

με σκηνή από

ταυροκαθάψια
(αγώνισμα με
ταύρους), της

Νεοανακτορικής
περιόδου, από

το Ανάκτορο της
Κνωσού
(Αρχαιολογικό

Μουσείο
Ηρακλείου).

■ Κρατήρας με ανάγλυφα

λουλούδια, της

Παλαιοανακτορικής περιόδου,
από το ανάκτορο της Φαιστού

(Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

■ Δύο όψεις 

του πήλινου δίσκου 

της Φαιστού, 
της Παλαιοανακτορικής

περιόδου (Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου).

KΡΗΤΗ

Εννιά χιλιάδες 
χρόνια Iστορία
» ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ



Ελεύθερνα, την Κυδωνία και άλ-

λες. 

- Σημαντική πρόοδος κατά

την Ανατολίζουσα περίοδο (725–

650 π.Χ.), λόγω της επίδραση της

Ανατολής με την ανάπτυξη του

εμπορίου, της ναυτιλίας και της

ίδρυσης πολλών αποικιών.

- Εμφάνιση νέων μορφών

αρχιτεκτονικής, χαλκουργίας και

πλαστικής («δαιδαλικός ρυθ-

μός»), στην Αρχαϊκή περίοδο

(650–500 π.Χ.), με τη δημιουργία

πρωτότυπων και αξιόλογων έρ-

γων τέχνης. 

- Παρακμή και απομόνωση

του νησιού λόγω εσωτερικών πο-

λέμων, κατά την Κλασική πε-

ρίοδο (500–330 π.Χ.). 

- Τήρηση αυστηρής ουδετε-

ρότητας κατά τους Περσικούς

πολέμους, σύμφωνα με τον Ηρό-

δοτο και κατά τον Πελοποννησιακό, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.  

- Πρώτα σημάδια ανάκαμψης κατά τον 4ο αιώνα. 

- Συνέχιση των εμφύλιων διαμαχών στους ελληνιστικούς χρό-

νους (323–67 π.Χ.).

- Συμμετοχή μεγάλου αριθμού Κρητών μισθοφόρων στις εκ-

στρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τήρηση φιλομακεδονικής πο-

λιτικής από τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και αντιμακεδονικής

από άλλες. 

- Δημιουργία τεσσάρων ενώσεων κρητικών πόλεων, με ισχυ-

ρό ανταγωνισμό μεταξύ τους, όπως της Κνωσού και της Γόρτυνας,

καθώς και του «Κοινού των Κρηταιέων», μίας ιδιότυπης γενικής

ένωσης πόλεων. 

- Υποταγή της Κρήτης

στους Ρωμαίους το 67 π.Χ.,

μετά από τριετή πόλεμο. 

- Επάνοδος της ειρήνης

και της σταθερότητας στο νησί,

ως ρωμαϊκή πλέον επαρχία, με

έδρα διοικήσεως τη Γόρτυνα.

- Την παρακμή των πρώ-

των χρόνων της ρωμαιοκρα-

τίας, διαδέχθηκε η οικονομική

άνθιση, με την ανάπτυξη της

εμπορικής δραστηριότητας. 

- Ιδιαίτερη ακμή σημείω-

σαν η Γόρτυνα, η Ιεράπυτνα, η

Λυσσός, η Κυδωνία, η Ελεύ-

θερνα, η Απτέρα κ.α. Ανέγερση

πολλών δημόσιων κτιρίων,

όπως θεάτρων, αμφιθεάτρων,

ναών, λουτρών, σταδίων, ωδεί-

ου και κατασκευή τεχνικών

έργων, όπως οδικού δικτύου,

υδραγωγείων, γεφυρών. 

- Διάδοση του Χριστιανισμού στην Κρήτη, στο β’ μισό του

1ου αιώνα μ.Χ., από τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια από

τον μαθητή του, Τίτο. 

- Συνέχιση της λειτουργίας του «Κοινού των Κτηταιέων»,

χρήση της ελληνικής γλώσσας και δημιουργία θαυμάσιων γλυ-

πτών και ψηφιδωτών δαπέδων.

- Έναρξη της πρώτης Βυ-

ζαντινής περιόδου της Κρήτης,

(330-824), μετά την προσάρ-

τησή της από τον Μ. Κωνστα-

ντίνο και την ένταξή της (395)

από τον  Θεοδόσιο στο ανατο-

λικό τμήμα του βυζαντινού

κράτους. 

- Αργότερα αποτέλεσε ιδι-

αίτερο θέμα της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας, δηλαδή αυτο-

τελή περιφέρεια, με διοικητή

βυζαντινό στρατηγό και διοι-

κητικό και στρατιωτικό κέντρο τη Γόρτυνα. 

- Στήριξη της οικονομίας του νησιού κυρίως στη γεωργία

και την κτηνοτροφία. 

- Κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες της Ισπανίας, τους

Σαρακηνούς, το 824, οι οποίοι πραγματοποιούσαν φοβερές πει-

ρατικές επιδρομές, με ορμητήριό τους τον Χάνδακα.

- Παρακμή του νησιού υπό το καθεστώς της δουλείας και

λόγω της αποκοπής του από τον κορμό της Βυζαντινής Αυτο-

κρατορίας. 

- Οριστική ανακατάληψη και επαναφορά της Κρήτης στη

Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον Νικηφόρο Φωκά, το 961.

- Εδραίωση της βυζαντινής εξουσίας στο νησί κατά τη δεύ-

τερη βυζαντινή περίοδο (961-1204), με τη μεταφορά του διοι-

κητικού κέντρου στον Χάνδακα και την πραγματοποίηση

ισχυρών οχυρωματικών έργων για την αποτροπή ενός μελλο-

ντικού αραβικού κινδύνου. 

- Εγκατάσταση στην Κρήτη, σύμφωνα με απόφαση του αυ-

τοκράτορα Αλέξιου Α’ Κομνηνού, δώδεκα αρχοντόπουλων από

επιφανείς οικογένειες της Κωνσταντινούπολης, στους οποίους

παραχώρησε εκτάσεις γης, για την ενίσχυση και την υπεράσπιση

του νησιού.

- Παραχώρηση της Κρήτης στον Βονιφάτιο τον Μομφερρατι-

κό, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυ-

ροφόρους της Δ’ Σταυροφορίας (1204), ο οποίος την εκχώρησε ένα-

ντι χρηματικού ποσού στον δόγη της Βενετίας Ερρίκο Δάνδολο. 

- Αποστολή του πρώτου Βενετού δούκα, του Ιάκωβου Tiepolo

και εγκατάσταση Βενετών αποίκων, ήδη από το 1211. 

- Διοίκηση του «Βασιλείου της Κρήτης», από τον δούκα με έδρα

του τον Χάνδακα, την «Βενετία της Ανατολής» και διαίρεσή του στις

αρχές του 14ου αιώνα, σε τέσσερα διαμερίσματα, του Χάνδακα, του

Ρεθύμνου, των Χανίων και της Σητείας. Μοναδική περιοχή που οι

Βενετοί δεν υπέταξαν ολοκληρωτικά ήταν η χώρα των Σφακίων.

ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
(67 π.Χ. - 330 μ.Χ.)

BYZANTINH ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(330 - 1204)

ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
(1204 - 1669)

■ Πήλινο ρυτό σε σχήμα

άρματος που σύρεται από τρεις
ταύρους, της Υπομινωϊκής

περιόδου, από το Καρφί
Λασιθίου (Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου).

■ Πήλινο αγγείο σε σχήμα

δέντρου με πουλιά, της
Ανατολίζουσας περιόδου

(Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

■ Κεφαλή πήλινου γυναικείου

ειδωλίου, του τέλους του 4ου –

αρχές 3ου αι. π.Χ., από υπόγειο
λαξευτό τάφο στην πόλη των

Χανίων (Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων).

■ Τμήμα πώρινης

ζωφόρου κτιρίου,
που εικονίζει

επίθεση ιππέων
σε ιερό, από την
πόλη των Χανίων,

τέλος 8ου-αρχές
7ου αι. π.Χ.

(Μουσείο
Χανίων). 

■ Ψηφιδωτό

δάπεδο με

παράσταση του
Διονύσου και της

Αριάδνης στη
Νάξο, του 3ου αι.
μ.Χ., από την

πόλη των Χανίων
(Αρχαιολογικό

Μουσείο Χανίων).

■ Χρυσό νόμισμα, όπου

απεικονίζεται ο Νικηφόρος
Φωκάς και η Παναγία

(Νομισματικό Μουσείο Αθηνών).

■ Ψηφιδωτό δάπεδο τρίκλιτης Παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην

Ελούντα.

■ Μικρογραφία από τη χρονογραφία του Ιω. Σκυλίτζη, όπου

απεικονίζεται τμήμα του αραβικού στόλου κατά την εκστρατεία για
την κατάκτηση της Κρήτης (Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη).

■ Τμήμα ζωφόρου με παράσταση έφιππων πολεμιστών, δείγμα της

«δαιδαλικής τέχνης», του 7ου αι. π.Χ., από τον Πρινιά (Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου). 

■ Ρωμαϊκό άγαλμα της

Αφροδίτης (Αρχαιολογικό

Μουσείο Ηρακλείου).

12| Χανιώτικα νέα
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»



- Οργάνωση για δύο περίπου αιώνες, διαδοχικών επαναστάσεων

από αρχοντικές κρητικές οικογένειες, ενάντια στην καταπιεστική

βενετική κυριαρχία, όπως των Σκορδίληδων (1217), των Χορτάτζηδων,

Σκορδίληδων και Μελισσηνών (1262), των Χορτάτζηδων (1272), των

Καλλέργηδων (1364) κ.α. 

- Μεγάλη οικονομική, πνευματική και καλλιτεχνική άνθιση, κυ-

ρίως μετά το β’ μισό του 15ου αιώνα. 

- Ακμή της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα του κρητικού θεάτρου (αρ-

χές του 17ου αιώνα), με κυριότερους εκπροσώπους, τον Βιτσέντζο

Κορνάρο και τον Γεώργιο Χορτάτζη.

- Διαμόρφωση της «Κρητικής Σχολής» ζωγραφικής με τον Θε-

οφάνη Στερλίτζα (Μπαθά), τον Μιχαήλ Δαμασκηνό, τον Γεώργιο Κλό-

ντζα, κ.α. και βέβαια τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο (Ελ Γκρέκο). 

- Κατασκευή επιβλητικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, σύμ-

φωνα με τα καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα της Βενετίας. 

- Απότομη διακοπή της τεράστιας πολιτιστικής άνθισης το 1669,

μετά την άλωση του Χάνδακα από τους Οθωμανούς και τη λήξη της

βενετοκρατίας στην Κρήτη.

- Έναρξη μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ Βενετίας και

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1645–1669), για την κατάκτηση

της Κρήτης.

- Πτώση του Χάνδακα και υπογραφή συνθήκης ειρήνης (16

Σεπτεμβρίου 1669) για την οριστική ένταξη του νησιού στην

οθωμανική διοίκηση.

- Συρρίκνωση του πληθυσμού, λόγω των βιαιοπραγιών, των

αθρόων εξισλαμισμών και του εκπατρισμού μεγάλου αριθμού

Κρητικών, κυρίως αστών. 

- Παρακμή της οικονομίας, του

εμπορίου, του πολιτισμού, επιβολή δυ-

σβάστακτης φορολογίας και αύξηση

των αυθαιρεσιών της τουρκικής διοί-

κησης. 

- Αντίδραση των Κρητικών ενάντια

στον τουρκικό ζυγό, με διαδοχικές

επαναστάσεις και κινήματα.

1770

- Επανάσταση Δασκαλογιάννη.

Πρώτη επανάσταση των Κρητικών

εναντίον των Τούρκων, στα Σφακιά Χα-

νίων. Ολοκληρωτική καταστροφή της

επαρχίας μετά την αποτυχία της επα-

νάστασης και φριχτός θάνατος του

πρωτεργάτη της στο Ηράκλειο.

1821

- Κήρυξη της κρητικής επανάστασης μετά από γενική συ-

νέλευση Κρητών στα Σφακιά Χανίων (29 Μαΐου 1821).   

- Καταστολή της από το Σουλτάνο με τη συνδρομή του Μω-

χάμετ Άλη της Αιγύπτου (1824). 

- Αναζωπύρωση της επανάστασης με την κατάληψη του

φρουρίου της Γραμβούσας από τους επαναστάτες (1825–1828).

Ήττα του Ηπειρώτη Χατζημιχάλη Νταλιάνη στις 18 Μαΐου στο

Φραγκοκάστελο. 

- Απουσία της Κρήτης από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος,

σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830).

- Παραχώρηση της Κρήτης

από το Σουλτάνο στον Μωχάμετ

Άλη της Αιγύπτου, ως ανταμοι-

βή για τη βοήθειά του κατά την

ελληνική επανάσταση.

- Κατασκευή σημαντικών

δημόσιων έργων κατά την αιγυ-

πτιοκρατία, αλλά με επιβολή βα-

ρύτατης φορολογίας. 

- Οργάνωση κινήματος το

1833 στις Μουρνιές Χανίων,

όπου 7 χιλιάδες άοπλοι, διαμαρ-

τύρονταν για την οικονομική

και πολιτική καταπίεση της αι-

γυπτιακής διοίκησης. 

- Βίαιη διάλυση του κινήμα-

τος από τον αιγυπτιακό στρατό,

με τον απαγχονισμό 41 

πρωταιτίων και με θανατώσεις σε όλη το νησί. 

- Επαναφορά της Κρήτης υπό την τουρκική κυριαρχία, μετά την

ήττα του Μωχάμετ Άλη από τους Οθωμανούς και την υπογραφή

της συνθήκης του Λονδίνου (3 Ιουλίου 1840).

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Α’ περίοδος (1669 - 1830)

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
(1830 - 1840)

■

Χειρόγραφος
χάρτης της

Κρήτης σε
περγαμηνή.
Έργο του Γ.

Σιδέρη-
Καλαπόδα,

1562 (Βενετία,
Μουσείο
Correr).

■

Χαλκογραφία
του Χάνδακα

(ιδιωτική
συλλογή Γ.
Χριστόπουλου).

■ Ιωάννης

Δασκαλάκης ή
Δασκαλογιάννης ή

Βλάχος, από την
Ανώπολη Σφακίων
(Ιστορικό Μουσείο

Κρήτης – ΕΚΙΜ).

■ Η Λότζια Ηρακλείου χτίστηκε το 1628 από τον γενικό προβλεπτή

Francisco Morosini.

■ Προσωπογραφία του

Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου, σε
λιθογραφία του  Louis Duprè

(Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
Ιστορίας και Πολιτισμού).

■ Ο Βενετός αρχιστράτηγος Morosini, επάνω στη ναυαρχίδα του,

λίγο πριν από την πτώση του Χάνδακα (Βενετία, Μαρκιανή
Βιβλιοθήκη).

■ Υδατογραφία (λεπτομέρεια) των Δ. Ζωγράφου και Ι. Μακρυγιάννη,

με θέμα τα γεγονότα των δύο πρώτων ετών της επανάστασης του
1821 στην Κρήτη (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).



1841

- Οργάνωση νέας επα-

νάστασης από τους αδελφούς

Χαιρέτη στη δυτική Κρήτη και

τον Βασιλογιώργη στην ανα-

τολική. Αποτυχία επανάστα-

σης και επαναφορά του Μου-

σταφά πασά (1842) ως Γενι-

κού Διοικητή Κρήτης. 

1856 - 1858 

- Παραχώρηση σημαντι-

κών προνομίων στους χρι-

στιανούς, μετά τη λήξη του

Κριμαϊκού Πολέμου (1853-

56), με την έκδοση αυτοκρα-

τορικού διατάγματος (Χάττι

Χουμαγιούν, 1856). 

- Εκδήλωση «κινήματος

Μαυρογένη», λόγω των νέων φόρων και της αυταρχικής διοίκησης

και επιτυχής έκβασή του με την παραχώρηση νέων προνομίων (1858).

1866-69 

- Έναρξη μεγάλης κρητικής επανάστασης με αίτημα την Ένω-

ση (Αύγουστος 1866 – Ιανουάριος 1869). 

- Ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου στο Ρέθυμνο (9 Νοεμβρίου

1866).

- Παραχώρηση προνομίων στους χριστιανούς με την υπογρα-

φή του Οργανικού Νόμου (Ιανουάριος 1868).

1878

- Παραβίαση των διατάξεων του Οργανικού Νόμου από τους μου-

σουλμάνους.  

- Εφαρμογή Οργανικού Νόμου μετά από την ήττα της Τουρκίας

στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και το Συνέδριο του Βερολίνου (13 Ιου-

νίου 1878).                   

- Έκρηξη επανάστασης σε όλο το νησί.

- Παραχώρηση ημιαυτονομίας και νέων πιο φιλελεύθερων προ-

νομίων με την υπογραφή της Σύμβασης της Χαλέπας, στο ομώνυ-

μο προάστιο των Χανίων (Οκτώβριος 1878).               

1889

- Νέα επαναστατική κινητοποίηση, μετά την κατάθεση ψηφί-

σματος από το κόμμα των Συντηρητικών, που κήρυξε την Ένωση

της Κρήτη με την Ελλάδα (6 Μαΐου 1889).

- Αποκήρυξη της επανάστασης από την κυβέρνηση του Χαρι-

λάου Τρικούπη. 

- Βίαιη αντίδραση από την Τουρκία με την επιβολή στρατιωτι-

κού νόμου, ανάκληση των διατάξεων της Σύμβασης της Χαλέπας και

επικράτηση καθεστώτος τρομοκρατίας (1890-1895). 

1895 - 1896 

- Οργάνωση της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής, το 1895 από τον

Μανούσο Κούνδουρο (πρωτοδίκης στον Βάμο Χανίων), με σκοπό

την επαναφορά των προνομίων της Σύμβασης της Χαλέπας. 

- Έναρξη επανάστασης και πολιορκία της τουρκικής φρουράς του

Βάμου Χανίων (4-18 Μαΐου 1896). 

- Σφαγές και λεηλασίες εναντίον των χριστιανών κυρίως στα Χα-

νιά και στο Ηράκλειο (1896).

- Αποδοχή του νέου Οργανισμού Κρήτης από τον Σουλτάνο, μετά

από πιέσεις των   Μεγάλων Δυνάμεων.

1897-1898 

- Βιαιοπραγίες Τούρκων εναντίον χριστιανών στα Χανιά και πυρ-

πόληση της Επισκοπής και της χριστιανικής συνοικίας (Ιανουάριος

1897). 

- Οργάνωση επαναστατικού στρατοπέδου στο Ακρωτήρι Χανίων,

με σκοπό την Ένωση του νησιού με την Ελλάδα. 

- Αποστολή ελληνικού στρατού κατοχής υπό τον Τιμολέοντα Βάσ-

σο (1 Φεβρουαρίου 1897).

- Βομβαρδισμός του στρατοπέδου Ακρωτηρίου από το στόλο των

Μεγάλων Δυνάμεων (9 Φεβρουαρίου 1897).

- Σκληρές μάχες στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα και κυρίως

στις Αρχάνες.   

- Καθοριστική για τις εξελίξεις στην Κρήτη η ήττα του ελληνι-

κού στρατού κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο (Απρίλιος1897). 

- Άγριες σφαγές χριστιανών, Άγγλων στρατιωτών και του Προ-

ξένου της Αγγλίας, μετά από πυρπόληση του Βρετανικού Προξενείου

στο Ηράκλειο (Αύγουστος 1898). 

- Οριστική αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί (Νο-

έμβριος 1898) και τερματισμός της μακραίωνης τουρκικής κατοχής.

- Προσωρινή διακυβέρνηση του νησιού από το «Εκτελεστικόν

Κρήτης».

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
B’ περίοδος (1840 - 1898)

■ Το λάβαρο

που υψώθηκε

στο Λασίθι στην
επανάσταση του
Βασιλογιώργη

(Ιδιωτική
Συλλογή Χ.

Φράγκου).

■ Λιθογραφία της εποχής, που παρουσιάζει την ανατίναξη της Μονής

Αρκαδίου (1866). 

■ Επαναστατικό Στρατόπεδο Ακρωτηρίου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος

με επαναστάτες και αντιπροσώπους των Μ. Δυνάμεων.

■ Βομβαρδισμός του στρατοπέδου του Ακρωτηρίου από το στόλο των Μ. Δυνάμεων (9 Φεβρουαρίου 1897).

■ Τούρκοι βασιβουζούκοι στο Ηράκλειο (Αύγουστος 1898).

■ Σημαία

επαναστατικού

σώματος από
τη Σητεία
Λασιθίου, με το

σύνθημα
Ένωση ή

Θάνατος
(Ιστορικό
Μουσείο

Κρήτης –
ΕΚΙΜ).

■ Μανούσος Κούνδουρος,

πρωτεργάτης στην οργάνωση

της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής
(1895). 

■ Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας

Λευκά Όρη, (10-4-1881), μετά την

υπογραφή της Σύμβασης της Χαλέπας.
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1899-1905

- Έναρξη αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας και διορισμός Πρί-

γκιπα Γεωργίου ως Ύπατου Αρμοστή Κρήτης (Νοέμβριος 1898). 

- Ενθουσιώδης υποδοχή του από τον κρητικό λαό και τους

ναυάρχους των Μεγάλων Δυνάμεων, κατά την άφιξή του στο

λιμάνι της Σούδας (9 Δεκεμβρίου 1898). 

- Ψήφιση του πρώτου Συντάγματος της Κρητικής Πολι-

τείας και σχηματισμός της πρώτης κυβέρνησης (Απρίλιος

1899). 

- Συμμετοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου στην κυβέρνηση

ως Συμβούλου επί της Δικαιοσύνης.

- Επιτέλεση αξιόλογου έργου στους τομείς της παιδείας,

οικονομίας, δημόσιας υγείας και δικαιοσύνης. 

- Οριστική ρήξη μεταξύ Πρίγκιπα και Βενιζέλου, λόγω του

απολυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης του πρώτου και δια-

φωνίας στο χειρισμό του ζητήματος της Ένωσης. 

- Απόλυση του Βενιζέλου (18 Μαρτίου 1901) και έναρξη

συκοφαντικής εκστρατείας εναντίον του, με σκοπό την πολιτική

του εξόντωση.

1905

- Κήρυξη επαναστατικού κινήματος από τον Ελευθέριο Βε-

νιζέλο μαζί με τους Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο

Μάνο, στο χωριό Θέρισο Χανίων, ως μοναδική διέξοδος από

την κρίση (10 Μαρτίου 1905). 

- Σχηματισμός της «Προσωρινής Κυβέρνησης Κρήτης», με

αίτημα την Ένωση του νησιού με την Ελλάδα (Μάρτιος 1905). 

- Γρήγορη εξάπλωση της επανάστασης σε όλο το νησί και

σημαντική απήχησή της στην Ελλάδα.

- Τερματισμός της επανάστασης στις Μουρνιές Χανίων,

μετά από διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των Μ. Δυ-

νάμεων (Νοέμβριος 1905). 

- Παραίτηση του Πρίγκιπα Γεωργίου από την Αρμοστεία

της Κρήτης και αναχώρησή του από το νησί (Σεπτέμβριος

1906). 

1906-1908 

- Νέος Ύπατος Αρμοστής ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελ-

λάδας, Αλέξανδρος Ζαΐμης (Σεπτέμβριος 1906). 

- Ψήφιση νέου Συντάγματος (Δεκέμβριος 1906) και σχη-

ματισμός νέας κυβέρνησης, με τη συμμετοχή του Ελευθερί-

ου Βενιζέλου ως Συμβούλου επί της Δικαιοσύνης και των Εξω-

τερικών.

- Οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του νησιού, λόγω

της ομαλής και πιο φιλελεύθερης διακυβέρνησής του.

- Σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων των Μεγάλων

Δυνάμεων από τον Ιούλιο του 1907, μετά τη συγκρότηση της

Κρητικής Πολιτοφυλακής.

- Σημαντική η επίδραση του κινήματος των Νεοτούρκων,

της ανακήρυξης της Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο βασίλειο και

της προσάρτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την Αυστρο-

ουγγαρία, για την επίλυση του κρητικού ζητήματος.

- Οργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης στα Χανιά και έκδο-

ση ψηφίσματος για την κατάργηση της Αρμοστείας και την ένω-

ση της Κρήτης με την Ελλάδα (23 Σεπτεμβρίου 1908). 

- Εκδήλωση ανάλογων κινητοποιήσεων σε όλο το νησί.

- Κατάργηση της Αρμοστείας και αποχώρηση του Αλέ-

ξανδρου Ζαΐμη (Σεπτέμβριος 1908). 

1909 - 1912 

- Σχηματισμός Προσωρινής Διακομματικής Κυβέρνησης

(Οκτώβριος 1908 –Αύγουστος 1909).

- Ολοκλήρωση της αποχώρησης των διεθνών στρατευμά-

των κατοχής από το νησί (Ιούλιος 1909). 

- Άρνηση των Μ. Δυνάμεων, μετά από πιέσεις των Νεό-

τουρκων, να δεχθούν την Ένωση και τήρηση παθητικής στά-

σης από την ελληνική κυβέρνηση.

- Εκδήλωση στην Αθήνα του κινήματος στο Γουδί και πρό-

σκληση του Βενιζέλου από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο για τον

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(1898 - 1913)

■ Ταχυδρομική κάρτα με τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων 

στη Χαλέπα, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.

■ Το αρχηγείο της επανάστασης του Θερίσου (1905). ■ Η τριανδρία της επανάστασης του Θερίσου, Κ. Φούμης, Ελ.

Βενιζέλος και Κ. Μάνος.

■ Η άφιξη του νέου Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, Αλέξανδρου Ζαΐμη στα Χανιά.

■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Σύμβουλος (Υπουργός) Δικαιοσύνης

και Εξωτερικών στην κυβέρνηση Ζαΐμη.

■ Υποδοχή Πρίγκιπα Γεωργίου, Ύπατου Αρμοστή Κρήτης, στο λιμάνι

της Σούδας (9 Δεκεμβρίου 1898).



τερματισμό της κρίσης (Αύγουστος 1909).

- Νέα κυβέρνηση της Κρήτης από τους Κ. Φούμη, Γ. Σκου-

λούδη και Αλ. Παπαχατζάκη (Δεκέμβριος 1909).              

- Ο Βενιζέλος  Πρωθυπουργός στη νέα κυβέρνηση της Κρη-

τικής Πολιτείας μετά τις εκλογές του Μαρτίου 1910.

- Παραίτηση Βενιζέλου από την Πρωθυπουργία της Κρή-

της (Αύγουστος 1910)

και ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Πρωθυ-

πουργού της Ελλάδας (6 Οκτωβρίου 1910).

- Διοίκηση της Κρήτης από Τριμελείς Επιτροπές (1910 –

1912).

- Άρνηση του Βενιζέλου να δεχθεί τους Κρήτες βουλευτές

στο ελληνικό Κοινοβούλιο (Νοέμβριος 1911 και Απρίλιος 1912). 

- Επαναστατική κινητοποίηση στην Κρήτη, με τη συ-

γκρότηση νέας τριμελούς επιτροπής, με Πρόεδρο τον Αντώ-

νιο Μιχελιδάκη.

1912-1913

- Πανηγυρική είσοδος των Κρητών βουλευτών στην ελ-

ληνική Βουλή (1 Οκτωβρίου 1912). Ακολούθησε η έκρηξη του

Α’ Βαλκανικού Πολέμου (5 Οκτωβρίου 1912).

- Διορισμός του πρώτου γενικού Διοικητή Κρήτης, του Στέ-

φανου Δραγούμη (Οκτώβριος 1912).

- Υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου στη λήξη του Α’

Βαλκανικού Πολέμου (17 Μαΐου 1913). Παραίτηση του Σουλ-

τάνου από κάθε δικαίωμα επικυριαρχίας στην Κρήτη και πα-

ράδοσή της στα βαλκανικά κράτη. 

- Υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου στη λήξη

του Β’ Βαλκανικού Πολέμου (28 Ιουλίου 1913). Παραίτηση της

Βουλγαρίας και των άλλων βαλκανικών κρατών από κάθε αξίω-

ση στην Κρήτη και παράδοσή της στην Ελλάδα.

- Υπογραφή της Συνθήκης των Αθηνών μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας (1 Νοεμβρίου 1913), για τη ρύθμιση των επι-

μέρους θεμάτων που αφορούσαν το νησί. 

- Κήρυξη της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα σε επί-

σημη τελετή στο Φρούριο Φιρκά Χανίων (1 Δεκεμβρίου 1913),

με την παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου, του Πρωθυ-

πουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, κορυφαίων αγωνιστών, όπως

ο Αναγνώστης Μάντακας και ο Χατζή Μιχάλης Γιάνναρης και

πλήθος κόσμου.

■ O Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Δημοτικό Κήπο Χανίων με φίλους και συναγωνιστές του, λίγο πριν την

αναχώρησή του για την Αθήνα για να αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλάδας (1910).

■ Η είσοδος των Κρητών βουλευτών στην ελληνική Βουλή παρουσιάστηκε από τον διεθνή Τύπο ως casus belli.

■ Στέφανος Δραγούμης,

πρώτος Γενικός Διοικητής
Κρήτης.

■ Αναχώρηση των στρατευμάτων των Μ. Δυνάμεων από τα Χανιά (Ιούλιος 1909).

■ Διάσκεψη Ειρήνης στο Λονδίνο, μετά τη λήξη του Α’ Βαλκανικού

Πολέμου (Δεκέμβριος 1912). L’ Illustration, 11 Ιανουαρίου 1913. 

■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι ηγέτες και οι αντιπροσωπείες των

Βαλκανικών Κρατών, κατά την υπογραφή της Συνθήκης του

Βουκουρεστίου (1913).

■ Η επίσημη τελετή της Ένωσης της Κρήτης στο φρούριο Φιρκά (1

Δεκεμβρίου 1913).
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ΚΙΝΗΜΑ (1916)

- Οργάνωση Κινήματος Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη,

κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, από βενιζελι-

κούς αξιωματικούς (29 Αυγούστου 1916).

- Αποτυχία του Βενιζέλου να μεταπείσει τον βασιλιά Κων-

σταντίνο ως προς την είσοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευ-

ρό της Αντάντ.  

-  Άφιξη Βενιζέλου στα Χανιά, μαζί με πολλούς συνεργάτες

του, όπου είχε ήδη εκδηλωθεί επαναστατική κινητοποίηση σε

όλο το νησί (Σεπτέμβριος 1916).

- Ανακοίνωση από τον Βενιζέλο σχηματισμού Προσωρι-

νής (Επαναστατικής) Κυβέρνησης και έκδοση ψηφίσματος για

τη συγκρότησή της, κατά την οργάνωση ένοπλου συλλαλητη-

ρίου από χιλιάδες Κρητικούς στα Χανιά.

- Ελευθέριος Βενιζέλος, ναύαρχος Κουντουριώτης και

στρατηγός Δαγκλής αποτελούν τα κύρια μέλη της Κυβέρνησης,

τη λεγόμενη «Τριανδρία».

- Περιοδεία Βενιζέλου στα νησιά του βορειοανατολικού Αι-

γαίου, τα οποία προσχώρησαν στην επανάσταση και εγκατά-

στασή του στη Θεσσαλονίκη (9 Οκτωβρίου 1916), όπου η έδρα

της Προσωρινής Κυβέρνησης. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

- Εγκατάσταση 33.900 προσφύγων στην Κρήτη, σύμ-

φωνα με την απογραφή πληθυσμού του 1928.

- Το 80% των προσφύγων κατέκλυσε τα μεγάλα αστι-

κά κέντρα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, και εγκαταστάθηκε

κυρίως σε πρώην μουσουλμανικά σπίτια. (Στο Ηράκλειο το

45,7% των προσφύγων της Κρήτης).

- Ίδρυση νέων οικιών και συνοικισμών για την αστι-

κή αποκατάσταση των προσφύγων και παράλληλη προώ-

θηση της αγροτικής τους αποκατάστασης, με την παρα-

χώρηση και διανομή των μουσουλμανικών γαιών, μετά την

αναχώρηση 22. 000 Μουσουλμάνων από την Κρήτη.

- Καθοριστική η συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη

της Κρήτης, με την αύξηση της αμπελοκαλλιέργειας και της

καπνοκαλλιέργειας και με την κατασκευή σταφιδεργο-

στασίων.

- Ενίσχυση της οικονομίας και του εμπορίου του νη-

σιού, λόγω της νέας τεχνογνωσίας που εισήγαγαν οι Μι-

κρασιάτες πρόσφυγες. 

ΚΗΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1936)

- Θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι, στο δια-

μέρισμα της οδού Μποζόν 22, μετά από εγκεφαλική συμφόρηση

(18 Μαρτίου 1936). 

- Άφιξη της σορού στο Μπρίντιζι της Ιταλίας και παραλα-

βή της από το πολεμικό πλοίο «Παύλος Κουντουριώτης» με τη

συνοδεία του πολεμικού «Ψαρά» (25 Μαρτίου).

- Μεταφορά κατευθείαν στα Χανιά και όχι στην Αθήνα για

την αποφυγή ταραχών (26 Μαρτίου).

- Υποδοχή της σορού από χιλιάδες κόσμου στο λιμάνι των

Χανίων, μέσα σε πρωτοφανείς εκδηλώσεις πένθους, όπως η

ανάρτηση μαύρων υφασμάτων στις προσόψεις των κτιρίων πε-

ριμετρικά του λιμανιού.  

- Μεταφορά της σορού στους ώμους παλιών συμπολεμιστών

του, φορώντας την τοπική ενδυμασία και με τη συνοδεία του

κόσμου άφιξη στο Μητροπολιτικό ναό Χανίων, όπου ψάλθη-

κε η νεκρώσιμη ακολουθία και εκφωνήθηκαν οι επικήδειοι.

- Έκθεση της σορού για δύο μέρες σε λαϊκό προσκύνημα στην

εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα, ακριβώς απέναντι

από την οικία του.

- Ταφή του Ελευθερίου Βενιζέλου στη θέση Προφήτης Ηλίας

στο Ακρωτήρι Χανίων, μέσα σε ατμόσφαιρα πάνδημου πένθους

(29 Μαρτίου).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
(Ιστορικοί σταθμοί)

■ Ελευθέριος Βενιζέλος, ναύαρχος Κουντουριώτης και στρατηγός

Δαγκλής, η τριανδρία της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης

(1916).

■ Άφιξη προσφύγων στο Ρέθυμνο, το 1922 (Μιχάλης Τρούλης, Ρέθυμνο: Ιστορία, περιήγηση, σύγχρονη

ζωή, Μίτος, Ρέθυμνο 1999).

■ Κρητικοί με χαρακτηριστικές ενδυμασίες φέρουν στους ώμους τους τη σορό του Κρητικού ηγέτη.

■ Το οικονομικό συσσίτιο Χανίων φρόντιζε καθημερινά για πλήθος προσφύγων. (Φιλολογικός Σύλλογος

Χανίων «Ο Χρυσόστομος», Η Κρήτη στις αρχές του αιώνα μας, Υπ. Πολιτισμού , Αθήνα 1988).   



ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (1938)

- Εκδήλωση κινήματος στα Χανιά από πολιτικούς και από-

τακτους αξιωματικούς για την ανατροπή της δικτατορίας του

Ιωάννη Μεταξά (28 Ιουλίου 1938).

- Έκδοση διαγγέλματος από το ραδιοφωνικό σταθμό των Χα-

νίων, με το οποίο καλούσαν το λαό, τις ένοπλες δυνάμεις και το

βασιλιά να ανατρέψουν τη δικτατορία και να επαναφέρουν τη

δημοκρατία.

- Πρωτεργάτες του κινήματος ήταν οι Αριστομένης Μη-

τσοτάκης, Περικλής Αργυρόπουλος, στρατηγός Μάντακας, Μα-

νούσος Βολουδάκης, Εμμανουήλ Μπακλατζής, Ιωάννης Μου-

ντάκης, Θρασύβουλος Κλάδος, Ιωάννης Παΐζης, Πολυχρόνης Πο-

λυχρονίδης, Ευάγγελος Χατζηαγγελής, Νίκος Ασκούτης, Ευάγ-

γελος Κτιστάκης, Ευστράτιος Γεωργιλαδάκης και άλλοι. 

- Ο Εμμανουήλ Τσουδερός, υπήρξε ο κυριότερος χρηματο-

δότης του κινήματος.

- Ένταξη του κινήματος σε μια ευρύτερη επαναστατική δρά-

ση, που οργανώθηκε από επιτροπή πολιτικών στην Αθήνα.

- Άμεση η αντίδραση του Μεταξά, παρά τον αρχικό αιφνι-

διασμό, με την αποστολή στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμε-

ων στην Κρήτη και τη Μήλο, ως βάση επιχειρήσεων κατά των

κινηματιών.

- Αποτυχία του κινήματος λόγω της κακής οργάνωσης με-

ταξύ των συντελεστών του, της απουσίας πολιτικής και στρα-

τιωτικής στήριξης, της εύκολης καταστολής του ως περιορισμένου

τοπικού κινήματος και κυρίως λόγω της έλλειψης του προτύπου

τους, του Ελευθερίου Βενιζέλου  (29 Ιουλίου 1938).

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1941 – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

- Γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας η επική αντίσταση των Κρη-

τικών εναντίον της γερμανική εισβολή κατά τη διάρκεια του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου.

- Στρατηγικής σημασίας η κατάληψη του νησιού, λόγω της

γεωγραφικής του θέσης.

-  Κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και εγκατά-

σταση του βασιλιά Γεωργίου Β’ και της ελληνικής κυβέρνησης

στα Χανιά (23 Απριλίου 1941).

- Ανεπαρκής η αμυντική οργάνωση του νησιού και ενίσχυσή

της με τη μεταφορά αγγλικών, νεοζηλανδικών, αυστραλιανών

στρατευμάτων και ελληνικών ταγμάτων.  Αποκλεισμός της 5ης

Μεραρχίας Κρητών στην υπόλοιπη Ελλάδα.

- Έναρξη της εισβολής με βομβαρδισμό και ρίψη αλεξιπτω-

τιστών στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο (20 Μαΐου).

- Κύριος στόχος των Γερμανών η κατάληψη του αεροδρο-

μίου του Μάλεμε στα Χανιά (22 Μαΐου).

- Απροσδόκητη η γενναία αντίσταση των Κρητικών και των

συμμάχων τους, απέναντι στον πανίσχυρο γερμανικό στρατό,

ο οποίος δέχθηκε τρομερό πλήγμα, κυρίως με τον αποδεκατι-

σμό του επίλεκτου σώματος των αλεξιπτωτιστών. 

- Κατοχή της Κρήτης μετά την κατάληψη των Χανίων (27

Μαΐου), έπειτα του Ρεθύμνου και τέλος του Ηρακλείου (29

Μαΐου). 

- Εκκένωση του νησιού από τα αγγλικά στρατεύματα μετά

την είσοδο των Γερμανών στα Χανιά και αναχώρηση του βα-

σιλιά και της ελληνικής κυβέρνησης για την Αίγυπτο.

- Η Μάχη της Κρήτης έλαβε τέλος, όχι όμως και ο αγώνας

των Κρητικών ενάντια στη γερμανική κατοχή, ο οποίος συνε-

χίστηκε.

- Φρικτά τα αντίποινα των Γερμανών στον άμαχο πληθυ-

σμό του νησιού, με εν ψυχρώ εκτελέσεις, συλλήψεις και μετα-

φορά τους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. 

- Τόποι μαρτυρίου η Κάνδανος (Μάιος 1941), το Κοντομα-

ρί, ο Αλικιανός (Ιούλιος 1941), η επαρχία Βιάννου και Ιεράπετρας

(Σεπτέμβριος 1943), τα Ανώγεια Μυλοποτάμου (1944), τα Κε-

ραμεία Χανίων (Μάχη της Παναγιάς, 12-14 Νοεμβρίου 1944)

και πολλοί άλλοι σε όλη την Κρήτη.

■ Ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών από μεταγωγικό αεροπλάνο κατά

τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης (Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο).

■ Οι δύο επιγραφές (η πρώτη ξύλινη και η δεύτερη μαρμάρινη) που

έστησαν οι Γερμανοί στην κατεστραμμένη Κάνδανο (Αρχείο Λεωνίδα

Καλλιβρετάκη). 

■ Η υποδοχή της σορού του Ελευθερίου Βενιζέλου στο λιμάνι Χανίων.
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ιστορία

■ ΚΩστασ ΦουρναρAΚησ  Προϊστάμενος Ιστορικού Αρχείου Κρήτης

Η πορεία προς
την Ένωση της Κρήτης
με την Ελλάδα
(1821-1913)    

Μ
διαρκής αντίσταση των Κρητι-

κών εναντίον των κατακτητών

τους, ιδιαίτερα από το 13ο αι-

ώνα μ.Χ. αιώνα και έπειτα, εί-

ναι φαινόμενο μοναδικό στην

Ιστορία. Είκοσι επτά μεγάλες ή

μικρότερες επαναστάσεις ση-

μειώνονται την περίοδο της

Ενετοκρατίας. Από το 1645, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Χα-

νιά, έως το 1898 μετράμε δώδεκα επαναστάσεις και κινήμα-

τα. Η ελληνική συνείδηση των Κρητών ήταν διαμορφωμένη αι-

ώνες πριν από τον 19ο αιώνα, τον αιώνα των εθνικισμών, ο οποί-

ος δημιούργησε τα σύγχρονα κράτη. Ανώνυμοι και επώνυμοι

Kρήτες αγωνιστές οργάνωναν ένοπλη αντίσταση στους κατα-

κτητές (Ρωμαίους, Άραβες, Βενετούς, Τούρκους). Έτσι δια-

μορφώθηκε ο τύπος του κρητικού επαναστάτη, που είχε τα λη-

μέρια του στα ορεινά χωριά και στις δύσβατες κρητικές μαδάρες:

γενναίος, καρτερικός, οξύνους. 

Τον 19ο αιώνα οι χριστιανοί της Κρήτης πολεμούν ενάντια

στον Σουλτάνο γράφοντας στις σημαίες τους: “Ελευθερία ή Θά-

νατος”, “Ένωσις ή Θάνατος”. Ο ιστορικός Δ. Κόκκινος αναφέ-

ρει για την επανάσταση του '21 στην Κρήτη: «Το φαινόμενον

της επαναστάσεως της Κρήτης είναι μοναδικόν εις όλην την

ιστορίαν του ελληνικού αγώνος.  Ήτο μία έγερσις εγκαθείρκτου

και αλυσοδέτου τιτάνος με μόνην δύναμιν την ελληνικήν του

■ Έγγραφο από τον Αρχιστράτηγο Κρήτης Μιχαήλ

Κομνηνό Αφεντούλιεφ προς τον Βασίλειο Χάλη
σχετικά με ζητήματα της Επανάστασης. Διακρίνεται

στην αρχή του εγγράφου η σφραγίδα της Γενικής
Διοικήσεως Κρήτης και στο τέλος η σφραγίδα από
βουλοκέρι του αρχιστράτηγου (ΓΑΚ – Ιστορικό

Αρχείο Κρήτης).

■ Η αιγυπτιακή διοίκηση προχώρησε σε έργα

κοινής ωφελείας, οι δαπάνες των οποίων
επιβάρυναν τους κατοίκους. Το Σεπτέμβριο του

1833 εκδηλώθηκε το κίνημα των Μουρνιών με
άδοξη κατάληξη. Ποίημα σχετικό με την
επανάσταση (ΓΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Κρήτης).

■ Κρητών Πολιτεία, η επίσημη σφραγίδα του

κινήματος του 1841, σε έγγραφο του
Εκτελεστικού Σώματος των επαναστατών.

Μόλις άρχισε η Επανάσταση του 1866 κυκλοφόρησε ένα δεκαεξασέλιδο
φυλλάδιο με τίτλο: Τα δεινά της Κρήτης υπό τους Τουρκομάνους, τύποις
Αθηνάς, εν Αθήναις τη 26η Αυγούστου 1866. Στο έντυπο αυτό γινόταν 
μια σύντομη ιστορική αναδρομή τους αγώνες των Κρητικών εναντίον 
των κατακτητών τους, από το 70 π.Χ., όταν ο Ρωμαίος Μέτελλος κατέκτησε
την Κρήτη, μέχρι το 19ο αιώνα. 

{                }
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συνείδησιν, την ζωτικότητά του, την φιλοτιμίαν του και την

οργήν του [...]». Συνοπτική παρουσίαση της πάλης των Κρη-

τικών με τους Τούρκους τον 19ο αιώνα και της πορείας του

κρητικού ζητήματος μέχρι την Ένωση επιχειρείται στις επό-

μενες παραγράφους.

1821

Από το 1816 έχουν κατέβη στην Κρήτη κήρυκες της Φιλι-

κής Εταιρείας, οι οποίοι προετοίμασαν την επανάσταση. Με-

ταξύ αυτών ήταν ο Μανουήλ Βερνάδρος, ο Βαρνάβας Πάγκαλος

και ο επίσκοπος Μελχισεδέκ Δεσποτάκης. Αποφασίζεται η κή-

ρυξη της επανάστασης με συνέλευση στην Παναγία Θυμιανή

των Σφακίων. Στις 14 Ιουνίου σημειώνεται η πρώτη μάχη της

επανάστασης του ’21 στην Κρήτη, στον Λούλο Χανίων. Οι Τούρ-

κοι απαντούν με αντίποινα. Απαγχονίζουν τον επίσκοπο Κι-

σάμου Μελχισεδέκ και σφάζουν ιερωμένους και λαό στο Ηρά-

κλειο της Κρήτης. Σκληρές μάχες σημειώθηκαν στο Θέρισο και

τον Αποκόρωνα. Οι Τούρκοι πνίγουν με καπνό 150 γυναικό-

παιδα στο σπήλαιο της Κρυονερίδας. Προς το τέλος του χρό-

νου φτάνει στην Κρήτη ως Γενικός έπαρχος ο Μιχαήλ Κο-

μνηνός Αφεντούλης. 

1822

Η προσπάθεια για την κατάληψη του φρουρίου της Ρεθύ-

μνης από τους Κρητικούς αποτυγχάνει και ο Γάλλος φιλέλληνας

Βαλέστρας σκοτώνεται. Το Μάιο στους Αρμένους Αποκορώ-

νου ψηφίζεται σχέδιο συντάγματος με τίτλο «Προσωρινή Πο-

λιτεία της νήσου Κρήτης». Τουρκοαιγυπτιακός στόλος απο-

βιβάζεται στη Σούδα. Οι Κρητικοί κάνουν αγωνιώδεις εκκλή-

σεις στη κεντρική διοίκηση της Ελλάδας για βοήθεια. Το κα-

λοκαίρι ο Χασάν επιτίθεται στους Λάκκους και αργότερα στο

Σκλαβόκαμπο Ηρακλείου. Το χειμώνα καταστρέφει το οροπέ-

διο Λασιθίου. 

1823

Το Μάιο φτάνει στην Κίσαμο ο Εμμανουήλ Τομπάζης ως

αρμοστής και κυριεύει το φρούριο του Καστελίου Κισάμου. Οι

Τούρκοι πολιορκούν τους χριστιανούς στα σπήλαια της Μι-

λάτου και του Μελιδονίου Μυλοποτάμου, τους οποίους και

θανατώνουν. Νέες δυνάμεις Τουρκοαιγυπτίων με αρχηγό το

γαμπρό του Μωχάμετ Άλη φτάνουν στην Κρήτη. Πολύνεκρες

μάχες διεξήχθησαν στις Αμουργέλλες και στην Αγία Βαρβά-

ρα. Η Συνέλευση των Κρητών ψηφίζει τον «Οργανισμόν της

ενιαυσίου τοπικής διοικήσεως της νήσου Κρήτης». 

1824 

Ο Χουσεΐν λεηλατεί τα χωριά του Αποκόρωνα και εισβά-

λει στα Σφακιά, στην Κίσαμο και το Σέλινο. Σφαγή στο Λα-

φονήσι. Ομαδικός εκπατρισμός Κρητικών από το Λουτρό και

τη Δυτική Κρήτη. Τέλη Μαΐου ο Χουσεΐν αναφέρει ότι κατέ-

πνιξε την επανάσταση στην Κρήτη. 

1825- 1826

Με ευφυές σχέδιο οι Κρητικοί καταλαμβάνουν τη Γραμ-

βούσα, η οποία για τρία χρόνια (1825-1828) γίνεται το μόνο

ελεύθερο τμήμα της Κρήτης από το οποίο ξεκινούσαν οι Γραμ-

βουσιανοί ή Καλησπέρηδες και τιμωρούσαν τους Τούρκους.

Στη Γραμβούσα οργανώθηκε οικισμός. Οι επαναστάτες για να

επιβιώσουν στην άγονη βραχονησίδα ασχολήθηκαν με την

πειρατεία. 

1827

Οι Γραμβουσιανοί προσπαθούν να αναζωπυρώσουν

την επανάσταση στην Κρήτη με στρατολογίες Κρητικών από

την Πελοπόννησο, έτσι ώστε η Κρήτη να συμπεριληφθεί με

τις επίσημες Συνθήκες στην ελληνική επικράτεια. Αποβι-

βάζουν πολυάριθμο στρατό με αρχηγό τον Ιωάννη Χάλη στις

ανατολικές επαρχίες του νησιού. 

Όμως η επιχείρηση στην ανατολική Κρήτη τελικά απο-

τυγχάνει και οι Γραμβουσιανοί επιστρέφουν στη Γραμβού-

σα. 

1828

Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης με πρόσκληση και μισθοδο-

σία των Γραμβουσιανών αποβιβάστηκε στη Γραμβούσα και

από εκεί αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους στο

Φραγκοκάστελλο. Η εκστρατεία στα Σφακιά κατέληξε στο θά-

νατο το Νταλιάνη και των στρατιωτών του. 

Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας αποφασίζει να πατάξει την

πειρατεία των Γραμβουσιανών. Αγγλογάλλοι καταστρέφουν

το στόλο των Γραμβουσιανών και παραδίδουν τη Γραμβού-

σα στον Άγγλο συνταγματάρχη Ουρκουάτ. Αναδιοργανώνε-

ται το Κρητικό Συμβούλιο με εκπροσώπους από όλη την Κρή-

τη. Στη Μεσαρά οι χριστιανοί θανατώνουν τον γενίτσαρο

Αγριολίδη. 

1829 

Αντιπρόσωπος του Καποδίστρια στην Κρήτη ορίζεται ο Νι-

κόλαος Ρενιέρης. Σχεδόν όλη η ύπαιθρος της Κρήτης βρίσκεται

στα χέρια των επαναστατών, εκτός από τα φρούρια στα οποία

έχουν καταφύγει οι Τούρκοι. 

■ Επαναστατικές συνελεύσεις πραγματοποιούνταν σε διάφορα μέρη της Κρήτης και οδήγησαν στην επανάσταση. 

■ Ψήφισμα της Γενικής των Κρητών Συνέλευσης για την έναρξη

της Επανάστασης.

■ Οι πρώτοι βουλευτές

Κρήτης του 1866.



1830

Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830,

η Κρήτη μένει έξω από τα όρια του νέου ελλη-

νικού κράτους. Οι Κρήτες αγανακτούν για την

αδικία της Αγγλίας. Τα πλοία των Μ. Δυνάμε-

ων φθάνουν στο νησί για να επιβάλλουν την κα-

τάπαυση του πολέμου. Οι Γραμβουσιανοί προ-

σπαθούν να ανακαταλάβουν τη Γραμβούσα, αλλά

αποτυγχάνουν. Το «Κρητικό Συμβούλιο» συνε-

δρίασε για τελευταία φορά στις Μαργαρίτες Μυ-

λοποτάμου και συνέταξε διαμαρτυρία στον

Κυβερνήτη της Ελλάδας και στις Μ. Δυνάμεις

για την αδικία τους να παραδώσουν μετά από

αγώνα εννιά χρόνων την Κρήτη στους Τούρκους.

1830-1840 

Η Κρήτη παραχωρείται στον Μωχάμετ

Άλη της Αιγύπτου (περίοδος Αιγυπτιοκρατίας)

ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που είχε προ-

σφέρει στους Τούρκους στην επανάσταση. Οι

πληρεξούσιοι της Κρήτης στέλνουν αναφορά

στον βασιλιά Όθωνα. Στα Χανιά εκδίδεται η δί-

γλωσση εφημερίδα Βακάι Γκιρίτ. Το Σεπτέμβρη

του 1833 συγκεντρώθηκαν στις Μουρνιές 700

Κρητικοί διαμαρτυρόμενοι για τις αυθαιρεσίες

της αιγυπτιακής διοίκησης. Οι Αιγύπτιοι απαγ-

χόνισαν 40 χριστιανούς προκρίτους στις Μουρ-

νιές. 

1841 

Οι εξόριστοι Κρητικοί οργανώνουν Προ-

σωρινή Κυβέρνηση και στέλνουν στην Κρήτη τον

Αριστείδη Χαιρέτη και τον Βασιλογιώργη για μια

νέα επανάσταση. Στο Βαφέ εγκαθίσταται κινη-

τό τυπογραφείο από τον Εμμ. Βυβιλάκη. Δυ-

στυχώς και αυτή τη φορά η Ελλάδα δεν μπο-

ρούσε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Κρή-

τη. Ύστερα από πολύνεκρες μάχες στο Πρόβαρμα

και στον Βαφέ οι επαναστάτες καταθέτουν προ-

σωρινά τα όπλα.

1858

Οι Κρητικοί συγκεντρώνονται στα Μπου-

τσουνάρια για να διεκδικήσουν τα προνόμια

του Χάττι Χουμαγιούν (1856) και να διαμαρ-

τυρηθούν για τη βαριά φορολογία. Σ’ αυτό το

κίνημα ξεχωρίζουν οι αρχηγοί Μαυρογένης

και Μανουσογιαννάκης. Οι Τούρκοι αναγκά-

στηκαν να παραχωρήσουν προνόμια στους

χριστιανούς (σύσταση δημογεροντιών και

ορφανικής τράπεζας) και το δικαίωμα οπλο-

κατοχής. 

1866-69

Πληρεξούσιοι απ’ όλη την Κρήτη συγκε-

ντρώνονται στο Μοναστήρι της Αγίας Κυ-

ριακής έξω από τα Χανιά και υπογράφουν υπό-

μνημα προς τον Σουλτάνο και τους Προξένους

των Μ. Δυνάμεων για βελτίωση των συνθη-

κών της ζωής τους και την ελάφρυνση της φο-

ρολογίας. Η Πύλη απορρίπτει τα αιτήματα των

χριστιανών και τον Αύγουστο του 1866 οι επα-

ναστάτες κηρύσσουν επίσημα την έναρξη

της επανάστασης με σύνθημα «Ένωσις ή

Θάνατος». Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου στις

9 Νοεμβρίου 1866 συγκλονίζει όλο τον κόσμο.

Ο Β. Ουγκό γράφει: «Η ηρωική μονή, η δίκην

φρουρίου αγωνισαμένη, αποθνήσκει ως ηφαί-

στειον. Τα Ψαρά δεν είναι επικώτερα, το Με-

σολόγγι δεν ίσταται υψηλότερον». Οι επανα-

στάτες μάχονται απ’ άκρη σ’ άκρη της Κρήτης.

Την άνοιξη του 1867 η Πύλη στέλνει στην Κρή-

τη τον στρατηγό Ομέρ, ο οποίος εισβάλλει στα

Σφακιά και καταστρέφει το οροπέδιο Λασιθί-

ου. Ο Αλή πασάς κομίζει στην Κρήτη τον Ορ-

γανικό Νόμο για να ειρηνεύσει το νησί. Οι

Κρητικοί απορρίπτουν τις προτάσεις του,

παρά τις φοβερές στερήσεις, τις αρρώστιες και

την πείνα και συνεχίζουν τον αγώνα που παίρ-

νει τη μορφή κλεφτοπόλεμου. Στο τέλος του Δε-

κεμβρίου 1868  η επανάσταση εκπνέει στη δυ-

■ Το Διοικητήριο του νομού Σφακίων στο Βάμο καταστράφηκε οριστικά κατά την πολιορκία του Βάμου τον Μάιο του 1896.

■ Oι Μεγάλες Δυνάμεις μετά το βομβαρδισμό του 1897 αποφασίζουν να παραχωρήσουν αυτονομία. 

Οι Κρητικοί δεν την δέχονται και η επανάσταση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε όλο το νησί.

■ Οι οπλαρχηγοί του Θερίσου, όπως τους φαντάστηκε ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος.

■ Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας ξεκινάει το 1898 

με Ύπατο Αρμοστή της τον Πρίγκιπα Γεώργιο.



τική Κρήτη. Οι Μ. Δυνάμεις απαγορεύουν στην Ελλάδα να ενι-

σχύει τον αγώνα των Κρητών και το Συνέδριο των Παρισίων

αποφασίζει η Κρήτη να παραμείνει στην Τουρκία. 

1878

Οι Χριστιανοί της Κρήτης θεώρησαν το Ρωσοτουρκικό πό-

λεμο του 1877 ως ευνοϊκή συγκυρία για μια νέα επανάσταση.

Από τις αρχές του 1877 συγκροτούσαν στην Κρήτη επανα-

στατικά κομιτάτα, που κατέστρωναν σχέδια ένοπλης και πο-

λιτικής δράσης. Στα τέλη του Δεκεμβρίου 1877 όλα ήταν έτοι-

μα, αφού είχε πια καμφθεί και η άρνηση της ελληνικής κυ-

βέρνησης. Ο ένας μετά τον άλλο οι εξόριστοι οπλαρχηγοί έφτα-

ναν στην Κρήτη το Δεκέμβριο του 1877 για να λάβουν μέρος

στον αγώνα. Την πρωτοχρονιά του 1878 συγκλήθηκε στο Φρε

Αποκορώνου Γενική Συνέλευση Κρητών. Βασικό αίτημα των

Χριστιανών της Συνέλευσης προς την Πύλη ήταν να κηρυχθεί

η Κρήτη αυτόνομη ηγεμονία με χριστιανό διοικητή υπό την

ψιλή κυριαρχία της Πύλης. Την ηγεμονία βέβαια την έβλεπαν

ως ένα μεταβατικό στάδιο για την οριστική Ένωση. Η Πύλη

δεν έδωσε απάντηση στα αιτήματα της Συνέλευσης των Κρη-

τών. Οι οπλαρχηγοί των δυτικών επαρχιών, πιο αποφασιστι-

κοί από τους πολιτικούς, διακήρυξαν με ψήφισμά τους την ένω-

ση της Κρήτης με την Ελλάδα και άρχισαν ένοπλο αγώνα. Τον

Οκτώβριο του 1878 υπογράφηκε η Συνθήκη της Χαλέπας, νέος

πολιτικός νόμος της Κρήτης, που έδινε στους Χριστιανούς ου-

σιώδη προνόμια. 

1889 

Στην Κρήτη διαμορφώνονται δύο πολιτικές παρατάξεις, οι

Καραβανάδες και οι Ξυπόλυτοι. Το Μάιο του 1899 οι Καρα-

βανάδες κηρύσσουν χωρίς προετοιμασία και υποστήριξη από

την Ελλάδα την Ένωση. Ο Τούρκος διοικητής διατάσσει να συλ-

ληφθούν οι επαναστάτες και ανακαλεί τα προνόμια της Χαλέπας.

1895

Κυρίαρχη προσωπικότητα της επανάστασης του 1895 ανα-

δείχτηκε ο Μανούσος Κούνδουρος, που υποστήριζε την αυ-

τονομία ως προστάδιο της Ένωσης. Γεγονός αποφασιστικής

σημασίας για την εξέλιξη της επανάστασης ήταν η πολιορκία

της τουρκικής φρουράς του Βάμου το Μάιο του 1896 και η νίκη

των Χριστιανών. Επιτυχία αυτής της επανάστασης θεωρείται

ο νέος οργανισμός της Κρήτης, κύρια στοιχεία του οποίου ήταν

ο διορισμός χριστιανού διοικητή, με την έγκριση των Μ. Δυ-

νάμεων, η οργάνωση κρητικής χωροφυλακής, η πλήρης δι-

οικητική και δικαστική ανεξαρτησία με την εγγύηση των Μ.

Δυνάμεων.

1897-1898

Mετά τις βιαιοπραγίες των Τούρκων εναντίον του χρι-

στιανικού πληθυσμού των Χανίων τον Ιανουάριο του 1897, ο

Τιμολέων Βάσσος, απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης,

φτάνει στην Κρήτη με 1500 στρατιώτες, με σκοπό να καταλά-

βει το νησί και να κηρύξει την ένωση. Οι Χριστιανοί κυριεύ-

ουν τον Πύργο των Βουκολιών και τα στρατόπεδα των Τούρ-

κων στην Αγιά και τα Λειβάδια, εμποδίζονται όμως από τις Μ.

Δυνάμεις να πλησιάσουν τα Χανιά.  Το επαναστατικό στρα-

τόπεδο στο Ακρωτήρι βομβαρδίζεται. Το Μάρτιο του 1897 οι

Μ. Δυνάμεις καταλαμβάνουν το νησί και το μοιράζουν σε ζώ-

νες κατοχής. Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 οι Χριστιανοί

της Κρήτης δέχτηκαν κατ’ ανάγκη τη λύση της αυτονομίας. Έπει-

τα από διαβουλεύσεις οι Μ. Δυνάμεις επέβαλαν ως Ύπατο Αρ-

μοστή τους στην Κρήτη τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας. 

1898-1913

Η Κρητική Πολιτεία (1898-1913) δημιουργήθηκε με τη θέ-

ληση των Μ. Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ιταλίας), οι

οποίες πρόκριναν τη λύση της αυτονομίας υπό την προστασία

τους και με την επικυριαρχία του Σουλτάνου, προκειμένου να

διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην Α. Μεσόγειο και τη

Μ. Ανατολή. 

Η Κρητική Πολιτεία επιδόθηκε στο τεράστιο έργο της ανα-

συγκρότησης της Κρήτης και της οργάνωσης κράτους στα πρό-

τυπα των πολιτισμένων ευρωπαϊκών κρατών. Αφού επικυρώ-

θηκε το Κρητικό Σύνταγμα, συγκροτήθηκε η Κρητική Συνέλευση

(Βουλή των Κρητών) και διορίστηκαν Σύμβουλοι στις πέντε Ανώ-

τερες Διευθύνσεις της Πολιτείας (Υπουργεία). Την εκτελεστική

εξουσία ασκούσε ο Ύπατος Αρμοστής συνεπικουρούμενος από

το Ηγεμονικό Συμβούλιο (Συμβούλιο Υπουργών).

Η ζωή της νεοσύστατης Πολιτείας στην πρώτη φάση της

σημαδεύτηκε από την οξύτατη διαμάχη μεταξύ του Ύπατου Αρ-

μοστή Γεωργίου και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Πρίγκιπας

διαχειρίστηκε το θέμα της Ένωσης προσωπικά, γεγονός που τον

έφερε σε ρήξη με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1901 ο Πρίγκιπας

απέπεμψε τον Βενιζέλο από το Ηγεμονικό Συμβούλιο. Αρχές του

Μάρτη 1905 ξέσπασε το κίνημα του Θερίσου με κύριο αίτημα

την Ένωση. Το κίνημα του Θερίσου έληξε το Νοέμβριο έπειτα

από διαπραγματεύσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου με τις Μ. Δυ-

νάμεις. Ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτήθηκε και στη θέση του

διορίστηκε Ύπατος Αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1908 εκδόθηκε παλλαϊκό ψήφισμα υπέρ

της Ένωσης, δίνοντας το έναυσμα για μια de facto ανατροπή

του καθεστώτος της αυτονομίας. Τα μέλη του Συμβουλίου έδω-

σαν όρκο στο όνομα του βασιλιά των Ελλήνων, η Βουλή επι-

κύρωσε τα ψηφίσματα της Ένωσης, η επίσημη εφημερίδα της

κυβερνήσεως μετονομάστηκε σε «Παράρτημα της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος εν Κρήτη». Έπει-

τα απ' αυτή την εξέλιξη, το Συμβούλιο του Ηγεμόνα, ονομάζε-

ται Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία ασκεί τη διακυβέρνηση της

Κρήτης. 

Το 1911 η Βουλή των Κρητών μετονομάστηκε σε «Συνέλευ-

ση των Ελλήνων εν Κρήτη», έτσι ώστε να θεωρηθεί το νησί τμή-

μα του ελληνικού κράτους. Στις 30 Νοεμβρίου του 1911 η Επα-

ναστατική Συνέλευση αποφάσισε την αποστολή αντιπροσωπίας

Κρητών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο σε μια νέα προ-

σπάθεια για de facto αναγνώριση της Ένωσης, αλλά γαλλική φρου-

ρά μπήκε στο πλοίο, συνέλαβε τους βουλευτές και τους ανάγκασε

να μεταβούν σε πολεμικό των Μ. Δυνάμεων. Το Μάιο του 1912

νέα προσπάθεια των Κρητών βουλευτών να εισέλθουν στο ελ-

ληνικό κοινοβούλιο αποτυγχάνει. 

Την 1η Οκτωβρίου του 1912 οι Κρήτες βουλευτές έγιναν δε-

κτοί στη Βουλή των Ελλήνων με ενθουσιασμό. Οι νίκες της Ελ-

λάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους επέδρασαν αποφασιστικά

στο ζήτημα της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή διπλωματία πείστηκε, ο

δρόμος προς την επίσημη Ένωση ήταν πια ανοικτός. Ορίστη-

κε Γενικός Διοικητής Κρήτης ο οποίος διοίκησε το νησί από τις

12 Οκτωβρίου 1912 ως επαρχία της Ελλάδας, πριν την επίση-

μη Ένωση. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 1913 αφαιρέθηκε από το φρούριο της

νησίδας της Σούδας η σημαία του Σουλτάνου. Μετά την επιτυχή

έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων και την υπογραφή της Συν-

θήκης του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913) που υπογράφηκε μεταξύ

των Βαλκανικών χωρών, είχε ανοίξει ο δρόμος για την επίση-

μη, την de jure, αναγνώριση της Ένωσης. Στο άρθρο 4 της Συν-

θήκης αναφέρεται ότι ο Σουλτάνος παραιτείται από κάθε δικαίωμά

του στην Κρήτη υπέρ των σύμμαχων βαλκανικών δυνάμεων. Ακο-

λούθησε στις 10 Αυγούστου 1913 η Συνθήκη του Βουκουρεστί-

ου καθώς και ιδιαίτερη Συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,

την 1η Νοεμβρίου 1913, με την οποία ο Σουλτάνος δήλωνε και

πάλι ότι παραιτείται από τα δικαιώματά του στην Κρήτη υπέρ

της Ελλάδας. 

Την 1η Δεκεμβρίου 1913 η γαλανόλευκη υψώθηκε στο διη-

νεκές στο φρούριο του Φιρκά, σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και

ανείπωτου ενθουσιασμού. Από κάτω της βρίσκονταν χιλιάδες

Κρητικοί, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουργός Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος και οι γηραιοί οπλαρχηγοί Χατζή Μιχάλης

Γιάνναρης και Αναγνώστης Μάντακας. Η μακρά περίοδος της

Τουρκοκρατίας και το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας ήταν

παρελθόν. Στο εξής η Κρήτη, ενωμένη με την Ελλάδα, συμπο-

ρεύεται με τις τύχες της Ελληνικής Πολιτείας.

■ Ταχυδρομική

κάρτα με

τους επισήμους 
να βαδίζουν 
προς τον Φιρκά 

την 1η Δεκεμβρίου
του 1913.
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ιστορία

■ ΣτEλλα αλιγιζAκη φιλόλογος, ιστορικός 

Η διπλωματική εξέλιξη
του Κρητικού
Ζητήματος (1830-1913)

{                }
Το «Κρητικό ζήτημα», «η πέτρα του σκανδάλου της ευρωπαϊκής 
πολιτικής», γεννήθηκε το 1830 και απασχόλησε την ευρωπαϊκή 
διπλωματία έως το 1913. Αν και οι Τούρκοι το θεωρούσαν εσωτερική τους
υπόθεση, σύντομα διεθνοποιήθηκε συνδεόμενο με το «Ανατολικό», 
λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής θέσης της Κρήτης, που μάλιστα 
αναβαθμίστηκε μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ. 

Μ
οιραία η εξέλιξή του καθο-

ρίστηκε από τη στάση των

ισχυρών της Ευρώπης, που

διαχειρίστηκαν την «οθω-

μανική κατάρρευση», αξιο-

ποιώντας επιτηδείως τους

βαλκανικούς εθνικισμούς.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια

σχεδόν ενός αιώνα, άλλαξαν πολλές φορές τη στάση τους κα-

ταπατώντας τόσο τις «συνταγματικές αρχές τους» όσο και το

διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά

τους και την «ευρωπαϊκή ειρήνη», που συχνά φάνηκε να δια-

κυβεύεται. 

■ Λιθογραφία από εφημερίδα της εποχής με τον στόλο 

των Μεγάλων Δυνάμεων στα Χανιά και πλοίο του ελληνικού
πολεμικού ναυτικού.



Αρχικά υπό την απειλή της ρωσικής προώθησης στο

Αιγαίο, διασφαλίστηκε η εθνική ανεξαρτησία της Ελ-

λάδας με το Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (1830) που

όμως όριζε τον αποκλεισμό της Κρήτης από τα ελληνικά

σύνορα παρά τις διπλωματικές διαμαρτυρίες, και τις

επαναστατικές αντιδράσεις. Για όλη την επόμενη δε-

καετία η Κρήτη περιήλθε στους Αιγύπτιους. Στο τέλος

της η πρόταση περί ηγεμονίας τύπου Σάμου απορρί-

φθηκε από τους Κρητικούς (1839), ενώ η προταθείσα

αγγλική προστασία δεν βρήκε ανταπόκριση. Η Κρήτη,

με τη σύμβαση του Λονδίνου (1840), επανήλθε  στη δι-

καιοδοσία του Σουλτάνου, ενώ η επαναστατική κι-

νητοποίηση (Χαιρέτη) του 1841 απέβη άκαρπη. 

Εξάλλου ήδη μετά το 1830 οι πρωταγωνιστές της

κρητικής επανάστασης αναζήτησαν καταφύγιο στο

ελεύθερο ελληνικό κράτος, φαινόμενο που θα επανα-

λαμβανόταν στο τέλος κάθε αποτυχημένης  εξέγερσης.

Αυτό  ευνόησε τη διαμόρφωση ενός ισχυρού παρά-

γοντα ενίσχυσης των κρητικών επαναστάσεων και σύ-

σφιξης των εθνικών δεσμών, ενώ επηρέασε καθορι-

στικά την επιζήτηση της ένωσης τόσο από την κρη-

τική όσο και από την ελληνική πλευρά. 

Παρόλα αυτά κατά καιρούς έγιναν προτάσεις

Κρητικών για αγγλική προσάρτηση, που δεν απέδω-

σαν. Η Κρήτη ήταν «θαυμάσια... ως προς το έδαφος,

το κλίμα, τη στρατηγική θέση», όμως «την κατοικού-

σαν 200.000 Έλληνες», όπως έλεγε χαρακτηριστικά Άγ-

γλος στρατιωτικός. (Ενδιαφέρουσα, μάλιστα,  είναι η

πολυσυζητημένη βρετανική προτίμηση για την Κύπρο.)

Ως άλλη λύση απόσπασης από την οθωμανική κυ-

ριαρχία συζητήθηκε η ηγεμονία, που υπολάνθανε και

σε ονομασίες θεσμών και στις σφραγίδες των επανα-

στατών του 1841 και του 1858, παρά την καταδίκη των

ελληνικών κυβερνήσεων. Οι Κρητικοί, ωστόσο, διαρ-

κώς αναζητούσαν καλύτερο πολιτειακό καθεστώς. 

Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, όταν υπογράφηκε η

συνθήκη του Παρισιού (1856), οι Δυτικοί δεσμεύθη-

καν για την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας, προκειμένου να αναχαιτίσουν τη ρωσική

επέκταση στα Βαλκάνια, με τον όρο ότι ο Σουλτάνος

θα προωθούσε μεταρρυθμίσεις ανεξιθρησκίας και

ισοπολιτείας. Η αθέτηση της σουλτανικής υπόσχεσης

υποκίνησε την ατελέσφορη επίσης επαναστατική

εξέγερση του 1858 (κίνημα Μαυρογένη).     

Στο μεταξύ την ελληνική εξωτερική πολιτική, που

μοιραία συνδέθηκε με τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις των

υποδούλων Ελλήνων, χειρίζονταν κατά καιρούς ηγέ-

τες  με διαφορετική «φιλοσοφία»: υποστηρικτής της

Μεγάλης Ιδέας ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, που είχε

έρθει και ως εθελοντής μαχητής στην Κρήτη, μάλλον

ηγεμονιστής ο Δ. Βούλγαρης, οπαδοί της αναζήτησης

διπλωματικών λύσεων ο Ε. Δεληγιώργης και ο Χ. Τρι-

κούπης, που έβλεπαν το Κρητικό ως πτυχή του Ανα-

τολικού, πιστοί οπαδοί της άψογης στάσης οι μετά το

1897 κυβερνώντες. Όλοι τους όμως αν και ακολού-

θησαν διαφορετικές τακτικές, είχαν κοινό άξονα την

αποφυγή ελληνοτουρκικής ρήξης, λόγω των ευρω-

παϊκών δεσμεύσεων και λόγω του φόβου μιας μοιραίας

για το καχεκτικό ελληνικό βασίλειο έκβασης.  

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης Κρητικής επανά-

στασης (1866-1869) οι θυσίες των Κρητικών έστρεψαν

την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στο νησί και αρχικά δί-

χασαν τις κυβερνήσεις. Η ευνοϊκή προς την ένωση Γαλ-

λία, συμφώνησε στη συνέχεια με την αντιπρόταση περί

ηγεμονίας της σλαβόφιλης Ρωσίας, για να αποκρου-

σθεί από την Αγγλία, που υποστήριξε το Σουλτάνο σε

μια εποχή εθνικής βαλκανικής έξαρσης. Στην Κρήτη

τελικά παραχωρήθηκε ο Οργανικός Νόμος (1868), που

διευκόλυνε την αναβάθμιση του ρόλου των Χριστια-

νών, δίνοντας την ευκαιρία ανάδειξης προσωπικοτή-

των και  στο πολιτικό πεδίο. 

Όμως η απογοήτευση για την ελληνική εξωτερική

πολιτική ενίσχυσε την ομάδα των αυτονομιστών

(1875 – 1876), υποκινημένη και από το ρωσικό προ-

ξενείο, που επέμεινε στην οργάνωση αγώνα ανεξάρ-

τητα από τις ελληνικές θέσεις, με σκοπό τη δημιουρ-

γία αυτόνομης ηγεμονίας. Εντονότερη ήταν η ρωσι-

κή επέμβαση στη Βόρεια Βαλκανική, που άνοιξε το δρό-

μο για την καταπάτηση του δόγματος της οθωμανικής

ακεραιότητας μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος

έδωσε αφορμή για την έκρηξη νέας αναποτελεσματικής

επανάστασης στο νησί. 

Η συνθήκη του Βερολίνου (1878) που ακολούθησε

άλλαξε ριζικά το βαλκανικό χάρτη, αναβάθμισε το

ρόλο της Γερμανίας ως μεγάλης δύναμης, δικαίωσε τα

εθνικά οράματα  Σέρβων, Μαυροβούνιων, Ρουμάνων,

συντέλεσε στην αυτονόμηση της Βουλγαρίας και της

Ανατολικής Ρωμυλίας, ενίσχυσε τη δύναμη του ελλη-

νικού κράτους με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και

της Άρτας, χωρίς όμως να προχωρήσει στην ένταξη της

■ Οι ναύαρχοι των Μεγάλων Δυνάμεων, διαμεσολαβητές 

μεταξύ Ελλάδας–Τουρκίας για το κρητικό ζήτημα.

■ Γελοιογραφία της εποχής με την αρκούδα (Ρωσία) στο ρόλο του

διαμεσολαβητή μεταξύ Ελλάδας–Τουρκίας για το κρητικό ζήτημα.
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Κρήτης. Καθώς η Κύπρος περνούσε στην αγγλική δια-

χείριση, στην Κρήτη αποδιδόταν η γνωστή «σύμβαση

της Χαλέπας». Έτσι, εγκαθιδρύθηκε καθεστώς “ημιαυ-

τονομίας” στο νησί, αναπτύσσοντας την κομματική αντι-

παράθεση και περιορίζοντας το ενδιαφέρον για επιζή-

τηση της ένωσης. Η αποτυχία αυτού του νέου καθε-

στώτος άνοιξε το δρόμο για το τέλος της οθωμανικής

κατοχής. 

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Εγγύς Ανατο-

λή, η αποικιακή εξάπλωση Άγγλων Γάλλων και Ιταλών

στην Αφρική, η απειλητική ενδυνάμωση της Βουλγα-

ρίας με την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας και

η δυναμική διείσδυση της Αυστρίας στη βαλκανική διεκ-

δίκηση, με την ενθάρρυνση της Αγγλίας για λόγους αγ-

γλορωσικού ανταγωνισμού, επηρέασαν καθοριστικά την

αναθεώρηση της στάσης των ισχυρών στο Ανατολικό

Ζήτημα. Στο μεταξύ στην  Κρήτη για λόγους κυρίως οι-

κονομικούς ξέσπασε η επανάσταση του 1889, που οδή-

γησε στην άρση όλων των προνομίων του 1878 και στην

επαναφορά αυταρχικού μοντέλου διοίκησης, σε μια επο-

χή που ακόμη και Βρετανοί διαπίστωναν ότι «είναι ανά-

γκη επί τέλους να αποσπασθή η Κρήτη από την Τουρ-

κία».

Με την επιδείνωση των αγγλογερμανικών σχέσε-

ων, την ξεκάθαρη γερμανική υποστήριξη προς το

Σουλτάνο και την προβολή της ιδέας του πολέμου κατά

των Μουσουλμάνων στην Αφρική η Αγγλία αναθεώρησε

τη στάση της στη Μεσόγειο. Με ή χωρίς την υποστή-

ριξή της το 1895 στην Κρήτη ξέσπασε η «Μεταπολι-

τευτική επανάσταση», που πολεμήθηκε έντονα από το

ελληνικό κράτος. «Μολονότι οι Κρήτες ποθούσιν ... την

μετά της Ελλάδος ένωσιν, δεν αποκρούουν εν πολίτευμα

υποτελές μεν τω Σουλτάνω...» όμως «ηγγυημένον παρά

των Μεγάλων Δυνάμεων», έγραφε στο Υπόμνημα του

ο Μ. Κούνδουρος.  

Φυσική συνέχεια των εξελίξεων της μεταπολιτευ-

τικής επανάστασης ήταν η συγκρότηση του Στρατοπέδου

του Ακρωτηρίου (Ιανουάριος 1897), όπου οι Κρητικοί

κήρυξαν επισήμως την ένωση με την Ελλάδα. Με τα νέα

δεδομένα οι Ευρωπαίοι παρά τις διαφωνίες τους σε άλλα

ζητήματα, συγκρότησαν την «ευρωπαϊκή συμφωνία»

επεμβαίνοντας δυναμικά στην Κρήτη και καθορίζοντας

επιτηδείως τις εξελίξεις στο νησί. Καταδίκασαν την ελ-

ληνική στρατιωτική αποστολή ως πράξη παραβίασης

του διεθνούς δικαίου, παρά το ότι είχε αναγνωριστεί

στην Ελλάδα «δικαίωμα επεμβάσεως δια φιλανθρωπι-

κόν σκοπόν».  

Εν μέσω επαναστατικής δράσης και νέας έξαρσης

της εθνοθρησκευτικής διαμάχης, (επανειλημμένες

σφαγές αμάχων και πυρπολήσεις πόλεων) το Μάρτιο

οι Μεγάλες Δυνάμεις κατέλαβαν το νησί διαμορφώ-

νοντας μια νέα πραγματικότητα: όρισαν ευρωπαϊκές ζώ-

νες κατοχής, διαπραγματεύθηκαν με τους επαναστάτες,

και ενημέρωσαν το Σουλτάνο για την απόφασή τους να

αυτονομηθεί η Κρήτη. Η ήττα της Ελλάδας στον ελλη-

νοτουρκικό πόλεμο εξανάγκασε τις κρητικές συνελεύ-

σεις να δεχτούν το προτεινόμενο καθεστώς, με τον όρο

να απομακρυνθούν τα οθωμανικά στρατεύματα από την

Κρήτη, πράγμα το οποίο υλοποιήθηκε μετά τις σφαγές

του Αυγούστου του 1898, παρά τις αρχικές ευρωπαϊκές

αντιδράσεις και παρά τις ενστάσεις της Πύλης. Τα ευ-

ρωπαϊκά στρατεύματα αναλάμβαναν την προστασία των

Μουσουλμάνων και των συμβόλων της τουρκικής

επικυριαρχίας.  

Το Δεκέμβριο του 1898 ο Πρίγκιπας Γεώργιος ήλθε

ως Ύπατος Αρμοστής στην Κρήτη, σε ένα ευρωπαϊκό πια

«προτεκτοράτο». «Η νήσος παρακατατεθείσα εν έτει 1897

εις χείρας των Μεγάλων Δυνάμεων υπό του Σουλτάνου,

κυβερνάται υπ’ αυτών ή μάλλον υπό των τεσσάρων εξ

αυτών, μετά την εκ της ομοφωνίας αποχώρησιν Γερ-

μανίας και Αυστρίας, ως επαρχία του τουρκικού κρά-

τους  δι’ εντολοδόχου του Υπάτου Αρμοστού... Χαρα-

κτηρίζεται πολιτεία αυτόνομος αλλά η θέσπισις του συ-

ντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομίαν πραγματικήν»

έγραφε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η επακόλουθη εξέγερ-

ση του Θερίσου (Μάρτιος 1905) και η έλευση της Διε-

θνούς επιτροπής στο νησί άνοιξε το δρόμο για νέους

θεσμούς (πολιτοφυλακή, νέο σύνταγμα), που υλοποιή-

θηκαν επί Αλ. Ζαΐμη. 

Το 1908 το κίνημα των Νεότουρκων θεωρήθηκε ότι

άνοιγε στους βαλκανικούς λαούς το δρόμο για την ακύ-

ρωση της συνθήκης του Βερολίνου: η ανακήρυξη της

Βουλγαρίας σε ανεξάρτητο βασίλειο με την προσάρτη-

ση της ήδη ενωθείσας Ανατολικής Ρωμυλίας και η αυ-

στριακή προσάρτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έδωσαν

■ Το φρούριο του Ιτζεδίν στην είσοδο της Σούδας.

■ Τα διεθνή στρατεύματα κατοχής στην Κρήτη το 1896.



αφορμή για την κήρυξη της Κρητικής ένωσης, με ελ-

ληνική υποκίνηση (Σεπτέμβριος). Παρά τη διεθνή

αναγνώριση των άλλων βαλκανικών πραξικοπημάτων

και την εισαγωγή των ελληνικών θεσμών στην Κρήτη,

η ένωση  ήταν μονομερής: «ούτε από διεθνούς απόψεως

είχεν αναγνωρισθεί ούτε από ελληνικής είχε συντελε-

σθή».  Αλλά η γεωπολιτική στρατηγική των Ευρωπαί-

ων στην περιοχή είχε ήδη διαφοροποιηθεί. 

Το 1909 οι Δυνάμεις, που σταδιακά απέσυραν τα

στρατεύματά τους αφήνοντας μόνο κάποια πλοία,

αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την Κρητική  Εκτε-

λεστική Επιτροπή, δεν επέβαλαν επιστροφή του Ζαΐμη

και όταν έληξε η θητεία του (1911) δεν ζήτησαν την ανα-

πλήρωσή του, για να μην προκαλέσουν ελληνοτουρκι-

κή κρίση. Εξάλλου η απειλή τουρκικής επίθεσης και από-

βασης ευρωπαϊκών στρατευμάτων δικαιολογούσε τη μη

αποδοχή των Κρητών Βουλευτών στο Ελληνικό Κοι-

νοβούλιο, (Νοέμ./Δεκ. 1911 και Μάιος 1912) έστω και

με την «παρεμπόδιση της λειτουργίας του ελληνικού πο-

λιτεύματος». 

Ο δρόμος για την ένωση της Κρήτης με την Ελλά-

δα είχε ανοίξει. Η Κρήτη αφομοιώθηκε διοικητικά τον

Οκτώβριο του 1912, στο πλαίσιο όμως του διεθνούς δι-

καίου η ένωση κατοχυρώθηκε με τις συνθήκες και τις

διπλωματικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν τους Βαλ-

κανικούς πολέμους.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη συνθήκη του Λον-

δίνου  (άρθρο 4, Μάιος 1913) ο  Σουλτάνος εκχώρησε

την Κρήτη στους τέσσερις «συμμάχους ηγεμόνας»

(Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου) και πα-

ραιτήθηκε από όλα τα κυριαρχικά και άλλα δικαιώμα-

τά του στο νησί. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (Αύ-

γουστος 1913, άρθρο 5) επιβεβαίωσε την παραίτηση της

Βουλγαρίας από κάθε δικαίωμά της επί της Κρήτης. Μά-

λιστα, τότε θεωρήθηκε περιττό να επιζητηθεί όμοια πα-

ραίτηση από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ενώ οι Με-

γάλες Δυνάμεις  δεν αντιτάχθηκαν, όταν το ελληνικό κρά-

τος ενσωμάτωσε το νησί ως ελληνική περιφέρεια. Στη

συνέχεια (29 Νοεμβρίου 1913) η ελληνική κυβέρνηση

ζήτησε από όλα τα κράτη, με τα οποία διατηρούσε δι-

πλωματικές σχέσεις, να αποδεχθούν την κατάργηση των

διομολογήσεων στις πρώην οθωμανικές κτήσεις,  που

απέκτησε η  Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους.

Η απάντηση όλων των κρατών συμπεριλαμβανομένων

και των Μεγάλων Δυνάμεων, ότι «έλαβαν γνώση της ρη-

θείσης ανακοινώσεως» θεωρείται ο κύριος τίτλος διε-

θνούς αναγνώρισης της ένωσης της Κρήτης με την Ελ-

λάδα και της οριστικής ρύθμισης του Κρητικού ζητή-

ματος. Να σημειωθεί επίσης ότι και με τη συνθήκη της

Λωζάννης (Ιούλιος 1923), η Τουρκία παραιτήθηκε

από τις εκτός των τότε καθοριζομένων συνόρων της,

πρώην οθωμανικές κτήσεις, πράγμα που αποτρέπει κάθε

αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο νησί. 

Οι συνθήκες των Βαλκανικών πολέμων ικανοποί-

ησαν εθνικά οράματα των βαλκανικών κρατών εκτο-

πίζοντας  την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την πε-

ριοχή και δίνοντας τελική λύση στο Κρητικό με την επι-

τήδεια διαχείριση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν τερ-

μάτιζαν όμως την ευρωπαϊκή διαμάχη στην Εγγύς Ανα-

τολή ούτε βέβαια έδιναν οριστική λύση στο «Ανατολι-

κό Ζήτημα».  

■ Ταχυδρομική κάρτα με τα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων στα Χανιά.

■ Ο ιταλικός στρατώνας στα Χανιά.

■ Λιθογραφία από εφημερίδα της εποχής με την καθημερινότητα των στρατιωτών στα Χανιά.

■ Οι ναύτες των Μεγάλων Δυνάμεων στο φρούριο του Φιρκά.
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ιστορία

{                }
Όταν εμφανίστηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1910, ο Βενιζέλος ήταν ήδη ένας
ώριμος πολιτικός διεθνούς επιπέδου.  Ήταν ένας ολοκληρωμένος πολιτικός και στα
μάτια του εκλογικού σώματος της Αττικοβοιωτίας, που τον εξέλεξε πρώτο σε αριθμό
ψήφων βουλευτή στις εκλογές- διαισθητικά ίσως, αν δεν είχε διαβάσει κείμενα και
συνεντεύξεις του, αν είχε παρακολουθήσει μόνο τις ειδήσεις για την αντιπαράθεσή
του με τον Πρίγκιπα Γεώργιο και για το ρόλο του στο Θέρισο. 

Ο Βενιζέλος της Κρήτης
» Η “διάπλαση” της πολιτικής του φυσιογνωμίας

Η
διαίσθηση όσων ψηφοφόρων τον

εμπιστεύτηκαν δικαιώθηκε όταν

διάβασαν τις αγορεύσεις του, στην

Πλατεία Συντάγματος στις 5 Σε-

πτεμβρίου και στη Λάρισα στις 14

Νοεμβρίου. Με βάση την αρθρο-

γραφία του, τις παρεμβάσεις και

αγορεύσεις του της πρώτης περιό-

δου, θα επιχειρήσω να διασυνδέσω τους προγραμματικούς

στόχους του Βενιζέλου της περιόδου 1910-20 με τις αφε-

τηρίες της σκέψης του. Ένας γιος εμπόρου που στα μέσα

του 19ου αιώνα, αποφασίζει να σπουδάσει νομικά σε ένα

κοσμικό πανεπιστήμιο είναι από μόνο του ένα άλμα προς

μη παραδοσιακούς ορίζοντες. Άλμα το οποίο συντελέστηκε

την εποχή που και άλλοι νέοι οικογενειών με σχετική οι-

κονομική άνεση και αστικά επαγγέλματα αποφάσιζαν να

γίνουν γιατροί ή δικηγόροι, σε ένα περιβάλλον που άρχι-

σε να διαμορφώνεται μετά τη μεγάλη Κρητική Επανάσταση

του 1866-69. 

Από πολύ νωρίς, ο Βενιζέλος απέκτησε τα εφόδια για

να διακριθεί: επιδόθηκε με πάθος στη συνήθεια να διαβάζει

και στην άσκηση στις ξένες γλώσσες- έμαθε και καλλιέρ-

γησε τα γαλλικά από το σχολείο στην Αθήνα, τα γερμανι-

■ ΕλEνη ΓαρδIκα-κατσιαδAκη  Διευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών,

Επιστημονική Σύμβουλος Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Ακρωτήρι με

επαναστάτες και αντιπροσώπους των Μ. Δυνάμεων.

■ Το πρώτο Εκτελεστικό Κρήτης του 1898, λίγο

πριν από την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου.
Διακρίνονται καθιστοί οι Ελευθέριος Βενιζέλος,
Ιωάννης Σφακιανάκης (πρόεδρος) και Νικόλαος

Γιαμαλάκης και όρθιοι οι Α. Χατζηδάκης, Γ.
Μυλωνογιάννης, Εμμ. Ζαχαράκης. 

■ Ν. Πιστολάκης, Ελ. Βενιζέλος, Κων. Φούμης,

Χαρ. Παπαδάκης, Α. Σήφακας και Γ.
Μυλωνογιάννης, μέλη της Επιτροπής του

Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου, 1897.

■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, νεαρός δικηγόρος και βουλευτής, με

τη σύζυγό του Μαρία Ελευθερίου – Κατελούζου.



“Κατ’ επανάληψιν διερωτήθην αν θα έπρεπε 

να είμαι δικηγόρος κατ’ επάγγελμα 

και επαναστάτης κατά διαλείμματα, 

ή αντιστρόφως. … Φυσικά έγινα πλέον 

επαναστάτης κατ΄ επάγγελμα”.

κά όταν επέστρεψε στην Αθήνα ως φοιτητής, τα αγ-

γλικά- αυτοδίδακτος σε αυτά- από την περίοδο της

Επανάστασης του ‘89. Ποιος άραγε εκείνη την επο-

χή θεωρούσε τα αγγλικά ως χρήσιμη γλώσσα; Και όμως

η γνώση της νομοθεσίας και των θεσμών της αγγλι-

κής κοινωνίας του επιτρέπει να στηρίξει την επιλογή

του για ένα κοσμικό κράτος στην οξύτατη και εκτενή

συζήτηση για το ρόλο της εκκλησίας αργότερα, στη Συ-

ντακτική Συνέλευση του 1906.

Ο Βενιζέλος ξεχώριζε μέσα στο περιβάλλον μιας μι-

κρής αλλά δυναμικής αστικής τάξης που είχε αρχίσει

να ανθεί οικονομικά και πολιτικά σε μία περίοδο ανα-

συγκρότησης μετά από τις καταστροφές της μεγάλης

κρητικής επανάστασης και κυρίως από το 1870. 

Η αρχή της συστηματικής διαμόρφωσης της πο-

λιτικής φυσιογνωμίας του Βενιζέλου πρέπει να ανα-

ζητηθεί στην περίοδο που ξεκινάει από την “οριστι-

κή” επιστροφή του στην Κρήτη το 1887, μέσα από μία

γόνιμη αλληλεπίδραση δικηγορίας, δημοσιογραφίας

και κοινωνικών συναναστροφών από τη μια και κοι-

νωνικής ακμής στα Χανιά από την άλλη. 

Ο Βενιζέλος δεν είχε θεωρητική σκέψη. Έτσι είναι

εξαιρετικά δύσκολο μέσα από τα κείμενά του να επι-

σημανθούν οι κατευθυντήριες αξίες της πολιτικής του.

Ψάχνοντας, πέφτουμε πάνω σε κοινότυπες φράσεις

όπως “Πάντοτε εθεώρησα ότι εις τη δημοσίαν ζωήν δεν

πρέπει ποτέ να χωρίζωμεν την ηθικήν από την πολιτικήν”,

φράση που είπε στην ομιλία του όταν εξελέγη μέλος

της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και πολιτικών Επι-

στημών το 1919, ή το ευφυολόγημα της ίδιας εποχής

“Κατ’ επανάληψιν διερωτήθην αν θα έπρεπε να είμαι δι-

κηγόρος κατ’ επάγγελμα και επαναστάτης κατά διαλείμματα,

ή αντιστρόφως. … Φυσικά έγινα πλέον επαναστάτης κατ’

επάγγελμα”.

Η ομιλία του αυτή στη Γαλλική Ακαδημία είναι ολό-

κληρη αφιερωμένη στον απολογισμό της εξωτερικής

του πολιτικής, με μία μόνο σύντομη αποστροφή στο

τέλος της ομιλίας του στις ιδεολογικές του καταβολές.

“Οφείλω”, είπε, “τις καλύτερες εμπνεύσεις της δραστη-

ριότητάς μου στις αρχές που διαδόθηκαν από τη Γαλλική

Επανάσταση. Αν έχω περιστασιακά πετύχει να τις εφαρ-

μόσω καλά, η επιτυχία μου πρέπει να αποδοθεί στην απο-

τελεσματικότητα της γαλλικής σκέψης. Τίποτε δεν μπορεί

να μου δώσει μεγαλύτερη ικανοποίηση, κύριοι, από την

ανταπόδοση αυτού του χρέους ευγνωμοσύνης προς εσάς”.

Ωστόσο, οι κατευθυντήριες αξίες της πολιτικής του

μπορούν να συναχθούν μέσα από την επιχειρηματο-

λογία που στηρίζει την πολιτική του πράξη.

Το πρώτο βήμα για τη διατύπωση των ιδεών του,

των ιδεών που ο ίδιος ρητά ανάγει στις αρχές της Γαλ-

λικής Επανάστασης, ήταν η εφημερίδα Λευκά Όρη που

εξέδιδε από τα τέλη του 1888 ως τα μέσα του 1889 ως

μέλος της ομάδας των Λευκορειτών. 

Ήδη από τα πρώτα του κείμενα θέτει τη μελέτη του

στην υπηρεσία των επιχειρημάτων του. Παράδειγμα

η αναφορά του στον Mirabeau για να στηρίξει το επι-

χείρημά του ότι “εκ της μάλλον απολύτου ελευθεροτυπίας

ουδέν κακόν δύναται να προκύψη, διότι ήθελεν αδικήση

και το ήττον ανεπτυγμένον κοινόν, αν εφρόνει ότι τούτο δεν

δύναται να διακρίνη την αλήθειαν της διαστροφής της αλη-

θείας και το αληθές συμφέρον τούτω των επιβλαβών ει-

σηγήσεων”.

Προγραμματική διακήρυξη του πρώτου φύλλου εί-

ναι η επίτευξη της προόδου και της ηθικής και υλικής

ευημερίας του τόπου. Διακρίνονται επίσης καθαρά στα

■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διατέλεσε Σύμβουλος -

Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κρητική Πολιτεία.

■ Οι οπλαρχηγοί του Θερίσου σε ταχυδρομική κάρτα των αρχών του 19ου αιώνα

που φέρει μεταγενέστερο επετειακό γραμματόσημο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

■ Ο Ελευθέριος

Βενιζέλος 

στο Θέρισο.

28| Χανιώτικα νέα
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»



■ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γύρω στο 1910.

■ Εκτελεστική Επιτροπή Κρήτης. Μ. Πετυχάκης, Ελ. Βενιζέλος, Α. Μιχελιδάκης

(πρόεδρος), Εμμ. Λογιάδης, Χ. Πωλογεώργης. 
άρθρα τα οποία υπογράφει ως Λευκορείτης η μεταρ-

ρυθμιστική προσέγγιση, ο πολιτικός φιλελευθερισμός

με τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και την αντι-

παράθεση των κομμάτων και την αξία της ακομμάτι-

στης Διοίκησης, συνοπτικά, οι αρχές για κοινωνική πρό-

οδο και ευημερία θεμελιωμένες στο σεβασμό των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και του αντιπροσωπευτικού πο-

λιτεύματος.

Αλλά και στο πεδίο της πρακτικής πολιτικής, η προ-

ώθηση των εθνικών στόχων πρέπει να επιδιωχθεί στον

κατάλληλο χρόνο και μέσα από την κοινοβουλευτική δια-

δικασία.

Χαρακτηριστική είναι εξάλλου, από την αρχή της πο-

λιτικής του παρουσίας η πίστη για συμπόρευση με την

Αθήνα στο ζήτημα της λύσης του κρητικού ζητήματος:

Γράφει στις 8 Μαΐου 1889, με νωπή την κήρυξη της

Ένωσης από τη συντηρητική αντιπολίτευση, ακριβώς

ό,τι έλεγε το 1911: “Οφείλομεν να μάθωμεν, άπαξ δια πα-

ντός, ότι η αισθηματική πολιτική του 21 δεν εξακολουθεί

να διευθύνη τας σκέψεις απάντων των πολιτευομένων της

Ευρώπης, προς το Ελληνικόν έθνος. Τούτο κατεννοήθη υπό

των ιθυνόντων τας τύχας του Ελληνισμού και δια τούτο επι-

τάσσουσι ησυχίαν, όπως ο ελληνισμός παρασκευασθή και

δράση εν τη καταλλήλω περιστάσει. Ο θέλων σήμερον να

παρακωλύση την ναυτικήν παρασκευήν και την ανόρθω-

σιν των οικονομικών του Ελληνικού έθνους διαπράττει έγκλη-

μα, διαπράττει έργον αντιπατριωτικόν”.

Μετά το 1897, αλλά κυρίως μετά το 1904, προστί-

θεται και άλλη παράμετρος στην ισορροπία των χειρι-

σμών του εθνικού ζητήματος. Έτσι, στη Συντακτική Συ-

νέλευση του 1906 τονίζει τη βαλκανική διάσταση του

κρητικού ζητήματος, με άξονα των ενεργειών πάντα το

ελληνικό κράτος:

“Συνήθως δεινολογούμεθα διότι δεν κατωρθώσαμεν να

οργανώσωμεν στρατόν δυνάμενον να θέση ημάς εις την αυ-

τήν παράλληλον της στρατιωτικής οργανώσεως άλλων

Κρατών του Αίμου, και όμως είμαι πεπεισμένος ότι, καθ’ ήν

στιγμήν το Ελληνικόν Κράτος ήθελε καταρτίση στρατόν δυ-

νάμενον να τεθή εις την αυτήν παράλληλον προς τους στρα-

τούς των άλλων κρατών του Αίμου, ο παράγων της ευμε-

νείας των Δυνάμεων θα είναι και τότε πολύ σπουδαιότερος

δι’ ημάς παρά τον παράγοντα της στρατιωτικής μας οργα-

νώσεως.” Είναι ακριβώς η κατεύθυνση που έθεσε σε

εφαρμογή ως πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1910.

Συνολικότερα, οι ρίζες του πολιτικού προγράμματος

με το οποίο εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1910 ανι-

χνεύονται ήδη από το 1889. Είναι η συνάρτηση της επι-

δίωξης του “εθνικού στόχου της Ένωσης” με τον κοι-

νωνικό στόχο της ευημερίας και της ανάπτυξης. Η προ-

γραμματική δήλωση του κόμματος των Φιλελευθέρων

στα Λευκά Όρη αναφέρει: 

“Αφού η εκπλήρωσις των εθνικών ημών πόθων δεν εξαρ-

τάται αποκλειστικώς εκ των δυνάμεων του τόπου, αλλ’ εκ συ-

μπτώσεως πολλών περιστάσεων, οφείλομεν αναμένοντες, να

επωφελούμεθα της ευκαιρίας, ην παρέχει το διέπον ημάς πο-

λίτευμα, όπως αναπτυχθώσιν εν μέτρω τινί αι ηθικαί και υλι-

καί δυνάμεις του κρητικού λαού, και ούτως ευμενέστερον,

εν πρώτη ευκαιρία, επιτελέσει το αρξάμενον έργον.

Τοιούτων ουσών των πολιτικών ημών πεποιθήσεων και

αρχών, θέλομεν επιδιώξει … την ανόρθωσιν των οικονομι-

κών του τόπου δια μεμετρημένων και ευλόγων οικονομιών,

την εμψύχωσιν της γεωργίας και του εμπορίου …, την με-

ταβολήν του φορολογικού συστήματος …, την θεραπείαν των

αιτίων της καχεκτικής καταστάσεως της παρ’ ημίν παιδεί-

ας και την εμψύχωσιν της δικαιοσύνης εις την εμπρέπου-

σαν αυτή θέσιν”.

Η ίδια ολιστική προσέγγιση χαρακτηρίζει τις προ-

γραμματικές του ομιλίες το φθινόπωρο του 1910.

Η ευκαιρία για έλεγχο των ιδεών του στο πεδίο της

πρακτικής πολιτικής ήρθε με την ανάδειξή του σε ηγε-

τική μορφή μέσα από την Επανάσταση του 1897 και τις

μεταβολές που ακολούθησαν. Αν και μέλος της μειο-

ψηφικής μερίδας στο πεδίο του πολιτικού ανταγωνι-

σμού, κατάφερε αφενός να ορίσει σε μεγάλο βαθμό τις

πολιτικές εξελίξεις με τη δράση του, αφετέρου να βά-

λει τη σφραγίδα των ιδεών του στα Συντάγματα του

1899 και του 1907. 

“Η σπουδαιοτέρα των διατάξεων του σχεδίου του Συ-

ντάγματος, […] το κέντρον περί το οποίον στρέφεται όλος ο

μηχανισμός του Συντάγματος, δηλαδή όλαι αι άλλαι διατάξεις

του Συντάγματος, σκοπόν έχουσι να καταστήσουν ασφα-

λεστέραν την προστασίαν της προσωπικής ελευθερίας.

Διότι Κράτος, το οποίον κατορθώνει να ασφαλίση την προ-

σωπικήν ελευθερίαν των πολιτών, εκπληροί τον κυριώτα-

τον, αν όχι τον μόνον, σκοπόν της αποστολής του”.

Στόχος των συντακτών του σχεδίου, όπως εξηγεί,

είναι η σύνταξη συντάγματος κοσμικού κράτους με στό-

χο την υλική ευδαιμονία του λαού μέσα σε πλαίσια κοι-

νοβουλευτικού πολιτικού ανταγωνισμού, με τον πρό-

εδρο της Κυβερνήσεως να προέρχεται από την ηγεσία

των κομμάτων με βάση την αρχή της δεδηλωμένης και

τη διάκριση των εξουσιών.

Τις αρχές αυτές, αν και συνιστούν σταθερούς οδη-

γούς της πολιτικής του, ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται με

την ελαστικότητα που απαιτεί ο πολιτικός του ρεαλι-

σμός: παράδειγμα, οι αντιλήψεις του για το ρόλο της

εκτελεστικής εξουσίας στους θεσμούς της δικαιοσύνης

και για τη θέση του ανωτάτου άρχοντα στην πυραμί-

δα του πολιτικού συστήματος. Πρόκειται για την άλλη

όψη της πολιτικής του φυσιογνωμίας, αυτή που σχε-

τίζεται με τον πολιτικό του ρεαλισμό, την αίσθηση του

εφικτού. Υπερασπιζόμενος το σχέδιο του Συντάγματος

στη Συνέλευση του 1906, εκθέτει με σαφήνεια τους άξο-

νες της πολιτικής του και την ανάγκη σύμπραξης με και

όχι εναντίωσης προς τις Μεγάλες Δυνάμεις για τη στα-

διακή πορεία προς τον εθνικό στόχο. Έχοντας την αί-

σθηση του εφικτού στην πολιτική, αναλαμβάνει και το

ρίσκο της επαναστατικής τακτικής μόνο όταν πιστεύ-

ει ότι οι συνθήκες επιτρέπουν την ευρωπαϊκή επέμβαση

προς όφελος του σκοπού του. Το πέτυχε το 1897 και το

1905. Το επανέλαβε το 1916-17. Αλλά πάνω από όλα η

αίσθηση του εφικτού και η ανάληψη λελογισμένου ρί-

σκου κατηύθυναν τη συνολική προσέγγιση της Βαλ-

κανικής του πολιτικής στην κρίση του 1912.



ιστορία

■ γιωργοσ κουκουρακησ  υποψήφιος διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

επιστημονικός συνεργάτης Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Μεταξύ ευκταίου και εφικτού
» Η σύγκρουση Βενιζέλου-Πρίγκιπα (1901-1906)

{                }
Τον Μάρτιο του 1901, στο εσωτερικό της Κρητικής Πολιτείας που μόλις
είχε συμπληρώσει δύο χρόνια ζωής, εκδηλώθηκε μία σοβαρή πολιτική 
κρίση. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος, ύπατος αρμοστής των Μεγάλων Δυνάμεων
στο νησί, απέλυσε τον σύμβουλο (υπουργό) του επί της Δικαιοσύνης 
Ελευθέριο Βενιζέλο, επειδή, σύμφωνα με την επίσημη αιτιολογία, «όλως
αναρμοδίως υπεστήριξε και δημοσία εξέθηκε γνώμας επί σπουδαιοτάτου
ζητήματος του τόπου, αντιθέτους προς το φρόνημα και την εντολήν [του]».
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Το 1901 ο Βενιζέλος ήταν 37 ετών, διακεκριμένος δικηγόρος

και ήδη αναγνωρισμένος πολιτικός στο νησί. Από τα 

φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα είχε εκδηλώσει το 

έμπρακτο ενδιαφέρον του για το Κρητικό ζήτημα. Το 1889

εξελέγη πληρεξούσιος Κυδωνίας, ως μέλος της ανανεωτικής

ομάδας των «Λευκορειτών», στην τελευταία συνέλευση πριν

από την κατάρρευση του καθεστώτος της Σύμβασης της 

Χαλέπας. Αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία της 

επανάστασης του 1897-98, διακρίθηκε ως ικανός 

διαπραγματευτής με τους ναυάρχους και τους προξένους

των Δυνάμεων και ως μέλος της μεταβατικής Εκτελεστικής

Επιτροπής, πριν από την εγκαθίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. 

Ο 32χρονος Πρίγκιπας Γεώργιος, δευτερότοκος γιος 

του βασιλιά των Ελλήνων, βρισκόταν στην Κρήτη 

ως εντολοδόχος των Δυνάμεων από τον Δεκέμβριο 

του 1898. Ήταν εγγονός του Βασιλιά της Δανίας και 

του Μεγάλου Δουκός της Ρωσίας. 

Το 1891, στη διάρκεια ενός ταξιδιού αναψυχής 

στην Άπω Ανατολή, διέσωσε τον εξάδελφό του, μετέπειτα

Τσάρο Νικόλαο της Ρωσίας (Ρομανόφ), 

από απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. 

Αργότερα, ως αξιωματικός του ελληνικού ναυτικού, 

συμμετείχε στον αποκλεισμό της Κρήτης και 

στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. 

Η
αποπομπή του Βενιζέλου από

την κυβέρνηση λειτούργησε ως

καταλύτης για τη δημιουργία

δύο αντιτιθέμενων πόλων, των

συμπολιτευόμενων (πριγκιπικών)

και των αντιπολιτευόμενων (βε-

νιζελικών). Από το ξεκίνημα της

παρουσίας του στο νησί, ο Γε-

ώργιος είχε καταστήσει σαφές ότι δεν ήταν διατεθειμέ-

νος να περιοριστεί στις αρμοδιότητες που προδιέγραφε

για αυτόν το Σύνταγμα του 1899, παρότι επρόκειτο για

έναν καταστατικό χάρτη εξαιρετικά γενναιόδωρο προς το

πρόσωπό του.

Ήταν συνειδητή η επιλογή των συντακτών του να απο-

δώσουν υπερεξουσίες σε ένα μέλος της ελληνικής βασι-

λικής οικογένειας, που είχε θεωρηθεί «κομιστής του αρ-

ραβώνα της ένωσης», στο πλαίσιο ενός καθεστώτος με προ-

σωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα. Πρόεδρος της 16με-

λούς επιτροπής, που διαμόρφωσε το αρχικό σχέδιο, και

της Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία, μετά από συνεν-

νοήσεις με τον Γεώργιο, οριστικοποίησε το συνταγματι-

κό κείμενο, ήταν ο Ιωάννης Σφακιανάκης. Ο Βενιζέλος

είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στα δύο σώματα. Ο Σφα-

κιανάκης έμεινε εμβρόντητος όταν ο Γεώργιος τον πλη-

ροφόρησε για την πρόθεσή του να διοικήσει το νησί απο-

λυταρχικά και βίαια, όπως ο Μέγας Πέτρος. Απογοη-

τευμένος και ταυτόχρονα πιστεύοντας ότι ο Αρμοστής δεν

ήταν ικανός να διαχειριστεί επιτυχώς το εθνικό ζήτημα,

αρνήθηκε την υπουργική θέση που του πρόσφερε και απο-

σύρθηκε από την πολιτική. Ο Βενιζέλος, που συνεργαζόταν

πολιτικά με τον Σφακιανάκη, κλονίστηκε. Άρχισε και αυ-

τός να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην μετάσχει

στην πρώτη κυβέρνηση της Πολιτείας. Ο Σφακιανάκης

τον απέτρεψε: «Σεις είσθε νέος και δύνασθε να παλαίσητε».

Η αποχώρησή του άνοιξε το δρόμο στον κατά 16 χρόνια

νεότερό του Βενιζέλο για να αναδειχθεί σε ηγέτη της «φι-

λελεύθερης» πολιτικής μερίδας.

Στις αρχές του 1901 ήταν φανερό ότι οι Δυνάμεις δεν

ήταν διατεθειμένες να δεχθούν οποιαδήποτε μεταβολή του

status quo, που θα απειλούσε την εύθραυστη ισορροπία

στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ο Πρίγκιπας επέμενε ότι

μπορούσε να επιτύχει την ένωση το ταχύτερο δυνατό, αξιο-

ποιώντας τις συγγενικές του σχέσεις με τις ευρωπαϊκές αυ-

λές. Από την πλευρά του, ο Βενιζέλος πίστευε ότι το ισχύον

καθεστώς δεν ήταν πραγματική αυτονομία, δεδομένου ότι

συνεχιζόταν η στρατιωτική κατοχή από τέσσερις ξένες Δυ-

νάμεις και ο ανώτατος άρχοντας ήταν εντολοδόχος τους.



Η Κρήτη έπρεπε να διεκδικήσει τη μετάβαση σε καθεστώς πλή-

ρους αυτονομίας. Στη συνέχεια, από ευνοϊκότερη θέση, με τους

κατάλληλους διπλωματικούς χειρισμούς, θα μπορούσε να γί-

νει «δέσποινα εν τω ιδίω οίκω». Με όρους, που δεκαετίες αργότερα

χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των εναλλακτικών επι-

λογών στο Κυπριακό ζήτημα, ο Γεώργιος επεδίωκε το ευκταίο,

ο Βενιζέλος, επικέντρωνε τις προσπάθειές του στο εφικτό, ως

βάση για αποτελεσματικότερη διεκδίκηση του ευκταίου.

Πέρα από τη διάσταση απόψεων στο εθνικό ζήτημα, τις πο-

λιτειακές αντιλήψεις των δύο πλευρών χώριζε άβυσσος. Σύμ-

φωνα με τους πριγκιπικούς, η θέληση του Αρμοστή ήταν ο

υπέρτατος νόμος της Πολιτείας και τα μέλη της κυβέρνησής

του έπρεπε να υποτάσσονται σε αυτή. Η διαχείριση του Κρη-

τικού ζητήματος αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο της ελ-

ληνικής δυναστείας. Αντιθέτως, για τους βενιζελικούς, το Σύ-

νταγμα αποτελούσε τη βάση σύμφωνα με την οποία λειτουρ-

γούσε η «πολιτειακή μηχανή». Η εκάστοτε κυβέρνηση ήταν η

μόνη υπεύθυνη για την τήρησή του. Ο κρητικός λαός, οι εκ-

πρόσωποί του - μεταξύ αυτών και οι σύμβουλοι του ηγεμόνα,

το έθνος συνολικά, είχαν αναφαίρετο δικαίωμα γνώμης επί του

Κρητικού ζητήματος. 

Tον Φεβρουάριο του 1901, οι Δυνάμεις με διακοίνωσή τους

απέκλεισαν κατηγορηματικά την ένωση, με το επιχείρημα ότι

οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες, ωστόσο διαβεβαίωναν

για τη διάθεσή τους να συμβάλουν στη βελτίωση της εσωτε-

ρικής κατάστασης στο νησί. Ο Γεώργιος κάλεσε τους υπουρ-

γούς του να καταθέσουν προτάσεις για θέματα της αρμοδιό-

τητάς τους, προκειμένου να καταρτιστεί ένα υπόμνημα με προ-

τεινόμενες βελτιώσεις. Ξεφεύγοντας από αυτό το αυστηρό πλαί-

σιο, στη διάρκεια συνεδρίασης του ηγεμονικού συμβουλίου,

ο Βενιζέλος τοποθετήθηκε επί του εθνικού ζητήματος, εκ-

φράζοντας την άποψη ότι οι Δυνάμεις είχαν προλειάνει το έδα-

φος για ένα μεταβατικό καθεστώς πλήρους αυτονομίας. 

Ο Πρίγκιπας και το περιβάλλον του θεώρησαν ότι η απο-

πομπή του απείθαρχου συμβούλου δεν ήταν αρκετή. Είχαν

μπροστά τους μία ευκαιρία να τον εξοντώσουν πολιτικά και

ηθικά και ταυτόχρονα να εδραιωθούν στην αντίληψη της κοι-

νής γνώμης ως οι αποκλειστικοί εκφραστές της εθνικής ιδέ-

ας στο νησί. Ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους και

επιχείρησε να απεγκλωβιστεί, όμως ο Γεώργιος αρνήθηκε να

κάνει δεκτές τις διαδοχικές παραιτήσεις που υπέβαλε. Επέ-

λεξε να τον απολύσει, αφαιρώντας του τη δυνατότητα να αξιο-

ποιήσει πολιτικά την έξοδό του από την κυβέρνηση. Παράλ-

ληλα, εντάθηκε η εκστρατεία αποδόμησης της προσωπικότητας

του Βενιζέλου από τις στήλες του κρητικού και του αθηναϊ-

κού Τύπου, η οποία είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 1900.

Σε αυτήν πρωτοστατούσε ο ιδιαίτερος γραμματέας Ανδρέας Πα-

παδιαμαντόπουλος και άλλοι αυλικοί παράγοντες, όπως ο νο-

μικός σύμβουλος Ιωάννης Σκαλτσούνης. 

Οι απόψεις του Βενιζέλου διαστρεβλώθηκαν «κατά απαίσιον

τρόπον», όπως σημείωνε ο ίδιος. Τον εμφάνιζαν να υποστηρί-

ζει την εγκαθίδρυση μόνιμης ηγεμονίας και να αντιτίθεται στην

ένωση. Ήταν «αρνησιεθνής, εγκαταλιπών το εθνικόν πρόγραμμα»,

«προδότης της εθνικής ιδέας», «εμπαθής» και «κενόδοξος». Επομένως,

οι Κρητικοί παρουσιάζονταν στην ελληνική και διεθνή κοινή

γνώμη διχασμένοι σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Στην

πρώτη κατηγορία εντάσσονταν ο Πρίγκιπας και η «αυλή της Χα-

λέπας», πολιτικοί, όπως ο Μανούσος Κούνδουρος, και δημο-

σιογράφοι, γενικότερα οι «εντιμότεροι και φρονιμότεροι Κρήτες».

Σύμφωνα με την αυλική προπαγάνδα, ο κίνδυνος να μείνει το

νησί οριστικά εκτός του εθνικού κορμού είχε αποσοβηθεί μόνο

χάρη στη δική τους σθεναρή αντίσταση. 

Σε συνθήκες ακραίας πόλωσης, οι δύο πλευρές αντιπαρατέ-

θηκαν στον εκλογικό στίβο το 1903. Ο ίδιος ο Πρίγκιπας πραγ-

ματοποίησε αντιβενιζελική περιοδεία, προσδίδοντας δημοψη-

φισματικό χαρακτήρα στις βουλευτικές εκλογές. Η ψήφος στους

πριγκιπικούς υποψηφίους ισοδυναμούσε με ψήφο στην ένωση,

αντίθετα η ψήφος στους βενιζελικούς πρόδιδε την εθνική ιδέα

και έφερνε πιο κοντά τη μόνιμη ηγεμονία. Την ίδια ώρα, οι πρι-

γκιπικοί εξακολουθούσαν να καλλιεργούν στην κοινή γνώμη την

εντύπωση ότι η ένωση ήταν θέμα χρόνου. Από την άλλη, επέσειαν

διάφορες απειλές σχετικά με τις ανομολόγητες προθέσεις των αντι-

πάλων τους να επιτρέψουν την εγκατάσταση οθωμανικών στρα-

τευμάτων ή να αναγκάσουν τον Γεώργιο να εγκαταλείψει το νησί

και να ανακηρύξουν στη θέση του άλλο ηγεμόνα. Η τελευταία απει-

λή έμελλε να επαληθευθεί τριάμισι χρόνια αργότερα. 

Ο Βενιζέλος βρισκόταν σε θέση άμυνας. Αναγνώρισε ότι

η πρότασή του για μεταβατικό καθεστώς πλήρους αυτονομίας

δεν ήταν εφαρμόσιμη και ότι ο Γεώργιος ήταν το ζωντανό σύμ-

βολο της εθνικής ιδέας. Η επικράτηση της πριγκιπικής πλευ-

ράς στις εκλογές του 1903 ήταν συντριπτική. Σε σύνολο 64 βου-

λευτών, διασώθηκαν μόλις 5 βενιζελικοί. Όμως, σύντομα η νίκη

των πριγκιπικών αποδείχθηκε πύρρειος. Το επόμενο διάστη-

μα, η κυριαρχία του Πρίγκιπα άρχισε να κλονίζεται σοβαρά.

Παρά τις υποσχέσεις του, το εθνικό ζήτημα παρέμενε στάσι-

μο. Το καθεστώς χαρακτηριζόταν «αφόρητο», εξαιτίας της ανε-

παρκούς εσωτερικής διοίκησης και της αυταρχικής διακυ-

βέρνησης που είχε επιβάλει. Επιπλέον, ο Γεώργιος όχι μόνο δεν

άμβλυνε την αδιάλλακτη στάση του απέναντι στους ηττημέ-

νους βενιζελικούς, αλλά ήρθε σε ρήξη, χωρίς να υπάρχουν σο-

βαροί λόγοι, και με αγωνιστές των κρητικών επαναστάσεων

και ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες. 

Με αυτά τα δεδομένα, η προσφυγή σε επανάσταση ήταν

μονόδρομος. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε κυρίαρχο

εκφραστή του αιτήματος της αλλαγής, αντιλαμβανόταν ότι αυτή

τη φορά έπρεπε να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του για

τη διεκδίκηση της ένωσης, ακόμη και αν ο ίδιος δεν πίστευε

ότι μπορούσε να είναι άμεσα εφικτή. Ο Γεώργιος είχε παγι-

δευτεί, καθώς ήταν αναγκασμένος, με τη συνδρομή ξένων στρα-

τευμάτων, να αντιμετωπίσει μία μεγάλη μερίδα Κρητικών που

μάχονταν για την ένωση. Όπως αναμενόταν, η ένωση δεν επι-

τεύχθηκε, όμως ο Βενιζέλος αναδείχθηκε νικητής. Το Κρητι-

κό ζήτημα συγκέντρωνε πλέον το πραγματικό ενδιαφέρον των

Δυνάμεων. Συγκροτήθηκε διεθνής εξεταστική επιτροπή, που

πρότεινε σειρά μεταρρυθμίσεων. Ο Πρίγκιπας τέθηκε στο πε-

ριθώριο και ουσιαστικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Πράγ-

ματι, τον Σεπτέμβριο του 1906, εγκατέλειψε την Κρήτη.  

Η αντικατάστασή του από τον Αλέξανδρο Ζαΐμη και η ψήφι-

ση νέου Συντάγματος το 1907 σηματοδότησαν τη φιλελευθερο-

ποίηση του καθεστώτος. Τον Σεπτέμβριο του 1908, σημειώθηκε πο-

λιτειακή μεταβολή. Οι Κρητικοί κήρυξαν την ένωση, υιοθέτησαν

το ελληνικό Σύνταγμα και ανέθεσαν τη διακυβέρνηση σε εκτελε-

στική επιτροπή στο όνομα του βασιλιά των Ελλήνων. Τα επόμενα

χρόνια, με σπασμωδικές και άκαιρες ενέργειες, οι αντίπαλοι του

Βενιζέλου επιχείρησαν να εκβιάσουν την αναγνώριση της ένωσης

από την Ελλάδα και τις Δυνάμεις. Η de facto ένωση κατέστη δυ-

νατή στις παραμονές της έναρξης του Α’ Βαλκανικού πολέμου, τον

Οκτώβριο του 1912, με πρωθυπουργό της Ελλάδας, ήδη από διε-

τίας, τον Βενιζέλο. Η επιτυχής έκβαση των Βαλκανικών αποτέλε-

σε δικαίωση των στρατηγικών επιλογών του. Η επισημοποίηση της

οριστικής και αμετάκλητης ένωσης έγινε 14 μήνες αργότερα. 

Ο Πρίγκιπας, μετά την αποχώρησή του από την Κρήτη, έζη-

σε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Γαλλία. Μερικά χρό-

νια αργότερα, η σύζυγός του Μαρία Βοναπάρτη, μικρανιψιά του

Μεγάλου Ναπολέοντα, διακεκριμένη ψυχαναλύτρια και μα-

θήτρια του Φρόιντ, έγραφε: «Για έναν άνθρωπο του καθήκοντος

σαν αυτόν η ιδέα και μόνο πως είχε αποτύχει στο σκοπό του ήταν

ανυπόφορη. Μέσα σε έξι μήνες έχασε 34 κιλά». Ο Γεώργιος επι-

σκέφθηκε την Κρήτη δύο φορές, το 1937 και το 1954. Δεν μπό-

ρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να παρευρίσκεται στα

αποκαλυπτήρια του αγάλματός του στη Σούδα, τον Μάιο του

1958. Τον είχε προλάβει ο θάνατος, έξι μήνες νωρίτερα. 

Οι δύο αντίπαλοι διέμεναν σε γειτονικές κατοικίες στη Χαλέπα, τις οποίες χώριζε ένας δρόμος. 

Πάνω: το ιστορικό σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, «στέγη της ζωής του» για περισσότερα από τριάντα χρόνια. 

Δεξιά: Το «Παλάτι», κατοικία του ύπατου αρμοστή των Δυνάμεων (του Πρίγκιπα και στη συνέχεια του Αλ. Ζαΐμη) 

κατά την περίοδο 1898-1908.
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■ Μανος Περακης Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Οικονομία και
κοινωνία της Κρήτης
(1830-1913)

{                }
Η επανάσταση του 1821 σηματοδότησε την απαρχή κοινωνικο-οικονομικών
μεταβολών για την Κρήτη που καθόρισαν την πορεία της για τα επόμενα 
90 περίπου χρόνια, μέχρι το 1913. Λόγω της παρατεταμένης πολεμικής 
περιόδου ο πληθυσμός μειώθηκε δραστικά από 270.000 προεπαναστατικά
σε 160.000 κατοίκους κατά το 1840. 

E
θνο-θρησκευτικά η προεπαναστατική

ισορροπία έδωσε τη θέση της από το

1840 σε σημαντική υπεροχή των χρι-

στιανών, οι οποίοι αποτελούσαν πια τα

¾ του πληθυσμού. Αν και στις πόλεις συ-

νέχιζαν να κυριαρχούν οι μουσουλμάνοι

(αποτελούσαν τα ¾ του πληθυσμού

τους), ωστόσο στην ύπαιθρο τέσσερις

στους πέντε κατοίκους ήταν χριστιανοί. 

Η κυριότερη όμως επίπτωση της επανάστασης του 1821

έγκειτο στο ανεπανόρθωτο πλήγμα που δέχτηκαν οι μέχρι

τότε κυρίαρχοι της υπαίθρου αγάδες και μπέηδες. Καθώς

κατά την παρατεταμένη επαναστατική περίοδο η ύπαιθρος

είχε περιέλθει στα χέρια των χριστιανών, όσοι από τους αγά-

δες και μπέηδες επέζησαν, εκδιώχθηκαν, εγκατέλειψαν τα

σπίτια και τις έγγειες περιουσίες τους και μετακινήθηκαν

είτε προς τις πόλεις της Κρήτης, είτε σε άλλες περιοχές της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με το πέρασμα της Κρήτης

στον αιγυπτιακό έλεγχο (1830-40) η τάση που είχε δια-

μορφωθεί από την επανάσταση όχι μόνο δεν αντιστράφη-

κε αλλά επιτάθηκε. Καθώς ο Μωχάμετ Άλη αποσκοπούσε

στην οικονομική εκμετάλλευση του νησιού μέσα από την

ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας, ευνόησε την επιστροφή

των χριστιανών στην ύπαιθρο και εκδίωξε τους μουσουλ-

μάνους μεγαλοϊδιοκτήτες δημεύοντας σε αρκετές περι-

πτώσεις τη γη τους. Την ίδια στιγμή τους αποδυνάμωνε πο-

λιτικά αποδίδοντας στους χριστιανούς έστω και μια κατ’ επί-

φαση συμμετοχή στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής του Μωχάμετ Άλη η μου-

σουλμανική γη περνούσε με εντατικούς ρυθμούς σε χρι-

στιανικά χέρια πράγμα που σηματοδοτούσε σημαντικές με-

ταβολές στο εσωτερικό της οικονομίας και της κοινωνίας

της υπαίθρου: η μεγαλογαιοκτησία κατατμήθηκε και η μι-

κροϊδιοκτησία αποτέλεσε τη βάση της κοινωνικής συ-

γκρότησης στις περισσότερες περιοχές. Η απόκτηση γης δεν

αφορούσε μόνο τους χριστιανούς οι οποίοι εργάζονταν και

ζούσαν στις πεδινές περιοχές της μεγαλογαιοκτησίας,

αλλά και σε αυτούς των ορεινότερων περιοχών. 
■ Το τελωνείο Χανίων κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας.

■ To λιμάνι των Χανίων στις αρχές του 20ού αιώνα.
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Έτσι, πραγματοποιούνταν ένας χριστιανικός εποικι-

σμός των πιο πεδινών περιοχών, όχι πάντως των τριών

πόλεων, καθώς αυτές αποτέλεσαν τον προνομιακό χώρο

διαβίωσης των μουσουλμάνων. 

Κατά την ύστερη οθωμανική εποχή (1840-98) οι κοι-

νωνικο-οικονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί

στην εικοσαετία 1821-40 δε μεταβλήθηκαν ουσιωδώς.

Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού δε θίχτηκαν οι

εθνο-θρησκευτικές αναλογίες, ενώ συνεχίστηκε η από-

κτηση μουσουλμανικής γης από τους χριστιανούς και η

κάθοδος των τελευταίων από τις ορεινές στις πεδινές πε-

ριοχές. Η κάθοδος διευκολύνθηκε από την εξαφάνιση της

πανώλης, που μέχρι την επανάσταση του 1821 εμφανι-

ζόταν ενδημικά και από τον περιορισμό των ασθενειών

στις ελώδεις πεδινές περιοχές. 

Παράλληλα από τα μέσα του 19ου αιώνα χάρη στις

τεχνολογικές εξελίξεις (εισαγωγή του ατμού στην ναυ-

τιλία, τηλεγραφική σύνδεση) η Κρήτη ενσωματωνόταν

στις παγκόσμιες αγορές και εντασσόταν στο διεθνή κα-

ταμερισμό εργασίας. Η αγροτική παραγωγή εμπορευ-

ματοποιούνταν με βάση την εξωτερική ζήτηση που άλ-

λες φορές ήταν σταθερή (ελαιόλαδο-το κύριο κρητικό

προϊόν, σαπούνι, χαρούπια, αμύγδαλα, εσπεριδοειδή) και

άλλες φορές συγκυριακή (βαμβάκι κατά το πρώτο μισό

της δεκαετίας του 1860 και σταφίδα κατά τις δεκαετίες

του 1870 και 1880). Ταυτόχρονα λόγω της ανάπτυξης

του εξωτερικού ανταγωνισμού το νησί έχανε την

όποια βιομηχανική του δραστηριότητα (οικοτεχνική πα-

ραγωγή υφασμάτων, σαπουνοποιία, μεταξουργία, αλευ-

ροποιία), το εμπορικό ισοζύγιο από θετικό μετατρεπό-

ταν σε ελλειμματικό και η θέση της Κρήτης στην πα-

γκόσμια οικονομία επιδεινωνόταν, καθώς μετατρεπό-

ταν σε εξαγωγέα πρώτων υλών και αγροτικών προϊό-

ντων και εισαγωγέα βιομηχανικών προϊόντων και ει-

δών διατροφής. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του εμπορίου

φαίνεται να ευνοούσε τα ανώτερα χριστιανικά στρώματα

των τριών πόλεων.  

Μέχρι το 1878 η οικονομική ανάδυση των χριστια-

νών δεν είχε συνοδευτεί από αντίστοιχη πρόοδο στην πο-

λιτική τους θέση, καθώς οι μεταβολές που μέχρι τότε εί-

χαν εισαχθεί από την Πύλη ως μέρος των ευρύτερων με-

ταρρυθμίσεων της Αυτοκρατορίας είτε ήταν μεμονωμέ-

νες (1858), είτε –μολονότι αξιόλογες- δεν εφαρμόστηκαν

στην πράξη (Οργανικός Νόμος του 1869). Όμως από το

1878 το νέο θεσμικό πλαίσιο της Χαλέπας απέδωσε στους

Κρήτες σχετική αυτονομία αποφάσεων και μεταβίβασε

την πολιτική εξουσία από τα ανώτερα μουσουλμανικά στα

ανώτερα χριστιανικά στρώματα, αποδυναμώνοντας ταυ-

τόχρονα οικονομικά και κοινωνικά την μουσουλμανική

γαιοκτητική αριστοκρατία των τριών πόλεων. Το νέο φι-

λελεύθερο μοντέλο της Χαλέπας επέφερε προσωρινά την

αντικατάσταση της εθνο-θρησκευτικής  από την κομ-

ματική αντιπαράθεση και -δεδομένων των πολύ ευνοϊ-

κών οικονομικών συνθηκών μέχρι περίπου το 1886- απε-

λευθέρωσε μια συνείδηση οθωμανικότητας στη χρι-

στιανική πλευρά. Ωστόσο, από το 1887 οι δυσμενείς οι-

κονομικές συνθήκες, η δημοσιονομική ανισορροπία

(καθώς το δημοσιονομικό σκέλος της Σύμβασης της Χα-

λέπας ήταν σαθρό), οι εντεινόμενες πληθυσμιακές πιέ-

σεις (350.000 περίπου κάτοικοι το 1898), η υποτίμηση

των τιμών των αγροτικών προϊόντων (λόγω της διεθνούς

ύφεσης) και η συνακόλουθη εισοδηματική κρίση για τους

Κρήτες γεωργούς συγκροτούσαν το πλαίσιο της οικο-

νομικής κρίσης. Η τελευταία σε συνδυασμό με την κα-

τάλυση της Χαλέπας από την Πύλη κατά το Νοέμβριο του

1889, που σηματοδότησε την αποξένωση των ανώτερων

χριστιανικών στρωμάτων από την Πύλη και από τα ανώ-

τερα μουσουλμανικά στρώματα, δρομολόγησε την αντι-

οθωμανική συνείδηση του χριστιανικού πληθυσμού και

οριστικοποίησε την εσωτερική δυναμική, η οποία θα οδη-

γούσε στην απόσπαση του νησιού από την Οθωμανική

Αυτοκρατορία. Η επαναστατικότητα των χριστιανών

Κρητών και οι διπλωματικές διεργασίες των ετών 1895-

98 επέφεραν την αυτονόμηση της Κρήτης από την Οθω-

μανική Αυτοκρατορία κατά το 1898. 

■ Το λιμάνι του Ρεθύμνου στις αρχές του 20ού αιώνα. ■ Το λιμάνι του Ηρακλείου στις αρχές του 20ού αιώνα.

■ Ο Άγιος Νικόλαος το 1910.

■ Εμπορικός δρόμος στα Χανιά.



Η αποχώρηση των οθωμανικών στρατευμάτων (Νοέμ-

βριος 1898) και η ανακήρυξη της Αυτονομίας (Δεκέμβριος

1898) συνοδεύτηκαν από τη μαζική έξοδο 50.000 περίπου

μουσουλμάνων κυρίως της υπαίθρου. Η έξοδος επέτρεψε

στους χριστιανούς να εποικίσουν τις πεδινές και εύφορες πε-

ριοχές από τις οποίες αναχωρούσαν οι μουσουλμάνοι και άμ-

βλυνε την ανισορροπία πληθυσμού και παραγωγικών πόρων.

Εξάλλου, το άνοιγμα της υπερατλαντικής διεξόδου για τους

χριστιανούς εξασφάλιζε μέχρι τουλάχιστον το 1913 την

απορρόφηση των όποιων πληθυσμιακών πιέσεων και εν-

δεχόμενων οικονομικών κρίσεων και περιόριζε τις πιθανό-

τητες κλονισμού του νέου κρατικού μορφώματος. Η σημα-

σία της πληθυσμιακής αυτής διεξόδου διαφάνηκε στα πρώ-

τα χρόνια της Αυτονομίας, όταν οι οικονομικές συνθήκες δεν

ήταν ευνοϊκές. Εξάλλου βελτίωσε την οικονομική κατάστα-

ση των οικογενειών των μεταναστών μέσα από την πρακτική

της αποστολής εμβασμάτων. Στο  δεύτερο μισό της Αυτονο-

μίας η καλυτέρευση των οικονομικών συνθηκών, η ανάπτυξη

του εμπορίου, η άνοδος των τιμών των γεωργικών προϊόντων

απέφεραν ευημερία στον κρητικό πληθυσμό που κατά τα 9/10

ήταν πια χριστιανικός. Το νησί από κοινωνική, οικονομική

και ιδεολογική άποψη είχε ελληνοποιηθεί. Η de facto ένω-

ση με το ελληνικό κράτος (1908) δρομολογούσε και την de

jure ένωση (1913).  

■ Η πόλη του Ρεθύμνου κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.

■ Η Χανιόπορτα στην είσοδο της πόλης του Ηρακλείου 

και η εμπορική οδός της Παλαιάς Στράτας.

■ Τα καταστήματα της χριστιανικής κοινότητας στα Χανιά σε φωτογραφία από το αρχείο του Περικλή Διαμαντόπουλου

(Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος»).
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κοινωνία
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Από τον 16ο αι., οπότε διαθέτουμε για πρώτη φορά δημογραφικά στοιχεία,
μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός της Κρήτης γνώρισε 
αυξομειώσεις: αύξηση κατά τον 16ο, μείωση κατά τον 17ο, νέα αύξηση 
τον 18ο, μείωση μετά την επανάσταση του 1821-1830 και στη συνέχεια 
σταδιακή αύξηση μέχρι και σήμερα. 

■ Όψεις του λιμανιού, της πόλης των Χανίων και των

κατοίκων τους στο γύρισμα του αιώνα.

■ ΝIκος ΑΝδριΩτης  Ιστορικός

Η πληθυσμιακή σύνθεση της Κρήτης,
τέλη 19ου αρχές 20ού αιώνα



Σ
ημαντικές τομές στη συνέχεια του πληθυσμού

και στην κατανομή του στο χώρο κατά τα νε-

ότερα χρόνια αποτέλεσαν ο Κρητικός πόλεμος

τον 17ο αι. και οι επαναστάσεις του 19ου αι.

Παρά τις ξένες κυριαρχίες, οι «μη Κρητικοί»

αντιπροσώπευαν πολύ μικρό ποσοστό του

πληθυσμού του νησιού. Τόσο κατά την πε-

ρίοδο της βενετικής όσο και της οθωμανικής

κυριαρχίας, στο νησί εγκαταστάθηκε ένας μικρός αριθμός αποί-

κων, υπαλλήλων και στρατιωτών. Ο μεγάλος αριθμός των Μου-

σουλμάνων ήδη από τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κατά-

κτησης προήλθε κατά κύριο λόγο από εξισλαμισμούς, ατομικούς

ή ομαδικούς, καθώς και από μεικτούς γάμους.

Μειονοτικές εθνοθρησκευτικές ομάδες κατοικούσαν κυρίως

στις πόλεις του νησιού. Μέχρι τον 17ο αι. το μεγαλύτερο μέρος

τους κατοικούσε στον Χάνδακα, ενώ από τον 18ο αι. στα Χανιά.

Η τάση αυτή ενισχύθηκε στα μέσα του 19ου αι. και από τη με-

ταφορά της πρωτεύουσας του νησιού από το Ηράκλειο στα Χα-

νιά. Οι κυριότερες από τις ομάδες αυτές ήταν οι ακόλουθες:

Εβραίοι: Θεωρείται ότι υπήρχαν Εβραίοι στην Κρήτη ήδη πριν

από την κατάκτησή της από τους Βενετούς. Η προέλευσή τους

δεν ήταν ενιαία, κατοικούσαν κυρίως στις πόλεις και ήταν ορ-

γανωμένοι σε κοινότητες, στους κόλπους των οποίων εμφανί-

ζονται σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές διαβαθμίσεις, κα-

θώς και διαφοροποίησεις στην επαγγελματική απασχόληση. Τον

16ο αι. οι Εβραίοι ξεπερνούσαν τους 1.000, η πλειονότητα των

οποίων κατοικούσε στην πόλη του Χάνδακα σε ειδική συνοικία

της πόλης, την Οβριακή. Παρουσία Εβραίων μνημονεύεται και

στην ύπαιθρο του διαμερίσματος του Χάνδακα. Οι περισσότε-

ροι από αυτούς παρέμειναν στην Κρήτη και μετά την κατάκτη-

σή της από τους Τούρκους. Έως τον 17ο αι. οι Εβραίοι βρίσκο-

νταν εγκατεστημένοι κυρίως στην πόλη του Χάνδακα και τα πε-

ρίχωρά της, ενώ από τον 18ο αι. μεγαλύτερος αριθμός αναφέ-

ρεται στην πόλη των Χανίων. Το 1881 απογράφηκαν 647 Εβραί-

οι (από αυτούς οι 527 στα Χανιά), το 1900 728 (οι 639 στα Χα-

νιά) και το 1911 481.

Αρμένιοι: Εγκατάσταση Αρμενίων μνημονεύεται για πρώ-

τη φορά τον 14ο αι., πέρα όμως από κάποια τοπωνύμια, δεν υπάρ-

χουν ιδιαίτερες αναφορές στην  παρουσία τους κατά τη περίο-

δο της βενετικής κυριαρχίας. Θεωρείται ότι εγκαταστάθηκαν στην

Κρήτη, και κυρίως στο Χάνδακα, μετά την οθωμανική κατάκτηση,

αφού προηγουμένως είχαν χρησιμοποιηθεί από τους Τούρκους

κατά την πολιορκία της πόλης ως υπονομοποιοί. Εκτός από το

Χάνδακα, Αρμένιοι κατοικούσαν και στα Χανιά. Το 1851 ανα-

φέρονται 100 σε όλη την Κρήτη, το 1881 απογράφηκαν μόλις 8

(4 στα Χανιά και 4 στο Ρέθυμνο) και το 1900 60 (οι 39 στο Ηρά-

κλειο). Μετά το 1922 οι αρμενικές κοινότητες αναπτύχθηκαν ση-

μαντικά.

Ευρωπαίοι: Τους δύο πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυ-

ριαρχίας ήταν κυρίως Γάλλοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα Χα-

νιά και τον Χάνδακα ήδη από τα τέλη του 17ου αι. λόγω των διο-

■ Άραβες (Βεγγάζιοι –

χαλικούτηδες, όπως τους

ονόμασαν οι Κρητικοί) 
στο Κουμ-Καπί.
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μολογήσεων και ασκούσαν συνήθως το επάγγελμα του

εμπόρου και του διπλωματικού υπαλλήλου. Νέο κύμα Ευ-

ρωπαίων έφθασε στην Κρήτη μετά το 1830, στην πλει-

ονότητά τους Λεβαντίνοι, δηλαδή Ευρωπαίοι ήδη εγκα-

τεστημένοι στην Ανατολή, ενώ ο αριθμός των ξένων θα

πυκνώσει κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. Στην

απογραφή του 1881 422 κάτοικοι του νησιού δεν είχαν

την οθωμανική ή την ελληνική υπηκοότητα. Από αυτούς,

οι 133 είχαν ιταλική, 124 βρετανική και 108  γαλλική υπη-

κοότητα. Στην απογραφή του 1900 αντίστοιχα 1.061 δεν

είχαν την «κρητική», την ελληνική και την οθωμανική

υπηκοότητα. Από αυτούς 555 είχαν ιταλική, 141  βρε-

τανική και 136 γαλλική υπηκοότητα.

Μη Κρήτες μουσουλμάνοι: Ο μουσουλμανικός πλη-

θυσμός της Κρήτης το 1881 δεν ήταν ενιαίος, καθώς στην

απογραφή του 1881 οι «αναφερόμενοι μωαμεθανοί εί-

ναι τόσον οι τουρκοκρήτες όσον και οι βεγγάζιοι, άρα-

βες ή άλλοι μουσουλμάνοι, αδιακρίτως μη γενομένης κατά

την απογραφήν διακρίσεως εθνικότητος». Ένας σημα-

ντικός αριθμός Αράβων από την Αίγυπτο και τη Βεγγά-

ζη εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη μετά το τέλος της επα-

νάστασης του 1821-1830. Ο αριθμός τους εκτιμάται ότι

προσέγγιζε τις 4-5.000. Κάποιοι από αυτούς ήταν σκλά-

βοι και άλλοι ελεύθεροι. Οι περισσότεροι από αυτούς κα-

τοικούσαν στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού και ονο-

μάζονταν υποτιμητικά Χαλικούτες ή Χαλικούτηδες. Στα

Χανιά, έξω από τα τείχη της πόλης, στο Κουμ Καπί, εί-

χαν δημιουργήσει ένα χωριστό συνοικισμό. Στο Ηράκλειο

από τον 18ο αι. μνημονεύονται Αιθίοπες, «μετερχόμενοι

συνήθως το επάγγελμα του ονηλάτου και του αχθοφό-

ρου». Αρκετοί Ευρωπαίοι που επισκέφθηκαν την Κρή-

τη τον 19ο αι. κάνουν λόγο για «μαύρους σκλάβους» σε

σπίτια Μουσουλμάνων στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

Μετανάστες από τη Βεγγάζη κατέφυγαν επίσης στην Κρή-

τη κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αι., εξαιτίας του

λιμού που επικρατούσε στην πατρίδα τους. Τέλος, στην

Κρήτη προς τα τέλη του 19ου αι. βρίσκονταν εγκατε-

στημένοι και Πέρσες υπήκοοι, προστατευόμενοι του ρω-

σικού προξενείου. Από τα μέσα του 19ου αι. έχει διατυ-

πωθεί η άποψη ότι υπήρξε σχέδιο αλλοίωσης της πλη-

θυσμιακής αναλογίας μεταξύ των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων της Κρή-

της με τους εποικισμούς αυτούς. 

Στις αρχές του 19ου αι. εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Κρήτης έφθανε τους

200.000 περίπου κατοίκους, από τους οποίους οι μισοί ήταν Χριστιανοί και

οι άλλοι μισοί Μουσουλμάνοι. Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της επα-

νάστασης του 1821 σε ελληνικές ή φιλελληνικές πηγές είναι εμφανής η προ-

σπάθεια υπερεκτίμησης του χριστιανικού στοιχείου έναντι του μουσουλμα-

νικού για να νομιμοποιηθούν οι διεκδικήσεις των Χριστιανών. Οι σχετικές μνεί-

ες από τα μέσα του 19ου αι. δείχνουν μία σταθερή αύξηση του πληθυσμού της

Κρήτης στον οποίο οι Χριστιανοί αποτελούσαν περίπου τα 2/3.

Η πρώτη συστηματική απογραφή για τον πληθυσμό της Κρήτης πραγμα-

τοποιήθηκε το 1881. Ο συνολικός πληθυσμός έφθασε τους 279.165 κατοίκους,

202.934 Χριστιανούς και 72.353 Μουσουλμάνους. Οι Μουσουλμάνοι αποτε-

λούσαν πλειονότητα στις πόλεις (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα) και στην

επαρχία Μονοφατσίου. Το 1900 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συστηματική

απογραφή του πληθυσμού της Κρήτης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών της Κρη-

τικής Πολιτείας. Ο πληθυσμός της Κρήτης το 1900 ήταν 303.543 κάτοικοι,

269.319 Χριστιανοί και 33.486 Μουσουλμάνοι Ο μουσουλμανικός πληθυσμός

ελαττώθηκε στο μισό και αποτελούσε πλέον το 11% του συνολικού πληθυσμού

έναντι του 25,9% το 1881. Οι Μουσουλμάνοι πλέον υπερτερούσαν των Χρι-

στιανών μόνο στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την

επόμενη απογραφή του 1911, ο πληθυσμός της Κρήτης ανερχόταν σε 336.151

κατοίκους, από τους οποίους οι 27.852 ήταν Μουσουλμάνοι.

Η δεκαετία 1889-1898 στάθηκε καθοριστική για την παρουσία των Μου-

σουλμάνων στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο του νησιού. Οι περισσότεροι

Μουσουλμάνοι εγκατέλειψαν την Κρήτη το 1898 και το 1899 με προορισμό

διάφορες περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια αναχωρούσαν

με βραδύτερους ρυθμούς. Όσοι Μουσουλμάνοι της ενδοχώρας δεν έφυγαν από

την Κρήτη εγκαταστάθηκαν στις τρεις μεγάλες πόλεις, σε παρακείμενους σε

αυτές οικισμούς και στις μικρές πόλεις της Ιεράπετρας και της Σητείας, κα-

θώς εκεί αισθάνονταν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι σε όλες τις απογραφές,

από τον 16ο αι. μέχρι και το 1900, εμφανίζεται αριθμητική υπεροχή των αν-

δρών. Το 1881 αποτελούσαν το 50,7% και το 1900 το 50,9% του συνολικού πλη-

θυσμού. Στην απογραφή του 1911 για πρώτη φορά οι γυναίκες πέρασαν μπρο-

στά, αποτελώντας το 50,2% του συνολικού πληθυσμού.

Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. η αύξηση του πληθυσμού, η

οικονομική ανέχεια και η προσπάθεια βελτίωσης  των όρων διαβίωσης προ-

κάλεσε ένα μεταναστευτικό ρεύμα -κατά κύριο λόγο ανδρών- αφενός προς το

εξωτερικό (Η.Π.Α. και αλλού) και αφετέρου προς «έρημες» λόγω των εξεγέρ-

σεων περιοχές του νησιού -κυρίως προς την πεδιάδα της Μεσαράς, όπου εγκα-

ταστάθηκαν προσωρινά και στη συνέχεια μονιμότερα. Μετά τη Μικρασιατι-

κή Καταστροφή του 1922 εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη 33.900 πρόσφυγες, στη

συντριπτική πλειονότητά τους από τη δυτική Μικρά Ασία. Στο πλαίσιο της Σύμ-

βασης Ανταλλαγής της Λωζάνης αναχώρησαν από την Κρήτη τα έτη 1923 και

1924 οι τελευταίοι 23.021 Μουσουλμάνοι.■ Η εβραϊκή κοινότητα στα Χανιά υπήρξε πολυπληθής. Η Μεγάλη Συναγωγή τον Δεκέμβριο του 2013 σε φωτογραφία από

το αρχείο του Περικλή Διαμαντόπουλου (Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος»).

■ Μουσουλμάνοι (τουρκοκρητικοί) σε εκδρομή στα Χανιά.



κοινωνία
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Μετά την κατάκτηση της Κρήτης το 1669, η Πύλη επέτρεψε 
και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη μητροπολίτης και επίσκοποι. 
Αποκαταστάθηκε έτσι η εκκλησιαστική τάξη του νησιού. Αυτή η εύνοια 
βέβαια, απέβλεπε στην ευκολότερη και αμεσότερη υποταγή των ραγιάδων.

■ Πρωτοπρεσβύτερος  ΜιχαHλ ΒλαΒογιλAκης  Θεολόγος-Ιστορικός, Διευθυντής Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία»

Η συμβολή της Εκκλησίας 
στους αγώνες για την απελευθέρωση  της
Κρήτης από τον Τουρκικό ζυγό (1669-1898)

H
εκκλησία ανέλαβε τα προνόμια (γά-

μοι, διαζύγια, δίκες), απέκτησε νο-

μική υπόσταση και οικονομική δύ-

ναμη με φορολογικές απαλλαγές

του κλήρου και των μονών, έκδοση

φετφάδων και βερατίων. Πρόσφερε

σπουδαίες υπηρεσίες στους υπό-

δουλους και απέτρεψε τον ολικό εξι-

σλαμισμό της Κρήτης. Οι Τούρκοι ευνόησαν την ανάπτυξη

των ισχυρών μοναστηριών και άφησαν ανεμπόδιστη τη λα-

τρεία του αγροτικού πληθυσμού. Τα εκατοντάδες μοναστή-

ρια της βενετοκρατίας κατασχέθηκαν ή περιορίσθηκαν και

όσα απέμειναν απέκτησαν αξιόλογες περιουσίες. Έτσι είχαν

τη δυνατότητα να θρέψουν μοναχούς, συγγενείς τους, οι-

κογένειες εργατών και φτωχών, αλλά να ικανοποιήσουν και

τις ακόρεστες απαιτήσεις των αγάδων και των γεννιτσάρων.

Ανασυγκροτήθηκαν οικονομικά, έγιναν ορθόδοξα κέντρα και

κατόρθωσαν να ασκήσουν τον πνευματικό προορισμό

τους. Κυρίως όμως πρόσφεραν στην παιδεία η οποία κα-

τάφερε το τελικό και καίριο πλήγμα στον δυνάστη. Το Οι-

κουμενικό πατριαρχείο με την επίβλεψη και την ανακήρυ-

ξη πολλών μοναστηριών σε σταυροπήγια τα προστάτευσε,

ενίσχυσε τον μοναχικό βίο, την ευσέβεια και την παιδεία. 

Οι κατακτητές έκλεισαν τα σχολεία και έδιωξαν τους δα-

σκάλους. Τα μοναστήρια όμως συντήρησαν σχολεία και οι

μοναχοί έγιναν οι δάσκαλοι, αφού οι Τούρκοι δεν μπορού-

σαν να αρνηθούν την κατάρτιση των στελεχών της εκκλη-

σίας (ιερέων, αναγνωστών, ψαλτών κλπ.). Όσοι χριστιανοί νέοι

κατέφευγαν στις μονές και είχαν έφεση στα γράμματα, δι-

δάσκονταν από τα λειτουργικά βιβλία ή τα κείμενα των πα-

τέρων και των αρχαίων Ελλήνων. Όσα σχολεία λειτούργη-

σαν με την ανοχή του κατακτητή από τις αρχές του 19ου αι-

ώνα χρηματοδοτήθηκαν από τα μοναστήρια. Έτσι η παιδεία

έγινε η αιτία των επαναστάσεων της Κρήτης. 

Μετά την οργάνωση των Δημογεροντιών το 1862 υπό

την προεδρία των επισκόπων, η εκκλησία συσπείρωσε το χρι-

στιανικό πληθυσμό, έφερνε δασκάλους από την Ελλάδα, προ-

μήθευε βιβλία και προωθούσε τους ευφυείς μαθητές σε σπου-

δές στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελλάδα. Οι δάσκαλοι δεν

περιορίζονταν μόνο στα διδακτικά τους καθήκοντα, αλλά

ασκούσαν και διαφώτιση. Έτσι η Εκκλησία πρόσφερε στους

υπόδουλους το αίσθημα της περηφάνιας και της ηθικής υπε-

ροχής ως αντίβαρο στον πλούτο και τη δύναμη του κατα-

κτητή.  

Μετά τη σύμβαση της Χαλέπας παρά τις ευνοϊκές συν-

θήκες τα προβλήματα ήταν πολλά και ποικίλα. Ψηφίστηκαν

νόμοι για την παιδεία που έγινε δημόσια. Οι μαθητές όμως

πλήθαιναν, ιδρύονταν νέα σχολεία, αυξάνονταν οι απαιτή-

σεις, αλλά οι πόροι περιορίζονταν. Τα μοναστήρια έχοντας

υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις αλλεπάλληλες εξε-

■ Ιερομόναχος Παρθένιος Κελαϊδής. ■ Ιερομόναχος Παρθένιος Περίδης. ■ Ο ηγούμενος του Αρκαδίου 

Γαβριήλ Μαρινάκης.  

■ Ο ηγούμενος της Οδηγήτριας 

Γεράσιμος Μανιδάκης.

■ Ο ηγούμενος της Ιερουσαλήμ 

Μελέτιος Καλησπέρης.

■ Παπα-Γεώργιος Γιαμαλάκης.
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γέρσεις, ήταν χρεωμένα με δάνεια και αδυνατούσαν να κα-

λύπτουν τις ανάγκες των σχολείων. Ακόμη και τότε τα μονα-

στήρια, οι ναοί και οι μεγάλες δωρεές ιδιωτών, ήταν οι κύρι-

οι χρηματοδότες της εκπαίδευσης. 

Ο κλήρος στην αρχή της τουρκοκρατίας δρούσε μάλλον ανε-

μπόδιστα, αν και τίποτα δεν εμπόδιζε τους Τούρκους να κα-

ταπατούν συχνά τα προνόμια. Οι ιεροδικαστές επενέβαιναν

ιδίως σε θέματα γάμων και διαθηκών και τιμωρούσαν ακόμη

και ιερείς με απελάσεις. Επίσης οι Τούρκοι συχνά εμπόδιζαν

επισκόπους, ιερείς και μοναχούς να επισκέπτονται τους

υπόδουλους στα σπίτια τους. Οι χριστιανοί μαζεύονταν κρυ-

φά στο σπίτι του παπά, σε μοναστήρια ή εξωκκλήσια για να

λειτουργηθούν ή να τελέσουν μυστήρια (γάμους και βαπτί-

σεις). 

Οι κληρικοί πλήρωναν φόρους σε χρήματα, αγαθά και

δώρα. Οι Τούρκοι χρηματίζονταν στις εκλογές των αρχιερέ-

ων και παρά τα βεράτια η εκκλησία πλήρωνε δυσβάστακτες

εισφορές. Οι αρχιερείς που υπηρέτησαν στην Κρήτη σε όλη

την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν κατά κανόνα μορφωμένοι,

ευσεβείς, θαρραλέοι, εφευρετικοί στις απαιτήσεις των Τούρ-

κων στους οποίους υποκρίνονταν κατά περίσταση και ένθερμοι

οπαδοί της παιδείας. Ο σύνδεσμος με τα Ορθόδοξα πα-

τριαρχεία και το Άγιο Όρος απέτρεψε δογματικά προβλήμα-

τα και η επίδραση του ασκητικού πνεύματος της εκκλησίας

ενίσχυσε την ορθόδοξη πίστη. Ακόμη και το 1859/60 η απει-

λή της δυτικής προπαγάνδας στην οποία συνέβαλε η αγραμ-

ματοσύνη των κληρικών, γρήγορα περιορίσθηκε με την φρο-

ντίδα της Μεγάλης Εκκλησίας. 

Ο κληρικός της υπαίθρου ζούσε από την εργασία του και

από τις προσφορές των χριστιανών. Ήταν ολιγογράμματος αλλά

ήταν ο σημαντικότερος σύμβουλος και συμπαραστάτης των

απλών χωρικών. Ζούσε υποδειγματική οικογενειακή ζωή, δια-

κρινόταν για την καθαρότητα του βίου, την ευσέβεια και τον

σεβασμό μέχρι φανατισμού της εκκλησίας. Ήταν ηγέτης της

ενορίας του, συμμετείχε συνήθως ενεργά στις εξεγέρσεις και

συχνά ήταν το πρώτο θύμα της μανίας και της εκδικητικό-

τητας του κατακτητή.

Έτσι ο κλήρος προώθησε την εθνική συνείδηση και συμ-

μερίστηκε τα αισθήματα και τα συμφέροντα του χριστιανικού

λαού. Παράλληλα η συναίσθηση της εθνικής αποστολής ανέ-

δειξε τους ορθόδοξους κληρικούς σε άξιους καθοδηγητές. 

Αν και η Φιλική Εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε να περιλάβει

στους στόχους της την Κρήτη, τις παραμονές του ‘21 αρκε-

τοί αρχιερείς, ιερείς και μοναχοί είχαν μυηθεί (ο μητροπολίτης

Γεράσιμος Παρδάλης, οι επίσκοποι Κισάμου Μελχισεδέκ Δε-

σποτάκης, Κυδωνίας Καλλίνικος Σαρπάκης, ο ηγούμενος Πρέ-

βελη Μελχισεδέκ Τσουδερός, κ.ά.). Δεν διαθέτουμε επαρκή στοι-

χεία, γνωρίζουμε όμως ότι κληρικοί είχαν σταλεί σε επίκαι-

ρες θέσεις ενώ ήταν μυημένοι (Κ. Κριτοβουλίδης, Ζαχαρίας

Τσιριγώτης ή Πρακτικίδης, Καλλίνικος Βερροιαίος). Έτσι από

την αρχή της επανάστασης πλήθος κληρικών έλαβαν μέρος

στον αγώνα. Επειδή η συμμετοχή ένοπλων κληρικών στον πό-

λεμο εθεωρείτο αδίκημα και παράβαση των κανόνων της εκ-

κλησίας την περίοδο του ‘21, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να

αποσχηματισθούν εκούσια για να υπηρετήσουν τα ιδανικά

της πατρίδας και της ελευθερίας (Κ. Κριτοβουλίδης, Μαρτι-

νιανός Περάκης Ζαχαρίας Τσιριγώτης ή Πρακτικίδης, Γρη-

γόριος Δαμινός). 

Σε όλες τις επαναστάσεις της Κρήτης, κληρικοί κατέλαβαν

πολιτικά αξιώματα και ηγετικές θέσεις και αναδείχτηκαν άξι-

οι καθοδηγητές (Νεόφυτος Οικονόμου, Παρθένιος Περίδης,

Παρθένιος Κελαϊδής, Γρηγόριος Παπαδοπετράκης, Γαβριήλ Μα-

ρινάκης, Γεράσιμος Μανιδάκης, Μελέτιος Καλησπέρης, Με-

λέτιος Τζατζάκης, Γεώργιος Γιαμαλάκης, Μελέτιος Μιχελι-

δάκης). Άλλοι υποκινούσαν κρυφά ή φανερά το λαό, αφόρι-

ζαν και εξόπλιζαν, καθοδηγούσαν και πολεμούσαν (Γεράσι-

μος Στρατηγάκης, Γαβριήλ Παπαδάκης, Ευμένιος Ξηρουδά-

κης, Νικηφόρος Ζαχαριάδης). Ένα μέρος του κλήρου θυσιά-

στηκε αναγκαστικά (σφαγή αρχιερέων της Κρήτης, μοναχών

και κληρικών το 1821, θυσία του Αρκαδίου, σφαγή των μο-

ναχών της Ανώπολης το 1896). Το μεγαλύτερο μέρος όμως συμ-

μετείχε εκούσια, ενώ οι φιλότουρκοι ή επιλήσμονες της απο-

στολής τους ήταν ελάχιστοι. Επίσκοποι, ηγούμενοι, ιερομό-

ναχοι, απλοί μοναχοί και ιερείς απαγχονίστηκαν, σκοτώθη-

καν και σφάχτηκαν (Ντουνόπαπας, Μελχισεδέκ Δεσποτάκης).

Άλλοι έγιναν πρότυπα απαράμιλλου θάρρους και ηρωικών κα-

τορθωμάτων και διακρίθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις ως

ηγέτες ή απλοί πολεμιστές (Γρηγόριος Δαμινός, Εμμανουήλ

Μαρουλιανός, Παπαμαλέκος). Όλα τα μοναστήρια της Κρή-

της συνέβαλαν στους αγώνες. Περιέθαλψαν χαΐνηδες και κα-

ταδιωκόμενους χριστιανούς (Απεζανές και Βροντήσι), γυμνά

και πεινασμένα γυναικόπαιδα (Πρέβελη, Αρκάδι), πολλά έγι-

ναν αποθήκες τροφίμων και πολεμοφοδίων (Φόδελε, Σαβ-

βαθιανά, Τοπλού) και πρόσφεραν καταφύγιο και πλείστες δι-

ευκολύνσεις στους επαναστάτες. Διέθεσαν κειμήλια και ει-

σοδήματα (Αγία Τριάδα, Κορακιές, Γουβερνέτο, Ρούστικα, Επα-

νωσήφης, Αγκάραθος), υπέστησαν τεράστιες ζημιές σε κτί-

σματα και περιουσίες, και κάποια εγκαταλείφθηκαν (Βροντήσι,

Δισκούρι).  

Η εκκλησία για να περιορίζει τους εξισλαμισμούς εμψύ-

χωνε, ενίσχυε, περιέθαλπε και προστάτευε τον αμαθή πλη-

θυσμό. Άσκησε διοίκηση, τύπωσε βιβλία, έφερε δασκάλους,

σπούδασε κληρικούς και λαϊκούς, πρόβαλε πρότυπα (νεο-

μάρτυρες) και στερέωσε ισχυρά θεμέλια για την ψυχική συ-

νοχή του γένους. Τόνιζε τη διάκριση του χριστιανού από το

βάρβαρο κατακτητή ή τον εξωμότη και συντηρούσε το μίσος

κατά των Τούρκων για να συγκρατήσει το χριστιανικό και το

εθνικό φρόνημα των ραγιάδων. Θρησκεία και εθνισμός έμει-

ναν αδιάρρηκτα ενωμένα. 

Η Εκκλησία συμπορευόταν με το λαό και δεν πρωτοτυ-

πούσε βέβαια με τον καθοδηγητικό της ρόλο στις επαναστά-

σεις. Επιτελούσε το πνευματικό και εθνικό χρέος της. Οι κλη-

ρικοί με τα προνόμια δεν ήταν μόνο αντιπρόσωποι των υπο-

δούλων απέναντι στον κατακτητή, αλλά προστάτες, πατέρες,

πρωτοπόροι και ήρωες. Ο κλήρος με το κύρος του επέδρασε

στους φτωχούς αγρότες χριστιανούς διαφυλάσσοντας το γέ-

νος, τις παραδόσεις και την πίστη. Επιτέλεσε τον πνευματικό

και τον εθνικό ρόλο του κάτω από αντίξοες συνθήκες και αφό-

ρητη καταπίεση. Με την επιμονή στην ορθόδοξη πίστη διέ-

σωσε και διαφύλαξε την εθνική συνείδηση. Ο ηρωισμός των

Κρητικών κληρικών ήταν γενικός και τα κατορθώματά τους

θρυλικά. Αποτέλεσαν την ψυχή του αγώνα με τη συμμετοχή

τους στα επαναστατικά κινήματα και με τον ακραίο ηρωισμό

και τη θυσία τους. Πότισαν με το αίμα τους και καθαγίασαν

το χώμα της Κρήτης και πλούτισαν το συναξάρι του γένους μας. 

Ο κληρικός της υπαίθρου ζούσε από την εργασία του και από τις προσφορές 

των χριστιανών. Ήταν ολιγογράμματος αλλά ήταν ο σημαντικότερος

σύμβουλος και συμπαραστάτης των απλών χωρικών. 

Ζούσε υποδειγματική οικογενειακή ζωή, διακρινόταν για την καθαρότητα 

του βίου, την ευσέβεια και τον σεβασμό μέχρι φανατισμού της εκκλησίας. 

Ήταν ηγέτης της ενορίας του, συμμετείχε συνήθως ενεργά στις εξεγέρσεις και 

συχνά ήταν το πρώτο θύμα της μανίας και της εκδικητικότητας του κατακτητή.

■ Ο επίσκοπος Πέτρας Τίτος Ζωγραφίδης. ■ Ο επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Χρύσανθος Τσεπετάκης.

■ Ο επίσκοπος Ιεροσητείας Γρηγόριος

Παπαδοπετράκης.

■ Ο Παπαμαλέκος.
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Η
βιβλιοθήκη του εμπλουτίζεται

καθημερινά από δωρεές ιστο-

ρικών βιβλίων και παιδαγωγι-

κών περιοδικών, που αναδει-

κνύουν χαρακτηριστικές πτυχές

της ιστορίας της εκπαίδευσης

στην Κρήτη. Με αφορμή την

επέτειο των 100 χρόνων από

την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα παραθέτουμε χα-

ρακτηριστικές γραπτές πηγές και οπτικά ντοκουμέντα

από το αρχείο του Μουσείου Σχολικής Ζωής, που αφο-

ρούν στην εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόσθηκε

στην Κρήτη την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας έως

τα γεγονότα της Ένωσης. 

το ιΣτορικο πλαιΣιο - 

ΣπουΔαιοτερεΣ ΔιαταξειΣ και ΝοΜοι

για τηΝ εκπαιΔευΣη

Η εκπαίδευση γενικεύτηκε στο νησί με την ίδρυση

της Κρητικής Πολιτείας που συστάθηκε το 1898. Τη χρο-

νιά αυτή το νησί απαλλάσσεται από τον τουρκικό ζυγό

αποκτώντας αυτονομία με τη δική του βουλή και δι-

οίκηση. Ανάμεσα στους νόμους και τα διατάγματα που

ψηφίζονται για την οργάνωση του διοικητικού του μη-

χανισμού, την εξυγίανση του τόπου και τη βελτίωση των

συνθηκών ζωής του ντόπιου πληθυσμού, εξέχουσα θέση

κατέχουν αυτά που αφορούν στην οργάνωση και τον

εκσυγχρονισμό της παιδείας. Το πρώτο Κρητικό Σύ-

νταγμα με τα άρθρα 21, 111 και 113 εγκαινίασε την εκ-

παιδευτική πολιτική της Κρητικής Πολιτείας.   Από το

βιβλίο του Επιθεωρητή Παν. Κασσιμάτη, Ιστορική

Επισκόπησις της εν Κρήτη Εκπαιδεύσεως (1953) θα πα-

ραθέσουμε παρακάτω τις κυριότερες διατάξεις και

τους νόμους του,  οι οποίοι κατά τον συγγραφέα

«αποτελούν το ασφαλέστερον κάτοπτρον της εκπαι-

δευτικής καταστάσεως». Το άρθρο 21 Κρητικού Συ-

ντάγματος δίνει το στίγμα της αλλαγής που ξεκινά το

1899 στην Δημοτική Εκπαίδευση: «Η εκπαίδευσις είναι

ελευθέρα, αρκεί να ασκήται υπό προσώπων κεκτημένων την

υπό του Νόμου οριζομένην ικανότητα και χρηστότητα, υπό

την επίβλεψη δε της αρμόδιας αρχής, όσον αφορά τα χρη-

στά ήθη, την δημοσίαν τάξιν και το σέβας προς τους νόμους

της Πολιτείας. Η Δημοτική  εκπαίδευσις είναι υποχρεωτι-

κή και παρέχεται δωρεάν.»

Εν Χανίοις  τη 16 Απριλίου  1899

Γεώργιος 

Με βάση τα παραπάνω άρθρα του Κρητικού Συ-

ντάγματος εκδόθηκαν δύο πολύ σημαντικοί εκπαι-

δευτικοί νόμοι: ο Ν. 42/8-7-1899 «Περί Διοικήσεως και

Επιθεωρήσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» και ο Ν.

82/30-9-1899 «Περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκ-

παιδεύσεως», οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις του εκπαι-

δευτικού συστήματος της περιόδου που εξετάζουμε.

Ο Ν.42 καθόρισε τους θεσμούς διοίκησης και επο-

πτείας στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εισήγαγε τον Νο-

μαρχιακό Επιθεωρητή, τον Γενικό Επιθεωρητή και το
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Η ιστορία της εκπαίδευσης και η ιστορική γνώση, με τις όψεις που 
ανιχνεύεται σήμερα,  αποτελεί κυρίως τον θεματικό προσανατολισμό των 
μουσείων εκπαίδευσης που εμφανίζονται στη χώρα μας. Το Μουσείο Σχολικής
Ζωής Δήμου Χανίων με το ερευνητικό έργο και τις συλλογές του αποτελεί  από
το 2006 μια πλούσια και ενεργή κοιτίδα ιστορίας της εκπαίδευσης στην Κρήτη. 

■ ΜαρIα α. ΔρακAκη Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 6ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου 

■ ΔηΜHτρηΣ Ν. καρτΣακηΣ Εκπαιδευτικός, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου Χανίων

Η εκπαίδευση 
στην Κρήτη 
στις αρχές του αιώνα
» από το αρχείο του Μουσείου Σχολικής Ζωής    

Δήμου Χανίων (1898-1914)

■ Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 στο λιμάνι της Σούδας οι ναύαρχοι των Μεγάλων

Δυνάμεων και ο κρητικός λαός, υποδέχθηκαν τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης, 
Πρίγκιπα Γεώργιο.



Εποπτικό Συμβούλιο της Εκπαίδευσης. Ο Νομαρχιακός Επι-

θεωρητής ανέλαβε την διοίκηση, την καθοδήγηση και την επο-

πτεία των Δημοτικών Σχολείων. Ο Γενικός Επιθεωρητής είχε

αντίστοιχες αρμοδιότητες για τα Γυμνάσια, τα Προγυμνάσια και

το Ιεροδιδασκαλείο Χανίων, καθώς επίσης και τη γενικότερη

διοικητική και εποπτική εξουσία για όλο το νησί. Είναι αξιο-

σημείωτο ότι ο νόμος θεσμοθέτησε και τη διοργάνωση ετήσιων

«διδασκαλικών συνεδρίων», που είχαν ως σκοπό την διαχεί-

ριση παιδαγωγικών προβλημάτων και την βελτίωση της πα-

ρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Στο Εποπτικό Συμβούλιο έπαιρναν μέρος όλοι οι Επιθεω-

ρητές και είχε ως κύρια αποστολή τη σύνταξη των προγραμ-

μάτων, τον ορισμό των διδακτικών βιβλίων, τον προγραμματισμό

των πρακτικών ασκήσεων των εν ενεργεία δασκάλων, καθώς

και τη σύνταξη των αναγκαίων εκπαιδευτικών νομοσχεδίων

και κανονιστικών διατάξεων.

Ο Ν. 82 αποτέλεσε την πρώτη συστηματική και προοδευ-

τική προσπάθεια  οργάνωσης της δομής του εκπαιδευτικού συ-

στήματος στην αυτόνομη Κρήτη.  Οι κυριότερες ρυθμίσεις και

καινοτομίες του νόμου επιγραμματικά είναι οι εξής: 

1) Η ίδρυση νηπιαγωγείων από ιδιώτες έπειτα από άδεια

που χορηγούνταν με ηγεμονικό διάταγμα

2) Η καθιέρωση τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης από

το 6ο  έως την συμπλήρωση του 9ου έτους. Η παράβαση αυ-

τού του σημείου καθόριζε σειρά κυρώσεων.

3) Η ίδρυση Γραμματοδιδασκαλείων όπου δεν ήταν δυνα-

τή η σύσταση και συντήρηση δημοτικών σχολείων λόγω ανε-

πάρκειας κοινοτικών πόρων ή από έλλειψη μαθητών. Στα Γραμ-

ματοδιδασκαλεία διορίζονταν διδάσκαλοι με κατώτερα προσόντα

και οι μαθητές που φοιτούσαν δεν έπαιρναν απολυτήριο αλλά

μπορούσαν μέσα από κατατακτήριες εξετάσεις να καταταγούν

σε ανάλογη τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

4) Η διάκριση των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης σε Δημοτικά Σχολεία με 4ετή φοίτηση και Ανώτερα Δημ.

Σχολεία και Ανώτερα Παρθεναγωγεία με 7ετή φοίτηση. 

5) Ο καθορισμός του σκοπού των σχολείων της δημοτικής

εκπαίδευσης. Εκτός της θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής μόρ-

φωσης η δημοτική εκπαίδευση απέβλεπε και στη διάπλαση  «πο-

λιτών χρηστών και επιτηδείων εις τον πρακτικόν βίον». 

■ Οιδίπους Τύραννος, μαθητική παράσταση του Γυμνασίου Ηρακλείου, 1902.

■ Οι μαθητές του Ιεροδιδασκαλείου Αγίας Τριάδας Κρήτης με τις χειροτεχνίες τους.

Τα μαθήματα του γυμνασίου διακρίνονταν σε επιστημονικά

και τεχνικά  και ήταν υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές,

πλην του μαθήματος των θρησκευτικών, από το οποίο 

απαλλάσσονταν οι ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι. 



6) Η εκπαίδευση των κοριτσιών σε ξεχωριστά σχολεία και

μόνο σε περίπτωση που δεν υπήρχε σχολείο θηλέων επιτρε-

πόταν η συμφοίτηση. Στις τρεις ανώτερες τάξεις των Ανώτε-

ρων Παρθεναγωγείων διδασκόταν και η γαλλική γλώσσα.

7) Η κατάργηση  του 3/ετούς  Ελληνικού  Σχολείου και του

4ετούς Γυμνασίου και η θέσπιση ενός μόνο τύπου σχολείου στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 7ετούς Γυμνασίου. Ως προ-

βαθμίδα του ιδρύθηκε το Προγυμνάσιο με τρεις τάξεις που είχε

ως μοναδικό σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για τις ανώ-

τερες τάξεις του Γυμνασίου. Σκοπός των Γυμνασίων  ήταν η προ-

παρασκευή για την εγγραφή και φοίτηση στο Πανεπιστήμιο. 

8) Η ίδρυση Διδασκαλείων, δηλαδή Παιδαγωγικών Τμη-

μάτων προσαρτημένων στα Γυμνάσια για την προετοιμασία των

Διδασκάλων της δημοτικής εκπαίδευσης. 

9) Η καθιέρωση της ιεραρχίας στην υπηρεσία και η πρό-

βλεψη για την αυστηρή εφαρμογή της. 

10) Ο καθορισμός των προσόντων και των αποδοχών των

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

11) Το ευρύ και πρακτικό πρόγραμμα μαθημάτων. Στο Δη-

μοτικό Σχολείο έπρεπε μεταξύ άλλων να διδάσκεται «εκτενέ-

στερον» η Ιστορία της Κρήτης «τα καθήκοντα και τα δικαιώ-

ματα  του συνταγματικού πολίτη» και η εκκλησιαστική μουσική.

Χαρακτηριστική ήταν η διάταξη για την ύπαρξη κήπου ή αγρού

σε κάθε δημοτικό σχολείο ή γραμματοδιδασκαλείο προς άσκη-

ση των μαθητών. Τα μαθήματα του γυμνασίου διακρίνονταν

σε επιστημονικά και τεχνικά  και ήταν υποχρεωτικά για όλους

τους μαθητές, πλην του μαθήματος των θρησκευτικών, από το

οποίο απαλλάσσονταν οι ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι.  Στα Δι-

δασκαλεία διδάσκονταν τα γυμνασιακά μαθήματα και επιπλέον

παιδαγωγικά με πρακτικές ασκήσεις, γεωπονικά, εκκλησιαστική

μουσική και χειροτεχνία.

12)  Ο λεπτομερής καθορισμός παιδονομικών μέσων. Συ-

νήθεις ποινές ήταν η παραίνεση, η επίπληξη, η απομόνωση,

η κράτηση  και τέλος η αποβολή. Κάθε σωματική ποινή που άμ-

βλυνε το συναίσθημα της φιλοτιμίας των μαθητών απαγο-

ρευόταν. 

13) Η ελεύθερη άσκηση ιδιωτικής διδασκαλίας και η

άδεια ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

14) Η ίδρυση μουσουλμανικών σχολείων (5/ταξίων Δημο-

τικών Σχολείων ή Γραμματοδιδασκαλείων  και 5/ταξίων Παρ-

θεναγωγείων) για την μουσουλμανική  μειονότητα της Κρήτης.

οΙ μεταρρυθμΙςεΙς του 1901 καΙ 1902

«Όμως ο Ν. 82 είχε διάρκεια μόνο δύο ετών. Καταργήθη-

κε με το νόμο 391/1901 «Περί Οργανισμού Δημοτικής Εκπαι-

δεύσεως» που εμπνευστής του υπήρξε ο Π. Π. Οικονόμος  ει-

σηγητής του ερβατιανού παιδαγωγικού συστήματος  στην Ελ-

λάδα, ο οποίος κατά τη διετία 1900-1902 υπηρετούσε ως Γε-

νικός Επιθεωρητής Κρήτης και θεωρήθηκε ο πιο κατάλληλος

για την σύνταξη ενός νέου εκπαιδευτικού νόμου που θα επί-

λυε βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα». 

Οι νέες ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νόμος 391/1901 είναι οι

εξής:

α) Την κατάργηση των Γραμματοδιδασκαλείων και των Ανώ-

τερων Δημοτικών Σχολείων ενώ παρέμειναν τα Ανώτερα

Παρθεναγωγεία.

β) Την καθιέρωση του 7ου έτους της ηλικίας ως ορίου έναρ-

ξης της σχολικής φοίτησης.

γ) Την επαναφορά των 3/ταξίων Ελληνικών Σχολείων και

την καθιέρωση 2 τύπων Γυμνασίων ( 4/τάξια Γυμνάσια και 2/τά-

ξια Ημιγυμνάσια).

δ) Την ίδρυση του 2/ετούς Διδασκαλείου Ηρακλείου για την

επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων διδασκάλων την δι-

εύθυνση του οποίου ανέλαβε ο Π.Π. Οικονόμος.

ε) Την ίδρυση Νυκτερινών Σχολών για την φοίτηση εκεί-

νων που δεν είχαν αποκτήσει το απολυτήριο του Δημοτικού

Σχολείου και δεν είχαν  συμπληρώσει  το 21ο έτος της ηλικίας

τους.

στ) Επιβολή της μονιμότητας των εκπαιδευτικών. 

ζ) Την σύσταση Σχολικών Επιτροπειών στις οποίες ανα-

τέθηκαν διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα.

«Ο εκπαιδευτικός αυτός νόμος αντικατόπτριζε  τις παιδαγωγικές

ιδέες του εισηγητή του. Ο Π.Π. Οικονόμος υποστήριζε με φανατισμό

την επιμήκυνση της μέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας και τη σμίκρυνση

της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο.  Πίστευε ότι η διδασκαλία της

αρχαίας ελληνικής γλώσσας οδηγεί στην τέλεια μόρφωση και την επι-

στημονική ευδοκίμηση. 

Αυτή τη φιλολογική μόρφωση μόνο το Ελληνικό Σχολείο και

το Γυμνάσιο  μπορούσε να την προσφέρει».

Ωστόσο και αυτές οι αλλαγές προκάλεσαν τις αντιθέσεις

προοδευτικών πολιτικών και εκπαιδευτικών, όπως ο Ελ. Βε-

νιζέλος και οι  καθηγητές  Α. Μιχελιδάκης και Δ. Γεωργακά-

κης,  οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ μια ευρύτερης δημοτικής εκ-

παίδευσης με 6/ετές Δημοτικό Σχολείο. Έτσι τελικά αφού και

η Κυβέρνηση διαπίστωσε τα μειονεκτήματα του εκπαιδευτι-

κού νόμου που ψήφισε και αφού ζήτησε την γνώμη των εκ-

παιδευτικών για τις ατέλειες του ισχύοντος νόμου προέβη στην

ψήφιση του Ν. 485/1903 «Περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκ-

παιδεύσεως», ο οποίος όμως διατήρησε σχεδόν ανέπαφο τον

προηγούμενο με τον συντηρητικό κλασσικιστικό προσανα-

τολισμό και έκανε ελάχιστες τροποποιήσεις. 

Το 1904 είναι ένα έτος για την Κρήτη με σχετική στασι-

μότητα σε εκπαιδευτικά νομοθετήματα. Δεν ψηφίστηκαν εκ-

παιδευτικοί νόμοι, ωστόσο δημοσιεύτηκαν διατάγματα, με τα

οποία ιδρύθηκαν σχολεία, καταργήθηκαν, υποβιβάστηκαν ή

συγχωνεύτηκαν. «Η κυβερνητική κρίση που κορυφώθηκε κατά το

έτος 1905 εξαιτίας του πολιτικού θέματος της Ένωσης δεν επέτρε-

ψε την ενασχόληση με εκπαιδευτικά θέματα. Οι πολιτικές εξελίξεις

που ακολούθησαν  και το κίνημα του Θερίσου δεν άφησαν περι-

θώρια στον πρίγκιπα Γεώργιο να παραμείνει στη θέση του. Αφού

υπέβαλε την παραίτησή του στις 12-9-1906 αναχώρησε πικραμέ-

νος από την Κρήτη». 

Η περΙοδος 1908-1913 

«Η αρμοστεία  του Αλ Ζαΐμη  (18 Σεπτεμβρίου - 12 Δε-

κεμβρίου 1908) που ακολούθησε δεν άφησε αξιομνημόνευτο

εκπαιδευτικό έργο. Ο Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας Αντ. Γιάν-

ναρης δημοσίευσε το 1906 το Διάταγμα 323/29-1-1906 «Περί

κανονισμού και Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων

και το 1907 τροποποίησε  τον ισχύοντα νόμο 485/1903 και επα-

νέφερε τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή». 

Το μείζον πολιτικό θέμα της Ένωσης της Κρήτης  με την Ελ-

λάδα όταν έφτασε στην τελική του έξαρση, απορρόφησε όλες τις πο-

λιτικές και πνευματικές δυνάμεις του τόπου, επηρέασε  δυσμενώς

το όλο κλίμα και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν ουσιώδεις εκ-

παιδευτικές βελτιώσεις.  Η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έγινε

τελικά το 1911. Το 1911 είναι έτος – σταθμός για την κρητική εκ-

παίδευση. Ψηφίστηκε ο προοδευτικός νόμος 103/30-7-1911 με τον

οποίο η δημόσια εκπαίδευση  χωρίστηκε σε 2 εξαετείς κύκλους. Τον

κατώτερο που περιλάμβανε την προκαταρτική ή δημοτική βαθμί-

δα και τον ανώτερο της μέσης ή γυμνασιακής.  Το 1914 με σχετι-

κό βασιλικό διάταγμα επεκτάθηκε η εκπαιδευτική νομοθεσία της

Ελλάδας και στην Κρήτη. Έτσι έκλεισε η περίοδος της Κρητικής Πο-

λιτείας και η εκπαίδευση της Κρήτης  ακολούθησε πια την εξέλι-

ξη της όλης εκπαίδευσης του Ελληνικού Κράτους: «Δια του από 8-

9/31-10-1914 «Περί επεκτάσεως εις τα Νέας Χώρας της Νομοθεσίας περί

της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως  Β. Διατάγματος επεξετάθησαν

και εν Κρήτη αι ισχύουσαι εις Παλαιάν Ελλάδα σχετικαί διατάξεις».

■ Ο γυμνασιάρχης Εμμανουήλ Γενεράλης με τους μαθητές του Γυμνασίου Χανίων.

■ Γυμναστικός όμιλος μαθητών με τον καθηγητή τους Φ. Τρούλη.
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κοινωνία

Κ
αταλαβαίνομε, λοιπόν, τον συγκλο-

νισμό που προκάλεσε στις συνει-

δήσεις των Κρητικών το γκρέμισμα

ενός ειδώλου, όπως ο δαφνοστεφής

αρχιστράτηγος των Βαλκανικών

Πολέμων. Στη σύγκρουση Κων-

σταντίνου - Βενιζέλου ο λαός της

Κρήτης δεν μπορούσε παρά να τα-

χθεί, στην πλειονότητά του, με τον αποπεμφθέντα πρω-

θυπουργό, που δεν ήτανε μόνο σάρκα από τη σάρκα του

αλλά κι ο ουσιαστικός ηγέτης της τελευταίας κρητικής επα-

νάστασης (1897-1898) κι ο πραγματοποιός του προαιώ-

νιου πόθου του για ένωση με τη μητέρα πατρίδα. 

Κι ο ίδιος όμως ο Βενιζέλος, όταν, μετά την αποπο-

μπή του για δεύτερη φορά από την εξουσία, το Σεπτέμ-

βριο του 1915, κι έπειτα από παρατεταμένη κι αδιέξοδη

πολιτική κρίση, αποφασίζει ν’ αναλάβει την ηγεσία του

κινήματος της Εθνικής Άμυνας το Σεπτέμβριο του 1916,

νιώθει την ανάγκη, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη, να πε-

ράσει από την Κρήτη, όπου ανακοινώνει και το σχημα-

τισμό της προσωρινής κυβέρνησης.

Η μεραρχία Κρήτης, που συγκροτείται κι εκπαιδεύε-

ται στο νησί για να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη το Μάιο

του 1917, θ’ αποτελέσει μαζί με τη μεραρχία Σερρών και

τη μεραρχία Αρχιπελάγους τον πυρήνα του στρατού της

κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ήδη κι η

Κρητική Χωροφυλακή. Η μεραρχία Κρήτης θα συμμετά-

σχει στη μάχη του Σκρα κι αργότερα στην εκστρατεία της

Μικράς Ασίας, όπου παίρνει μέρος στις μάχες της Κιου-

τάχειας (2-3 Ιουλίου του 1921), του Εσκί Σεχίρ (8 Ίουλίου

του 1921), στην πορεία προς το Σαγγάριο και στην πολύ-

νεκρη μάχη του Κάλε Γκρότο (13-17 Αυγούστου του 1921).

Το Σεπτέμβριο του 1922 έρχονται στην Κρήτη 27 χιλιά-

δες πρόσφυγες της Ιωνίας. Με την ανταλλαγή των πλη-

θυσμών, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης, ο αριθμός των

Ελλήνων της Μικράς Ασίας που εγκαθίστανται στην Κρή-

τη φτάνει τούς 33.900. Τον αντίθετο δρόμο παίρνουν 33

χιλιάδες Μουσουλμάνοι, που είχανε μείνει στο νησί μετά

τη φυγή του μισού περίπου τουρκικού πληθυσμού το 1898,

όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις απαίτησαν την αποχώρηση του

σουλτανικού στρατού από την Κρήτη. Το δραματικό ξε-

ρίζωμα των Τούρκων του Ρεθέμνου και του Ηρακλείου από

τις εστίες τους απέδωσαν ο Παντελής Πρεβελάκης στο Χρο-

νικό μιας Πολιτείας κι η Έλλη Αλεξίου στο διήγημά της

Η βρύση του Μπραΐμ Μπαμπά. Από τους Μικρασιάτες

πρόσφυγες οι αστικής προέλευσης εγκαταστάθηκαν στις

πόλεις, στις τουρκογειτονιές ή σε «προσφυγικούς συνοι-

κισμούς», κι οι αγρότες στα πεδινά χωριά, όπου είχαν τα

μετόχια τους οι Τούρκοι.

Το βράδυ της 2ας Μαρτίου του 1935, δεύτερης μέρας

του κινήματος των βενιζελικών αξιωματικών, καταφτά-

νει στη Σούδα ο επαναστατημένος στόλος, αντί να κα-

τευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, όπως

είχε προγραμματιστεί. Ο Βενιζέλος από τα Χανιά τον δια-

τάσσει να σπεύσει στη μακεδονική πρωτεύουσα. Έχει όμως

χαθεί πολύτιμος χρόνος κι οι στρατιωτικές μονάδες της

βόρειας Ελλάδας έχουν καθυστερήσει να εξεγερθούν, με

αποτέλεσμα να γίνει κύρια της κατάστασης η κυβέρνη-

ση της Αθήνας. 

{                }
Η πρώτη διαφωνία του Ελευθέριου Βενιζέλου με το βασιλιά Κωνσταντίνο στις 
7 Σεπτεμβρίου του 1914 απέχει μόλις εννιά μήνες από την ύψωση της ελληνικής
σημαίας στο φρούριο Φιρκά των Χανιών, που επισφράγισε πανηγυρικά, με την
παρουσία του άνακτα, την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η βαθύτερη  ρήξη
κι η παραίτηση του Βενιζέλου στις αρχές Μαρτίου του 1915 απέχει από το ίδιο,
παγκρήτιας σημασίας γεγονός, δεκαπέντε μήνες. 

■ Χανιά. Aνεμότρατες. Nelly’s, 1939.

■ Χανιά. Η πλατεία Μαυροβουνίων. Fred Boissonnas, 1920. ■ Μονή Αρκαδίου. Nelly’s, 1927.

■ ΓιΩρΓης  Μανουςακης Ποιητής, συγγραφέας (1933-2008)                            

H Κρήτη στα χρόνια
του Mεσοπολέμου
» Το ιστορικό πλαίσιο



Ο  Βενιζέλος φεύγει από την Κρήτη στο εξωτερι-

κό. Βενιζέλος και Πλαστήρας καταδικάζονται «ερήμην

εις θάνατον», οι κινηματίες αξιωματικοί καθαιρούνται

δημοσία κι εκτελούνται οι στρατηγοί Παπούλας και Κοι-

μήσης κι ο Χανιώτης επίλαρχος Βολάνης. 1.800

αξιωματικοί αποτάσσονται –ανάμεσά  τους το σύνο-

λο σχεδόν των κρητικής καταγωγής στρατιωτικών.

Στις 27 Μαρτίου του 1936 η Κρήτη, μέσα σε βαθύ

πένθος, κηδεύει τον αποθανόντα στο Παρίσι Ελευθέ-

ριο Βενιζέλο. Από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των

σπιτιών στα Χανιά κρέμονται μαύρα κρέπια, τον κιλ-

λίβαντα με το φέρετρο σέρνουν μαυροντυμένοι βρα-

κοφόροι, και πολλοί είναι εκείνοι που κλαίνε ενώ συ-

νοδεύουν το νεκρό από την προκυμαία της πόλης στο

ναό των Εισοδίων κι από κει στο Ακρωτήρι, που υπήρ-

ξε ο επαναστατικός προμαχώνας του το 1897.

Στις 4 Αυγούστου του ίδιου χρόνου επιβάλλεται η

δικτατορία του Μεταξά. Στις 28 Ιουλίου του 1938 ξε-

σπά στα Χανιά αντιδικτατορικό κίνημα με πρωτεργάτες

τον Αριστομένη Μητσοτάκη, τον τέως βουλευτή Μα-

νούσο Βολουδάκη και τον απότακτο στρατηγό Εμμα-

νουήλ Μαντακα. Οι κινηματίες κατέλαβαν τη Γενική

Διοίκηση και το ραδιοφωνικό σταθμό απ’ όπου κά-

λεσαν τον ελληνικό λαό, τις ένοπλες δυνάμεις και το

βασιλιά Γεώργιο ν’ ανατρέψουν το δικτατορικό καθε-

στώς. Η εξέγερση, που περιορίστηκε στα Χανιά, απέ-

τυχε από έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού, μ’ όλο

που κατευθυνόταν από πολιτικούς παράγοντες της

Αθήνας, όπως ο Εμμανουήλ Τσουδερός κι ο Περικλής

Αργυρόπουλος.

Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Αμέσως  μετά την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πο-

λέμου και την αποδοχή από το Βενιζέλο του αιτή-

ματος των Κρητικών για ένωση, η Κρήτη απετέλε-

σε μια Γενική Διοίκηση, που διατηρήθηκε ως το 1955,

με σύντομες διακοπές το 1915-1916 και το 1925-1926.

Ο Γενικός Διοικητής διοριζόταν από την ελληνική κυ-

βέρνηση κι είχε τον τίτλο του Υπουργού. Έδρευε στα

Χανιά, που από τα μέσα του 19ου αιώνα απετέλεσαν

το διοικητικό κέντρο του νησιού κι από το 1898 ως

το 1913 είχαν γίνει πρωτεύουσα της αυτόνομης Κρη-

τικής Πολιτείας. Στα Χανιά είχαν την έδρα τους όλες

οι δημόσιες υπηρεσίες της Κρήτης, εκτός από τη Μη-

τρόπολη που εξακολουθούσε να παραμένει στο

Ηράκλειο. Διοικητικά η Κρήτη χωριζόταν, όπως και

σήμερα, σε τέσσερεις νομούς: Χανιών, Ρεθύμνης, Ηρα-

κλείου και Λασιθίου.

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το νησί απο-

κτά ομοιογενή πληθυσμό. Παραμένει ακόμη η μερικών

εκατοντάδων εβραϊκή μειονότητα, κυρίως στα Χανιά,

όπου είχε και τη δική της συνοικία, την Οβριακή, στην

παλιά πόλη. Οι λίγοι καθολικοί, Λεβαντίνοι ή Ευρωπαίοι,

λιγοστεύουν ακόμη περισσότερο, διατηρούνται ωστό-

σο σε λειτουργία οι ναοί τους και τα κορίτσια των «κα-

λών» αστικών οικογενειών φοιτούν στα σχολεία των

καλογραιών στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Έπειτα από το μεταναστευτικό κύμα προς τις Ηνω-

μένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα και μέχρι

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πληθυσμός της Κρήτης

παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Από 336.151 ψυχές το 1913

(συμπεριλαμβανομένων και των Μουσουλμάνων)

αυξάνεται το 1928 σε 381.427 (μαζί με τούς Μικρα-

σιάτες που ήρθαν στη θέση των Τουρκοκρητικών). Οι

τρεις μεγαλύτερες πόλεις, πρωτεύουσες των ομώνυ-

μων νομών, παρουσιάζουν κατά την απογραφή του

1928: το Ηράκλειο 34.404 κατοίκους, τα Χανιά 26.604

και το Ρέθεμνο 8.632. Στο νομό Λασιθίου ο αστικός και

ημιαστικός πληθυσμός μοιράζεται μεταξύ της Ιερά-

πετρας (3.611 κάτοικοι), της Νεάπολης (2.391), της Ση-

τείας (2.170) και του Αγίου Νικολάου (1.534), που θα

έχει, έπειτα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεγα-

λύτερη ανάπτυξη. Μετά την απόλυσή τους από το στρα-

τό ή την αποστράτευσή τους από τη χωροφυλακή αρ-

κετοί Κρητικοί με αγροτική προέλευση εγκαθίστανται

στις πόλεις ως εργάτες ή τεχνίτες, κάποτε ανοίγουν και

μαγαζιά (καφενεία, ταβέρνες, παντοπωλεία), συντε-

λώντας έτσι στην αύξηση των κατοίκων των αστικών

κέντρων.

Οι πόλεις, που από τα χρόνια της Κρητικής Πο-

λιτείας είχαν αρχίσει να επεκτείνονται κι έξω από τα

βενετσιάνικα τείχη του 16ου αιώνα, τώρα απλώνονται

ακόμη περισσότερο. Στα Χανιά μάλιστα ο δήμαρχος

Εμμανουήλ Μουντάκης επιδίδεται στο  γκρέμισμα της

νότιας πλευράς των τειχών και των πυλών εισόδου και

στο μπάζωμα της τάφρου. Στη θέση του μεγάλου προ-

μαχώνα Piattaforma που ισοπεδώνεται, χτίζεται η Δη-

μοτική Αγορά που εγκαινιάζεται το 1913.   

Στις περιοχές έξω από τα τείχη ή και στη θέση πα-

λιών σπιτιών με ξύλινο συχνά τον πάνω όροφο, που

κατεδαφίζονται, συνεχίζεται ως το 1930 περίπου η ανέ-

γερση νεοκλασσικών οικοδομημάτων. Τζαμιά, που άφη-

σαν οι Τούρκοι φεύγοντας, μετατρέπονται σε ορθόδοξες

εκκλησίες, όπως ο Άγιος Τίτος στο Ηράκλειο κι ο Άγιος

Νικόλαος στα Χανιά. Καινούργιοι μεγάλοι ναοί, που

δεσπόζουν στο γύρω τους χώρο, χτίζονται στα κεφα-

λοχώρια και στις πόλεις, με ευδιάκριτα νεοκλασσικά

στοιχεία. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της τάσης

είναι στα Χανιά, (που μόλις το 1860 είχαν αποκτήσει

τη δεύτερη ορθόδοξη εκκλησία τους, το ναό των Ει-

σοδίων ή Τριμάρτυρη), ο Άγιος Κωνσταντίνος στη Νέα

Χώρα κι η Ευαγγελίστρια στη Χαλέπα. Οι εικόνες των

τέμπλων αυτής της περιόδου ακολουθούν την ευρω-

παϊκή τεχνοτροπία, όπως ήρθε στην Κρήτη μέσω της

Ρωσίας στις αρχές του αιώνα κι ανέδειξε ντόπιους δυ-

τικότροπους αγιογράφους, με σπουδαιότερους το Γε-

ώργιο Πολάκη και το Μιχαήλ Παπαδάκη στα Χανιά,

τον Αλέκο Αλεξανδρίδη στο Ηράκλειο, το Λύσανδρο

Γεωργιάδη και το Χ. Χρήστου στη Νεάπολη.

Στις ευρύχωρες πλατείες και στους φαρδιούς

δρόμους των νέων συνοικιών των Χανιών και εν μέ-

ρει του Ρεθέμνου μεταφέρονται σιγά σιγά τα εμπορι-

κά καταστήματα κι οι δημόσιες υπηρεσίες των πόλε-

ων. Στο Ηράκλειο, όπου η παλιά πόλη είχε μεγαλύτε-

ρη έκταση, παραμένουν μέσα στα τείχη.

Τα τρία μεγαλύτερα αστικά κέντρα είχαν παρου-

σιάσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη στα χρόνια

της Κρητικής Πολιτείας, εισάγοντας κι εξάγοντας εμπο-

ρεύματα απευθείας από και προς την Ευρώπη και τη

Μέση Ανατολή. Μετά την ένωση με την Ελλάδα με-

τέπεσαν σε απλές ελλαδικές επαρχιακές πόλεις. Την

παρακμή της ιδιαίτερης πατρίδας του, του Ρεθέμνου,

απεικονίζει με ζωηρά χρώματα ο Πρεβελάκης στο Χρο-

νικό μιας Πολιτείας. Παρ’ όλα αυτά οι τρεις κρητικές πό-

λεις κρατιούνται και κατά το Μεσοπόλεμο σ’ ένα ικα-

νοποιητικό οικονομικό επίπεδο. Εξάγουν τα γεωργι-

κά και κτηνοτροφικά προϊόντα της ενδοχώρας και ει-

σάγουν ό,τι χρειάζεται η αστική κυρίως οικογένεια της

Κρήτης, που δεν έχει ακόμη αναπτύξει τις συνήθει-

ες του καταναλωτισμού. Οι εξαγωγές από το λιμάνι του

Ηρακλείου υπερβαίνουν σταθερά τις εισαγωγές.     

Η κρητική βιομηχανία είναι περιορισμένη. Και στις

τρεις πόλεις υπάρχουν, από παλιά, ελαιουργεία και σα-

πωνοποιεία (η ΑΒΕΑ στα Χανιά ιδρύεται από Γάλλους

το 1889). Στο Ηράκλειο έχουν γίνει εργοστάσια επε-

ξεργασίας της σταφίδας και στη Χαλέπα των Χανιών

βυρσοδεψεία. Και στις τρεις πόλεις η καλλιέργεια των

κίτρων δημιούργησε εργοστάσια για την κατεργασία

τους. Υπάρχουν ακόμη καπνεργοστάσια, αλευρόμυλοι,

μεταξουργεία, τυπογραφεία, οινοπνευματοποιεία. Η ερ-

γατική τάξη κι οι τεχνίτες είχαν ξεκινήσει από τις αρ-

χές του 20ού αιώνα να οργανώνονται σε συλλόγους

και σωματεία για υποστήριξη κι αλληλοβοήθεια των

μελών τους. Το Δεκέμβριο του 1914 ιδρύεται το Ερ-

γατικό Κέντρο των Χανιών και δυο μήνες αργότερα

του Ηρακλείου, που έρχονται σ’ επαφή με τα εργατι-

κά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και των επαρ-

χιακών πόλεων κι αρχίζουν οι πρώτες απεργίες.

■ Χανιά. Η παλιά πόλη. Nelly’s, 1927.

■ Νομός Χανίων. Γυναίκες στο μπαλκόνι. Nelly’s, 1927.

■ Ηράκλειο. Άποψη του λιμανιού. Nelly’s, 1927.
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Η τάξη των εμπόρων και των επιχειρηματιών, που

αναδείχτηκε στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, συ-

νεχίζει και κατά το Μεσοπόλεμο να κυριαρχεί στην

οικονομική ζωή της Κρήτης. Αυτή δίνει τον τόνο και

στην κοινωνική και κοσμική ζωή. Ακολουθούν από

κοντά οι επιστήμονες, οι υπάλληλοι κι οι στρατιω-

τικοί. Οι χοροί, δημόσιοι κι ιδιωτικοί, οι δεξιώσεις,

οι βεγγέρες δεν διακόπτονται ούτε κατά τον πόλεμο

της Μικρασίας, ούτε κατά τα ταραγμένα χρόνια των

αλλεπάλληλων κινημάτων.

Αξιόλογη είναι την ίδια εποχή κι η πνευματική

ζωή της Κρήτης. Στο Ηράκλειο λειτουργεί το Αρ-

χαιολογικόν Μουσείον που στεγάζει τα πλούσια μι-

νωικά ευρήματα, ενώ μικρότερα μουσεία λειτουργούν

και στις άλλες πόλεις. Στα Χανιά ιδρύεται το Ιστορικόν

Αρχείον Κρήτης που συγκεντρώνει ντοκουμέντα κι

έγγραφα των κρητικών επαναστάσεων και της Κρη-

τικής Πολιτείας. Στο Ηράκλειο ζουν ακόμη οι δυο αρ-

χαιολόγοι Ιωσήφ Χατζηδάκης (πέθανε το 1936) και

Στέφανος Ξανθουδίδης (πέθανε το 1928) που η συμ-

βολή τους υπήρξε μεγάλη στην ανασκαφική έρευνα

και στην προστασία των αρχαιοτήτων. Ο δεύτερος,

που διετέλεσε και διευθυντής του Αρχαιολογικού

Μουσείου από το 1923, παρουσιάζει κι αξιόλογο φι-

λολογικό έργο με τη μνημειώδη κριτική έκδοση του

Ερωτόκριτου (1915) σε συνεργασία με τον εκδότη και

λόγιο Στυλιανό Αλεξίου και τις εκδόσεις του Φορ-

τουνάτου (1922) και της Ερωφίλης (1928).

Στα Χανιά παραμένει ως διευθυντής του Ιστο-

ρικού Αρχείου Κρήτης από το 1930 ως το 1946 ο Νι-

κόλαος Τωμαδάκης επιδιδόμενος, παράλληλα με την

οργάνωση του αρχείου, σε φιλολογικές και ιστορικές

έρευνες και δημοσιεύσεις. Στην ίδια πόλη χειροτο-

νείται επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου το 1935

ο λόγιος ιεράρχης Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης με

σημαντικές εργασίες σχετικά με τη Βενετοκρατία στην

Κρήτη και την έκδοση του Κρητικού Πολέμου

(1645-1669) το 1909.

Ευρύτερα γνωστοί είναι οι κρητικοί επιστήμονες

που ζουν κι εργάζονται την ίδια εποχή στην Αθήνα,

όπως ο ρεθεμνιώτης Γεώργιος Χατζιδάκις, ο πατέ-

ρας της γλωσσολογίας στην Ελλάδα, κι οι Χανιώτες

αδελφοί Καλιτσουνάκηδες: Ο Δημήτριος, καθηγητής

της Πολιτικής Οικονομίας στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1923-1959)

κι ο Ιωάννης, καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1924-1948) και ιδρυτι-

κό μέλος της Ακαδημίας.

Στα Χανιά συνεχίζει από το 1898 την πολύπλευρη

δραστηριότητά του ο Φιλολογικός Σύλλογος «Ο

Χρυσόστομος», που διαθέτει και την πλουσιότερη βι-

βλιοθήκη της πόλης, ανοιχτή στο κοινό. Στο Ηράκλειο

αντίστοιχα λειτουργεί η Βικελαία Δημοτική Βιβλιο-

θήκη, δωρεά του Δημητρίου Βικέλα.

Στην αίθουσα του «Χρυσοστόμου» δεν δίνονται

μόνο διαλέξεις αλλά και παραστάσεις από αθηναϊκούς

θιάσους και χοροί. Το 1922, όταν ο Βεάκης παρου-

σιάζει στα Χανιά τον Οιδίποδα Τύραννο, κάνει την

πρώτη εμφάνισή του στη σκηνή ο Αλέξης Μινωτής

ως κορυφαίος του χορού, νεαρός τότε τραπεζικός

υπάλληλος.

Στο Ηράκλειο ζει κι εργάζεται ως καθηγητής κι

αργότερα ως γυμνασιάρχης ο ποιητής και μουσικός

Λευτέρης Αλεξίου. Το Studio του αποτελεί κέντρο συ-

νάντησης των ντόπιων και των περαστικών λογο-

τεχνών. Την πόλη επισκέπτονται συχνά ο Νικος Κα-

ζαντζάκης κι οι αδελφές του Λευτέρη Γαλάτεια Κα-

ζαντζάκη και Έλλη Αλεξίου, με φιλική συντροφιά τον

Κώστα Βάρναλη, το Μάρκο Αυγέρη και το Βάσο Δα-

σκαλάκη. Το 1935 κάνουν την πρώτη τους λογοτε-

χνική εμφάνιση ο Μηνάς Δημάκης, με την περιοδική

του έκδοση Φύλλα Τέχνης, όπου δημοσιεύει ποιή-

ματά του, κι ο Άρης Δικταίος με τις Δώδεκα εφιαλ-

τικές βινιέτες. 

Κι οι δυο θα εγκατασταθούν αργότερα στην Αθή-

να, καθώς κι ο πεζογράφος Θέμος Κορνάρος που αυτή

την εποχή ζει κι εκείνος στο Ηράκλειο κι ο επίσης

πεζογράφος Βελ. Φρέρης. Από το 1936 ως το 1939 εκ-

δίδει στην ίδια πόλη το λογοτεχνικό περιοδικό

Κρητικές Σελίδες η Χανιώτισσα Θάλεια Καλλιγιάν-

νη, με αξιόλογες συνεργασίες.

Στα Χανιά παραμένει για ένα διάστημα, το 1919,

ο Ιωάννης Κονδυλάκης, όπου τυπώνει και το τελευ-

ταίο βιβλίο του, την Πρώτη αγάπη. Ένα χρόνο αργό-

τερα θα πεθάνει στο Ηράκλειο. Στη λογοτεχνική κί-

νηση των Χανιών πρωτοστατεί κατά τη δεκαετία του

’20 ο πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και μουσι-

κός Μανώλης Σκουλούδης. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη

του Συνδέσμου διά την διάδοσιν των Καλών Τεχνών

εν Κρήτη (1924) και πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής

και καθηγητής του Ωδείου Χανιών (αργότερα Βενι-

ζέλειου Ωδείου) που ιδρύεται το 1923. Εκδίδει το λο-

γοτεχνικό περιοδικό Ρωτόκριτος και προετοιμάζει, μαζί

μ’ άλλους Χανιώτες δημοτικιστές, τον ερχομό στην

πόλη του Γιάννη Ψυχάρη, που κατεβαίνει στα Χανιά

το καλοκαίρι του 1925 και δίνει διαλέξεις στην αίθουσα

του «Χρυσοστόμου». Χανιώτες είναι κι οι ποιητές Μα-

νώλης Κανελλής και Γιώργος Μυλωνογιάννης, που

εγκαταλείπουν νωρίς την πόλη τους.

Αν οι περισσότεροι λογοτέχνες της Κρήτης με-

τοικούν αργά ή γρήγορα στην Αθήνα (θα προσθέσομε

σ’ όσους αναφέρθηκαν ήδη το ρεθεμνιώτη Παντε-

λή Πρεβελάκη και το νεαπολίτη Γιάννη Σφακιανά-

κη), υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, λιγότερο γνωστοί,

που παραμένουνε σ’ όλη τους τη ζωή στη γενέθλια

πόλη: Οι ποιητές Άγγελος Καλοκαιρινός στα Χανιά

και Γεώργιος Καλομενόπουλος στο Ρέθεμνο, ο δη-

μοσιογράφος, πεζογράφος και ιστορικός Ιωάννης

Μουρέλλος στο Ηράκλειο. Μεταξύ Θεσσαλονίκης και

Νεάπολης Λασιθίου κινείται ο Μανώλης Πιτυκάκης,

που εκδίδει και το λογοτεχνικό, ιστορικό και λαο-

γραφικό περιοδικό Δρήρος. Στη Νεάπολη ζει κι ο ηθο-

γράφος Καφετζάκης (Μαράντης) κι ο λαϊκός ποιη-

τής Διαλυνομιχάλης.

Αρκετοί από τούς ευρωπαΐζοντες αγιογράφους ζω-

γραφίζουν και κοσμικά θέματα, όπως ο Πολάκης, ο

Παπαδάκης, ο Αλεξανδρίδης, ο Λύσανδρος Γεωρ-

γιάδης, ο Χρήστου. Ο Δημήτριος Κοκότσης, που απει-

κόνισε το 1925 στα τόξα πάνω από το ιερό της Τρι-

μάρτυρης νεαρές Χανιώτισσες με τη μορφή αγγέλων

και στιβαρούς αποστόλους και προφήτες, μας έδω-

σε δυνατά πορτραίτα γερο-Κρητικών κι εικόνες

αγροτικής ζωής, πριν ξενιτευτεί στην Αμερική, όπου

και πέθανε. Στα Χανιά παραμένει κι η Φλωρεντίνη

Καλούτση. Οι σημαντικότεροι ωστόσο ζωγράφοι από

την Κρήτη εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα: Από τα Χα-

νιά ο Ανδρέας Γεωργιάδης που ακολούθησε τ’

αχνάρια της τέχνης της Αναγέννησης και του Μπα-

ρόκ κι ο Ερρίκος Φραντζισκάκης με σεζανικές και κυ-

βιστικές τάσεις. Από το Ρέθεμνο ο Νίκος Φωτάκης,

που συνδυάζει ένα ύφος ναΐφ με τον ιμπρεσσιονι-

σμό. Από το Ηράκλειο ο χαράκτης και σκιτσογράφος

Γιώργος Λυδάκης. Από τη Σητεία ο τοπιογράφος, προ-

σωπογράφος και σχεδιαστής χαρτονομισμάτων Μι-

χαήλ Αξελός. Λίγο πριν από το 1940 κάνουν τα πρώ-

τα βήματά τους σημαντικοί ζωγράφοι, οι περισσό-

τεροι Ηρακλειώτες: Ο Γιώργος Μανουσάκης, ο Γιάν-

νης Μιγάδης, ο Θωμάς Φανουράκης κι ο σκηνο-

γράφος Γιώργος Ανεμογιάννης, που το κύριο έργο

τους το παρουσίασαν μετά το 1945. 

Η ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Κατά το Μεσοπόλεμο ο πληθυσμός της Κρήτης

εξακολουθεί να είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος του,

γεωργοκτηνοτροφικός. Οι αγροτικοί οικισμοί ανέρ-

χονται, σύμφωνα με την απογραφή του 1928, σε 1452,

που υπάγονται σε 438 κοινότητες.  

■ Ρέθυμνο. Nelly’s, 1927.

■ Ηράκλειο. Η κρήνη του Μοροζίνι. Fred Boissonnas, 1920.

Στα κεφαλοχώρια και στους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις πόλεις οι πιο

εύποροι χτίζουν σπίτια με σύγχρονες, για την εποχή, ανέσεις και με στοιχεία νε-

οκλασσικά, κατά μίμηση των αστικών. Οι περισσότεροι όμως χωρικοί συνεχίζουν

να ζούνε στα παραδοσιακά κρητικά σπίτια με τη στέγη από «λεπιδόχωμα», τα μι-

κρά παράθυρα και συχνά μια εσωτερική «καμάρα», ημικυκλικό πέτρινο τόξο που

χωρίζει και ταυτόχρονα ενώνει το χώρο. Στο ισόγειο προστίθεται πολλές φορές ένα

ανώι, που επικοινωνεί με το κάτω πάτωμα με εσωτερική ξύλινη ή εξωτερική πέ-

τρινη σκάλα. Σ’ αυτό μεταφέρονται τα υπνοδωμάτια κι  η «σάλα».

Την παλιά στοιχειώδη επίπλωση αντικαθιστούν σιγά σιγά τα σύγχρονα έπι-

πλα: καρέκλες αντί σκαμνιά, ένα μεγάλο τραπέζι στο χώρο υποδοχής των ξένων κι

ένας μπουφές. Πάνω από τον απαραίτητο καναπέ τοποθετείται καθρέφτης με σκα-

λιστή κορνίζα. Η κασέλα με την προίκα της νοικοκυράς παραμένει πάντα στη θέση

της. Στους τοίχους της «σάλας» κρέμονται τώρα, πλάι στις μεγεθυσμένες φωτογραφίες

των αγωνιστών του 1897, των μακεδονομάχων και των μπιζανομάχων, φωτογρα-

φίες στρατιωτών-πολεμιστών της μάχης του Σκρα και της Μικρασίας.  

Ο εξηλεκτρισμός προχωρεί αργά. Εκτός από τα χωριά που γειτονεύουνε με τις

πόλεις, τ’ άλλα διατηρούν τους λύχνους ή το πολύ τις λάμπες πετρελαίου.

Οι γέροντες κι αρκετοί μεσόκοποι φορούνε πάντα την κρητική βράκα και τα

μιτανογέλεκα. Πολλοί νεώτεροι έχουνε βρει ως πρακτική ενδυμασία την κιλότα με

τα στιβάνια, κάτι που το πήραν από τη θητεία τους στο στρατό ή στη χωροφυλα-

κή ― συνδυασμό φράγκικης και παραδοσιακής φορεσιάς. Οι ηλικιωμένες γυναί-

κες είναι ντυμένες στα μαύρα και φορούν μαύρο τσεμπέρι, διατηρώντας σ’ όλη τη

ζωή τους κάποιο πένθος για αγαπημένο τους πρόσωπο. Οι νεώτερες ντύνονται συ-

νήθως κατά τον αστικό τρόπο.

Τσιφλίκια δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Κάθε αγροτική οικογένεια έχει ένα, μι-

κρό τις περισσότερες φορές, κλήρο γης που καλλιεργεί η ίδια. Το ξύλινο άροτρο έδω-

σε τη θέση του στο σιδερένιο, που το σέρνουνε δυο βόδια ή ένα μουλάρι, σπανιό-

τερα άλογο. Το πιο διαδεδομένο όμως κι εξυπηρετικό μεταφορικό ζώο είναι ο λι-

τοδίαιτος γάιδαρος, τετραπλάσιος σε αριθμό από τα μουλάρια της Κρήτης και υπε-

ρεξαπλάσιος από τ’ άλογα.  



Οι αγροτικές δουλειές εξακολουθούν να γίνονται

με τον πατροπαράδοτο τρόπο: Το θέρος με τα δρε-

πάνια, τ’ αλώνισμα με το «βωλόσυρο», το λίχνισμα με

το «θρινάκι», και τη βοήθεια του αέρα. Σιτάρι και κρι-

θάρι σπέρνεται όσο χρειάζεται για τις ανάγκες της οι-

κογένειας, συχνά και λιγότερο, ανάλογα με τα δια-

θέσιμα χωράφια. Μόνο η πεδιάδα της Μεσαράς, στο

Ηράκλειο, παράγει περισσευόμενα δημητριακά. Το κύ-

ριο εισόδημα σ’ όλη την Κρήτη είναι το λάδι. Οι ελιές

μαζεύονται κάθε χειμώνα από τις μαζώχτρες και τους

ραβδιστάδες κι η έκθλιψη γίνεται στις φάμπρικες ή

αλιτριβιδειά με τις μυλόπετρες και τα πιεστήρια, όπου

οι αλεσμένες ελιές συμπιέζονται μέσα σε τρίχινους

σάκκους για να βγει το υγρό τους. Όσο λάδι χρειάζε-

ται η οικογένεια φυλάγεται στα λαδοπίθαρα κι όσο πε-

ρισσεύει πουλιέται στους λαδομαγαζέδες. Κάθε γε-

ωργός έχει συνήθως και το κρασάμπελό του, όσο του

φτάνει για το κρασί της χρονιάς. Υπάρχουν, βέβαια,

και καλλιεργητές μεγαλύτερων αμπελιών που πουλούν

το κρασί τους. Φημισμένο είναι το κισσαμίτικο και το

μαλεβιζιώτικο κρασί. Τα «ρωμέικα» σταφύλια πατι-

ούνται με γυμνά πόδια στο πατητήρι κι από τα «στρά-

φυλα» βγαίνει με απόσταξη η ρακή ή τσικουδιά.

Στις αρχές του αιώνα άρχισε, κυρίως στο Ηρά-

κλειο, κι η καλλιέργεια της ξανθιάς σταφίδας, που αυ-

ξήθηκε με τον ερχομό των Μικρασιατών προσφύγων

κι έγινε ένα από τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα του

νησιού. Παράλληλα φυτεύονται κι αμπέλια με πα-

ραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, προπάντων ρο-

ζακιών στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Στην περιφέ-

ρεια των Χανιών ευδοκίμησαν οι πορτοκαλιές κι οι

μανταρινιές στα χωριά με τρεχούμενο νερό. Οι κά-

τοικοι των «πορτοκαλοχωριών»  θεωρούνται, στο τέ-

λος της δεκαετίας του ’30, ως οι πλουσιότεροι αγρό-

τες του νομού.

Εκτός από τα κύρια τούτα προϊόντα παράγονται

σ’ όλη την Κρήτη κίτρα, χαρούπια, πατάτες (προ-

πάντων στα οροπέδια του Ομαλού και του Λασιθι-

ού), κάστανα (στα Εννιά Χωριά της Κισσάμου), κε-

ράσια (στο Αμάρι του Ρεθέμνου), αμύγδαλα (στο Λα-

σίθι).

Στα ορεινά και στα ημιορεινά χωριά η κτηνο-

τροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής των

ανθρώπων. Κοπάδια από αίγες ή πρόβατα βόσκουν

τους καλοκαιρινούς μήνες στις πλαγιές της Μαδά-

ρας (τα Λευκά Όρη των λογίων), του Ψηλορείτη και

των Λασιθιώτικων βουνών, που όταν αρχίσει να χει-

μωνιάζει κατεβαίνουν στα πεδινά. Το κοπάδι μπο-

ρεί να ανήκει σ’ ένα κτηνοτρόφο ή να προέρχεται από

ένωση δυο η τριών μικρότερων κοπαδιών και ν’ απο-

τελεί «κοινιάτο». Το «μιτάτο» είναι ο τόπος όπου συ-

γκεντρώνονται τα ζώα για άρμεγμα και διανυκτέρευση

κι όπου μένουν οι βοσκοί σε λιθόχτιστα οικοδομή-

ματα, τυροκομούν κι αποθηκεύουν τα προϊόντα τους

(τυρί, αθότυρο, μυζήθρα). Ιδιαίτερα φημισμένα είναι

η γραβιέρα κι ο αθότυρος των Σφακιών. 

Η ζωοκλοπή θεωρούνταν παλιότερα δείγμα πα-

λικαριάς και καπατσοσύνης. Σιγά-σιγά αρχίζει να

παίρνει το χαρακτήρα παράνομης πράξης. Οι βοσκοί

επιδιώκουν το συμπεθεριό, την κουμπαριά ή τη συ-

ντεκνιά με ισχυρούς συναδέλφους των για αλλη-

λεγγύη, πρόληψη κι αντιμετώπιση της ζωοκλοπής.

Ο αργαλειός ή αργαστήρι αποτελεί πάντα απα-

ραίτητο εργαλείο της νοικοκυράς. Μητέρα και κόρες

υφαίνουνε σ’ αυτόν πατανίες με συνδυασμούς σχε-

δίων και χρωμάτων, σεντόνια, χράμια, πετσέτες και

τραπεζομάντιλα, κρεβατόγυρους και καναπεδόγυρους,

κασελοσκεπάσματα, βούργιες ή σακκούλια που τα κρε-

μνούν οι άντρες στην πλάτη, ζωνάρια, φασκιές μω-

ρών, προσώμια για την απόθεση της στάμνας στον

ώμο κι άλλα πολλά. Για νήμα χρησιμοποιούν το μαλ-

λί των προβάτων, που κλώθουν οι γεροντότερες, μπα-

μπάκι, λινάρι ή μετάξι.

Λαϊκοί τεχνίτες που συνεχίζουνε μακρά παρά-

δοση είναι οι αγγειοπλάστες, με κέντρα το Θραψανό

στο Ηράκλειο, τις Μαργαρίτες στο Ρέθεμνο, τη Χαλέπα

στα Χανιά, το Κεντρί στην Ιεράπετρα. Κατασκευάζουν

στάμνες, λεκανίδες και λεκανιδοπούλες, πιθάρια. Στα

τελευταία ήταν ειδικοί προπάντων οι Θραψανιώτες,

που εγκαθιστούσαν τα καμίνια τους σ’ όλη την Κρή-

τη, όπου βρίσκανε κατάλληλο χώμα, ξύλα και κοντι-

νές αγορές για τα προϊόντα τους. Διατηρούνται ακό-

μη οι καλαθοπλέχτες, οι μαχαιράδες, οι τερζήδες (ρά-

φτες της κρητικής φορεσιάς) κι οι ξυλογλύπτες.

Οι κοινωνικές σχέσεις των χωρικών εξακολου-

θούν να κινούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους,

στα πλαίσια της παράδοσης. Τα ήθη είναι πάντοτε

αυστηρά. Ο πατέρας, αδιαφιλονίκητος αρχηγός της

οικογένειας, σηκώνει τα μεγαλύτερα βάρη. Η μητέ-

ρα έχει τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, συμ-

μετέχει όμως κι εκείνη σ’ αγροτικές εργασίες, στο θέ-

ρος, στο λιομάζωμα και στον τρύγο. Οι συγγενείς κι

οι γείτονες «κάνουν τα δανεικά» βοηθώντας ο ένας

τον άλλο κατά τις μέρες της εντατικής δουλειάς. Η

φιλία επισφραγίζεται συχνά με κουμπαριές και συ-

ντεκνιές, αποκτώντας έτσι ένα ιερό χαρακτήρα. Η φι-

λοξενία είναι υποχρέωση και κοινωνικό καθήκον, ακό-

μη και προς τους φίλους των φίλων και τους ξένους.

Στις αγοραπωλησίες αρκεί ο προφορικός λόγος. Η κοι-

νωνική διάκριση ανάμεσα στα μέλη πλούσιων κι ιστο-

ρικών οικογενειών και φτωχών κι άσημων όσο πάει

κι αμβλύνεται. Εξακολουθεί ωστόσο να διατηρείται

σε ορεινές κυρίως περιοχές, όπως στα Σφακιά,

όπου ξεχωρίζουν οι «καλόσειροι» από τούς «κακό-

σειρους» κι αποφεύγονται οι μεταξύ τους γάμοι.

Η προσβολή της οικογενειακής τιμής συσπει-

ρώνει ολόκληρο το σόι και ξεπλύνεται συνήθως με

αίμα. Όπλα, παρά την απαγόρευση της κατοχής τους,

βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Ο κάτοχός τους αι-

σθάνεται, από τον καιρό των απελευθερωτικών

αγώνων, συναισθηματικά δεμένος με τ’ όπλο του, απο-

τελεί γι’ αυτόν επισφράγιση του ανδρισμού κι ενί-

σχυση της αυτοπεποίθησής του.

Στο γάμο είναι απαραίτητη η «βουλή» των γονιών.

Πρώτα παντρεύονται οι κοπελιές με τη σειρά της ηλι-

κίας τους. Το σπίτι το κατασκευάζει ο γαμπρός, με τη

βοήθεια της οικογένειάς του, ή κληρονομεί το πατρικό

σπίτι. Ο σώγαμπρος αποτελεί εξαίρεση. Γάμοι και βα-

φτίσεις τελούνται πάντα σ’ ευρύ κύκλο και το κάθε τι

γίνεται σύμφωνα με τις πατροπαράδοτες συνήθειες.

Οι οικογένειες των νεόνυμφων φροντίζουν να μη λεί-

ψει τίποτα στο τραπέζι κι οι καλεσμένοι βάζουν τα δυ-

νατά τους να τούς ευχαριστήσουνε στο γλέντι. Το τρα-

γούδι κι ο χορός είναι ένας στίβος συναγωνισμού σε

γνώση κι ικανότητα αυτοσχεδιασμού. Τα πανηγύρια,

όπου συνδυάζεται η θρησκευτική λατρεία με τη δη-

μόσια διασκέδαση, είναι μια άλλη ευκαιρία επίδειξης

και κοινωνικής επιδοκιμασίας και καταξίωσης.

Η πάνδημη συμμετοχή δεν περιορίζεται μόνο

στις χαρές αλλά και στις λύπες, όπου όλα ακολουθούν

πάλι τους παλιούς απαράβατους κανόνες. Το πένθος

διαρκεί πολύ, με τις γυναίκες να ντύνονται στα μαύ-

ρα και τους άντρες ν’ αφήνουν τα γένια τους και να

φορούνε μαύρο ποκάμισο. Τα πορτοπαράθυρα του

σπιτιού που χτύπησε ο Χάρος παραμένουν κλειστά

για μεγάλο διάστημα κι ένα καντήλι καίει για σαράντα

μέρες στο δωμάτιο του νεκρού.

Οι άνθρωποι των χωριών της Κρήτης όμως συ-

ναντιούνται και σε μέρες συνηθισμένες. Πολλές φο-

ρές τα βράδια μαζεύονται συγγενείς ή γείτονες σε κά-

ποιο σπίτι για ν’ «αποσπερίσουν». Οι γυναίκες κρα-

τούν τα εργόχειρά τους κι οι «κατεχάρηδες» διη-

γούνται παραμύθια, παλιές ιστορίες ή εύθυμα «νά-

κλια» που τα χρωματίζουν η πηγαία λαϊκή έκφραση,

η θυμοσοφία κι η λαϊκή ειρωνεία για πρόσωπα και

καταστάσεις. 

Οι παραδόσεις για στοιχειά, θεριά και κρυμμένους θησαυρούς σμίγουν με τις

απηχήσεις από τις επιδρομές των Σαρακηνών και τα θαύματα των Αγίων. Οι ιστο-

ρικές ρίμες και τα ριζίτικα συμπορεύονται με τον Ερωτόκριτο. Οι μνήμες από το

πάρσιμο της Πόλης και τ’ ανδραγαθήματα των επαναστατών γειτονεύουν με τις

παθητικές ή πειραχτικές μαντινάδες.

Η διάδοση του γραμμοφώνου συντελεί ώστε πολλοί οργανοπαίχτες της κρη-

τικής μουσικής να γίνονται ευρύτερα γνωστοί. Ο Χάρχαλης, ο Μαριάνος, ο Κου-

τσουρέλης, ο Καραβίτης, ο Καρεκλάς, ο Λαγός, ο Μπαξεβάνης, ο Φουσταλιέρης, ο

Καλογερίδης, ο Δερμιτζογιάννης είναι βιολάτορες, λυράρηδες, λαγουτιέρηδες, τρα-

γουδιστάδες, συχνά και συνθέτες, με καταγωγή από την Κίσσαμο ως τη Σητεία, που

ακούγονται σ’ όλη την Κρήτη. Εκείνος όμως που γίνεται θρύλος είναι ο Ρεθεμνιώτης

λυράρης Αντρέας Ροδινός, που πέθανε από φυματίωση το 1934, μόλις εικοσιδυό

χρόνων, έχοντας συγκινήσει βαθιά όσους αξιωθήκανε να τον ακούσουν.

Από τις αρρώστιες που μάστιζαν παλιά το νησί, η φυματίωση εξακολουθεί ν’

αριθμεί πολλά θύματα (το 1930-1931 νοσηλεύεται επί δεκατέσσερεις μήνες στο Φθι-

σιατρείο Καψαλώνας των Χανιών κι ο Γιάννης Ρίτσος), ενώ η ελονοσία, ενδημική

άλλοτε ασθένεια στα πεδινά και βαλτώδη μέρη, έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

Οι λεπροί, που συγκεντρώθηκαν το 1904, με νόμο, στο νησάκι Σπιναλόγκα, κοντά

στον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζουν να παραμένουν εκεί ως το 1957. Τις δραματικές συν-

θήκες της ζωής τους περιγράφουν η Γαλάτεια Καζαντζάκη στην Άρρωστη πολιτεία

(1914), ο Θέμος Κορνάρος στη Σπιναλόγκα (1933) κι ο Γουλιέλμος Άμποτ στο μυ-

θιστόρημά του Γη και νερό (1936). Ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού συ-

νεχίζει να καταφεύγει για θεραπεία σε πρακτικούς γιατρούς και σε γιατροσόφια από

βότανα κι αιθέρια έλαια, ζητώντας παράλληλα, με τάματα, τη θεία βοήθεια.

Με αμετάβλητη ουσιαστικά την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο ζωής του φτά-

νει ο λαός της Κρήτης στον πόλεμο του 1940-1941, όπου οι στρατευμένοι θα χρει-

αστεί να πολεμήσουνε στα χιόνια της Τρεμπεσίνας κι οι έφηβοι κι οι γέροντες, ακό-

μη κι οι γυναίκες, θ’ αντιμετωπίσουν με τα παμπάλαια όπλα τους τούς εξ ουρανού

επιδρομείς. Η κατάσταση δεν θ’ αλλάξει ως το 1960 περίπου, οπότε αρχίζουν οι κα-

τακρημνίσεις των αξιών του λαϊκού πολιτισμού.              

* Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στο φωτογραφικό λεύκωμα 

Κρήτη–Crete, Μουσείο Μπενάκη – Αρχεία Borel-Boissonnas, 

εκδόσεις Θυμέλη/Μπανούσης, Αθήνα 2001.

Από την ίδια έκδοση προέρχεται και το φωτογραφικό υλικό.

■ Σητεία. Το λιμάνι. Fred Boissonnas, 1920.

■ Σπιναλόγκα. Fred Boissonnas, 1911/20.
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H
Εκκλησία  της Κρήτης φαίνεται

πως αξιοποίησε πολλαπλά το

καλλιτεχνικό αυτό δυναμικό

και τις νέες δυνατότητες που

της προσέφερε η παιδεία τους.

Τα έργα των Α. Αλεξανδρίδη,  Ι.

Σταυράκη, Δ. Χατζή Ιωάννου,

Θ. και Μ. Παπαδάκη, Ι. και Γ.

Καλλιτεράκη, Ι. Αλιγιζάκη, Ι. Ξανθουδίδη, Ι. Μιχελιδάκη,

ευθυγραμμίζουν τώρα την εκκλησιαστική ζωγραφική

της Κρήτης, με την εκκλησιαστική ζωγραφική που προ-

ωθείται επίσημα στο νεοελληνικό κράτος, σταδιακά

εκτοπίζοντας τη μεταβυζαντινή παράδοση (εικ. 1).

Πέραν όμως του μηνύματος της ‘αισθητικής συ-

μπόρευσης’, τα έργα της νέας αυτής γενιάς ζωγράφων

αξιοποιούνται επίσημα από την Εκκλησία της Κρήτης

και για να μεταφέρουν μηνύματα που συσπειρώνουν

και εμψυχώνουν τον αγωνιζόμενο Κρητικό λαό. Έτσι,

την ίδια στιγμή που οι θρησκευτικές εορτές του Ευ-

αγγελισμού της Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου οδη-

γούν σε όλη την Κρήτη σε βίαια επεισόδια με ζητω-

κραυγές υπέρ του βασιλέα Γεωργίου των Ελλήνων και

υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, ανατί-

θενται εικόνες που προβάλλουν τη σημασία της θυσίας

υπέρ Πίστεως και Πατρίδος και οι οποίες συστήνουν

επιμονή στον Αγώνα για τη λύτρωση της Κρήτης. Χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εικόνες των

προστατών Αγίων Δέκα Μαρτύρων Κρήτης, με την προ-

τροπή  «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» στο πρώ-

το επίπεδο (εικ. 2).

Εμβληματικό έργο της περιόδου, μπορεί να θεω-

ρηθεί το δώρο που προσφέρει ο ζωγράφος Αντώνιος

Αλεξανδρίδης στον τελευταίο Μητροπολίτη Κρήτης επί

Τουρκοκρατίας, Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη (1882-

1897): Με  πρωταγωνιστή τον Χριστό της Ανάστασης

εν μέσω των τεθλιμμένων και την προσωποποίηση της

μαυροφορεμένης Κρήτης, δείχνει στο άκρο κάτω αρι-

στερά έναν εξαντλημένο από τις μάχες  στρατιώτη με

σπασμένο σπαθί (σύμβολο της ηρωικής ήττας υπέρ του

δικαίου), να πέφτει στην αγκαλιά της μάνας, σφιχτά

όμως ακόμη κρατώντας τη φθαρμένη ελληνική σημαία

που μισοσκεπάζει ένα κανόνι (εικ. 3).

Δύο χρόνια μετά την επιβολή του νέου καθεστώ-

τος της Κρητικής Πολιτείας, εγκαινιάζεται η Α΄ Διεθνής

Έκθεση Χανίων (1900). 

{                }
Το 1865, έναν μόλις χρόνο πριν ξεσπάσει η Μεγάλη Επανάσταση, επιστρέφει
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, ο πρώτος μίας σειράς ζωγράφων με
ακαδημαϊκή παιδεία. Απόφοιτοι στην πλειονότητά τους του Σχολείου των 
Τεχνών των Αθηνών, οι επαγγελματίες αυτοί ζωγράφοι γνωρίζουμε ότι εργάζονται
ως δάσκαλοι Ιχνογραφίας στα νεοσύστατα σχολεία του 19ου αιώνα, ενώ  έργα
τους απαντούν κυρίως σε ναούς και Μονές της νήσου, καθώς η εκκλησιαστική
ζωγραφική συνέχιζε να αποτελεί την κύρια πηγή βιοπορισμού τους.

■ Ιωάννης Καλλιτεράκης, Η Αποκαθήλωση, 1893,  λάδι σε

καμβά, Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου (Τριμάρτυρη),  Χανιά.

Έκθεση που οργανώθηκε με στόχο να αναδείξει τη νέα δυ-

ναμική που έφερνε ο Πρίγκιπας Γεώργιος στην αυτόνομη πλέ-

ον Κρήτη, συμπεριέλαβε και κάποια, λιγοστά, έργα Κρητών ζω-

γράφων. Τοποθετημένα άκομψα στην αίθουσα του  Κρητικού Τμή-

ματος της Δ΄ Συναγωγής  («Καλλιτεχνίας και των Ωραίων Τε-

χνών»), ανάμεσα σε φωτογραφίες, κεντήματα, ξυλόγλυπτα και

αντικείμενα αγγειοπλαστικής, τα έργα αυτά των εκφραστών της

αγωνιζόμενης Κρήτης του προηγούμενου αιώνα παρουσίαζαν

όμως, μία άλλη εικόνα από την επιθυμητή. Για τούτο, είτε αγνοή-

θηκαν επιδεικτικά από την κριτική επιτροπή της έκθεσης και τον

Τύπο, ή χειρότερα ακόμη, υποβαθμίστηκαν κατά την απονομή

των βραβείων.  

Με θέμα τον Αποκλεισμό του Λιμένα των Χανίων, 1897 (εικ.

4), το έργο του αριστοτέχνη κωφάλαλου ζωγράφου Ιωάννη

Σταυράκη, το οποίο θα λάβει χάλκινο μετάλλιο, αναμφίβολα έπλητ-

τε ευθέως το κύρος και το γόητρο της Κρητικής Πολιτείας. 

■ ΝτεΝIζ-ΧλOη ΑλεβIζου Ιστορικός της Τέχνης, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης                                

Η συμβολή της ζωγραφικής στον Αγώνα
για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

1
■ Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες Κρήτης, 1882,

δεσποτική εικόνα τέμπλου, Ιερά Μονή Επανωσήφη.2



■ Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Η Ανάσταση, 1882, 

Μέγαρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.3

■ Γραμματόσημο

αξίας 5 δραχμών.
Εκτύπωση
χαλκογραφίας

Bradbury Wilkinson
& Co Ltd., Λονδίνο,

Φεβρουάριος 1905.
(φωτογραφία 
© Μ. Μαρινάκη)

5

■ Γεώργιος Γαληνός, Η Ιερά Μονή Αρκαδίου, 1913 (;) λάδι σε καμβά
(ιδ. συλλογή Μ. Μαρινάκη).6

■ Διονύσιος

Καστρινογιαννάκης (Επίσκοπος
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου), 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, 1903-
1905, λάδι σε ξύλο, εικόνα

τέμπλου, Ιερός Ναός 
Αγ. Κωνσταντίνου και
Μεταμόρφωσης, 

Ιερά Μονή Αρκαδίου.

7

■ Ιωάννης  Σταυράκης, Ο Αποκλεισμός του Λιμένα των Χανίων 1897, 

1900, λάδι σε καμβά, (Δημαρχείο Χανίων).4

Η τρομακτική σιωπή της επιβλητικής σε μέγεθος σύνθεσής

του με τη ζεστή, σχεδόν αποπνικτική ατμόσφαιρα του παράξενα

έρημου λιμένα των Χανίων υπονόμευε τη γαλάζια αρμονία της

πανοραμικής βίστας. Οι λιγοστές μικροσκοπικές ανθρώπινες μορ-

φές ενέτειναν την αίσθηση της ερήμωσης και υπαινίσσονταν

φόβο που εξηγούσε στο βάθος η μόλις διακρινόμενη απειλητι-

κή παρουσία του στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων στη γραμ-

μή του ορίζοντα. «Η μεγάλη εικόνα παριστώσα τα πρώτα ση-

μεία της διεθνούς κατοχής», όπως θα περιγράψει ο ίδιος το έργο

του, αντί να κολακεύσει, θύμιζε στους ξένους επισκέπτες πώς

οι Χριστιανοί της Κρήτης βρήκαν «την επίσημον Χριστιανικήν

Ευρώπην, συμμαχούσαν ενεργώς προς στρατόν του εστεμμένου

δολοφόνου» και «εν νέα αντισταυροφορία». Εκτεθειμένο το έργο

αυτό στην αίθουσα όπου κυμάτιζαν «αι σημαίαι η Κρητική και

η Ελληνική ηδελφωμέναι», εμφανώς υπέσκαπτε και διέψευδε

την προσπάθεια να παρουσιαστούν εκθέματα όπως τα χρυσο-

ποίκιλτα πιστόλια και τουφέκια του Δασκαλογιάννη και του γερο-

Κώστα ως «τα τίμια αυτά προπύργια, δι’ ων και μόνον εδημι-

ουργήθη η ειρηνική αύτη κατάστασις».

Τον Φεβρουάριο του 1905, ένα μόλις μήνα πριν ξεσπάσει το

κίνημα του Θερίσου, και καθώς κορυφώνονται οι διώξεις των

υποστηρικτών του Βενιζέλου, μπαίνει σε κυκλοφορία ένα προ-

σεκτικά σχεδιασμένο γραμματόσημο. Κίνηση η οποία αποσκοπεί

στον προσεταιρισμό του λαϊκού αισθήματος, το κομψό γραμ-

ματόσημο της Κρητικής Πολιτείας φέρει την κεφαλαιογράμματη

επιγραφή «ΚΡΗΤΗ» και μία ιδιαίτερα προσεγμένη απεικόνιση

της περίφημης Ι. Μονής Αρκαδίου με φόντο την Ίδη (εικ. 5).

Μονή  η οποία είχε αναχθεί σε κατ’ εξοχήν σύμβολο του Αγώ-

να των Κρητών για την Ένωση, απεικονίζεται να της προσφέ-

ρει στέμμα η προσωποποίηση της Ελλάδας (αριστερά), και κλά-

δο φοίνικα η προσωποποίηση της  Κρήτης (δεξιά).  Ωστόσο, στην

κεντρική Πύλη της Μονής όπου στις 8 Νοεμβρίου του 1866 είχε

κυματίσει το λάβαρο του Αρκαδίου, που διάτρητο από σφαίρες

και μισοκαμμένο από τις φλόγες του ηρωικού Ολοκαυτώματος,

αποτέλεσε κατόπιν και συνεχίζει να αποτελεί έως σήμερα το ιε-

ρότερο κειμήλιο του Αρκαδικού δράματος, διακρίνεται ένας κε-

νός ιστός. Η μικρή αυτή λεπτομέρεια του γυμνού κονταριού, που

έμοιαζε να απογυμνώνει τη Μονή από τον συμβολικό της χα-

ρακτήρα και να καθιστά τη σύνθεση απλή αποτύπωση μνημείου

σε ρομαντική τοπιογραφία, δεν έμεινε αναπάντητη. Σε ένα  με-

γάλου μεγέθους έργο, ο Ρεθύμνιος ναΐφ ζωγράφος Γεώργιος Γα-

ληνός, αντέγραψε τη σύνθεση του γραμματοσήμου, αλλά με την

Ελλάδα Αθηνά αιγιδοφόρο, προστάτιδα πλέον της Κρήτης και

κυρίως με την προσθήκη της ελληνικής σημαίας στον ιστό της

κεντρικής Πύλης της Μονής (εικ. 6). 

Πριν όμως από την ελληνική σημαία του Γαληνού, και μά-

λιστα την ίδια χρονιά που κυκλοφορεί το γραμματόσημο, ένας

μαχητικός ιεράρχης, υπέρμαχος της Ένωσης, βενιζελικός, που

θα κατηγορηθεί για ενεργό συμμετοχή στο κίνημα και θα τεθεί

υπό επιτήρηση κατηγορούμενος και ως εχθρός του Πρίγκιπα,

ολοκληρώνει εντός της ίδιας της Μονής Αρκαδίου ένα από τα

πιο αξιοπρόσεκτα εικονογραφικά προγράμματα τέμπλων της πε-

ριόδου (1902-1905). Επιστρατεύοντας τις ερασιτεχνικές του

γνώσεις και αντιγράφοντας δυτικά χαρακτικά σύμφωνα με την

επικρατούσα τάση, ο Επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Διονύσιος Καστρινογιαννάκης (1896-1910) μεταφέρει μέσω των

εικόνων του, σε πιστούς και δυτικούς επισκέπτες της ιστορι-

κής Μονής το μήνυμα του Ολοκαυτώματος ξεκάθαρα ως προ-

άγγελο της Ένωσης: Η εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που τιμά

τη μνήμη των Ολοκαυθέντων και θυμίζει τον ηγούμενο που

πρόσταξε την ηρωική θυσία, προαναγγέλλει την έλευση του

Χριστού Λυτρωτή που παραλληλίζεται με τη Σωτηρία της Κρή-

της (εικ. 7). Το δε 1910 φιλοτεχνεί μία νέα σημαία για την κε-

ντρική Πύλη της Μονής που συμπεριλαμβάνει την εορτή των

Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος),

μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25 Μαρ-

τίου) με φόντο «χρώματος κυανού, δηλωτικού του πόθου της

κυανολεύκου, την οποίαν τόσαι γενεαί ονειροπόλησαν». 

Για την προγραμματική στράτευση της ζωγραφικής και

κατά την περίοδο αυτή και έως «την πλήρωση των προαιώ-

νιων πόθων των Κρητών», ο ίδιος ιεράρχης είχε άλλωστε προ-

ειδοποιήσει εγκαίρως το νέο καθεστώς: «Και ιδού λοιπόν ημείς,

αποτιθέμενοι τα όπλα τα φονικά, τα όπλα του πολέμου, ανα-

λαμβάνομεν τα όπλα της ειρήνης. Ιδού ημείς μαχηταί του δύο-

ντος 19ου αιώνος, αιώνος όστις μετά κατακλυσμόν αιμάτων

λήγει φέρων εν τη αιχμή του εσπασμένου ξίφους κλάδον ελαί-

ας, αποδυόμεθα εις αγώνα επίσης ευγενή, εις αγώνα εν ώ δυ-

νάμεθα να στεφανωθώμεν, αθλούντες ειρηνικώς, και ανα-

δεικνυόμενοι υπέροχοι τω πνεύματι ουχί τη ύλη. Και της κα-

τισχύσεως ταύτης της πνευματικής, της νίκης ταύτης ήν οφεί-

λομεν να άρωμεν κατά των εναντίων ημών, έπαθλον έσεται

η πλήρωσις των προαιωνίων ημών πόθων» (Δ. Καστρινο-

γιαννάκης, 19 Οκτωβρίου 1897, Ι. Μονή Αρκαδίου).
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πολιτισμός

■ ΝικOλαος κοΝτοςOπουλος  Γλωσσολόγος, Διδάκτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η κρητική διάλεκτος,
αρχαία και νέα

A
κολούθησε η ελληνιστική περίοδος,

οπότε διεμορφώθη η λεγόμενη ελληνι-

στική κοινή, η οποία έγινε πανελλήνια

με τη σειρά της μορφή της ελληνικής.

Στα χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατο-

ρίας η ελληνιστική κοινή διεσπάσθη

βαθμηδόν στις νεοελληνικές διαλέ-

κτους και τα ποικίλα νεοελληνικά τοπικά

ιδιώματα. Μια από τις διαλέκτους αυτές είναι η κρητική πα-

ραλλαγή της νεοελληνικής. Στους ύστερους βυζαντινούς αι-

ώνες και στην ακολουθήσασα εποχή η Κρήτη γνώρισε 460 χρό-

νια βενετσιάνικης κατοχής που άφησε αρκετά γλωσσικά (λε-

ξιλογικά) ιταλικά δάνεια. Στη συνέχεια ήρθε η επί 250 περί-

που χρόνια τουρκοκρατία προσθέτοντας στην «κρητική εμι-

λιά» ένα ποσοστό τουρκικών λέξεων. Μετά την απελευθέρω-

ση της Μεγαλονήσου τα ιταλικά και προπάντων τα τουρκι-

κά λεξιλογικά δάνεια περιορίστηκαν. Αρκετά έχουν εξελληνι-

σθή φωνητικά και μορφολογικά.

Η κρητική διάλεκτος διετηρείτο ζωντανή στο στόμα του

κρητικού λαού, ακόμη και ευπαίδευτων ατόμων μέχρι περί-

που την δεκαετία του 1960. Η επίδραση της κοινής νεοελ-

ληνικής την έχει σχεδόν εκτοπίσει στις ημέρες μας. Σ’ αυτό

συνέβαλλαν η διάδοση της παιδείας, η στρατιωτική εκτός Κρή-

της υπηρεσία των νέων, οι γάμοι όπου ο ένας από τους συ-

ζύγους δεν είναι Κρητικός, η διάδοση της τηλεοράσεως.

Το πλεονέκτημα της κρητικής διαλέκτου είναι ότι είναι, μαζί

με την κυπριακή, οι δύο παραλλαγές της γλώσσας μας που άφη-

σαν γραπτά μνημεία. Αυτό, στην Κρήτη, έγινε στην περίοδο

της βενετοκρατίας. Είναι ο «Ερωτόκριτος», το έπος του νεω-

τέρου ελληνισμού, όπως εχαρακτηρίσθη, και τα κείμενα (θε-

ατρικά έργα κυρίως) της λεγόμενης «κρητικής σχολής». Υπάρ-

χουν και τα δικαιοπρακτικά έγγραφα της βενετοκρατίας και της

τουρκοκρατίας γραμμένα σε ημιλόγια γλώσσα, αλλά γεμάτη από

λεξιλογικούς και μορφο-φωνητικούς «κρητισμούς». Με αυτά

τα κείμενα μπορούμε να παρακολουθήσωμε την κρητική διά-

λεκτο της νεοελληνικής γλώσσας σε βάθος πέντε αιώνων. Δυ-

στυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα με την αρχαία δωρική

διάλεκτο της Κρήτης, από την οποία δεν έχομε παρά επιγρα-

φικά κείμενα, όμως τη γνώση μας για την διάλεκτο του κε-

ντρικού τμήματος της Μεγαλονήσου την έχομε αποκτήσει χά-

ριν στην επιγραφή με τους νόμους της πόλεως Γόρτυνας, που

είναι η εκτενέστερη αρχαιοελληνική επιγραφή που έχει σωθεί. 

Σήμερα εκδίδονται λογοτεχνικά έργα στην κρητική διάλεκτο

από εραστές του κρητικού λόγου. Είναι κυρίως λαογραφικού

περιεχομένου. Υπάρχουν και τα κρητικά δημοτικά τραγούδια

(ριζίτικα, μακροσκελείς ρίμες, μαντινάδες) σε κρητική διάλε-

κτο, λαϊκά κατά το πλείστον ιδία τα παλαιότερα, δημιουργή-

ματα. Οι νεώτεροι, άθελά τους βέβαια, τα τραγουδούν αντι-

καθιστώντας τους «κρητισμούς» με λέξεις της κοινής νεοελ-

ληνικής. Να σημειωθή ότι η κρητική διάλεκτος είναι κατανοητή

από τους μη Κρήτες Έλληνες κατά μεγάλο ποσοστό, ίσως γύρω

στο 60-70%, πράγμα που, όμως, δεν εμπόδισε, παλαιότερα, τη

δημιουργία γλωσσικών σκωμμάτων από κρητικές ιδιωματι-

κές λέξεις. Μερικά χαρακτηριστικά της κρητικής διαλέκτου.

Φωνητικά: 

Η ιδιάζουσα προφορά των συμφώνων κ, γ, χ μπροστά στα

φωνήεντα ε και ι (άσχετα με τους ποικίλους τρόπους γραφής

τους), το «σήμα κατατεθέν» της ομιλίας των Κρητικών, που

σήμερα και αυτό χάνεται.

Η προφορά του ντ ως δ και του τ ως θ μπροστά από ημί-

φωνο ι, π.χ σπίθια, μάθια, λεβεδιά, κουβεδιάζω. 

Το τ > θ δεν επικρατεί στην περιοχή της Σητείας.

Τα αλλόφωνα του λ προ των φωνηέντων α, ο, ου στα Σφα-

κιά, στα ορεινά του Αποκόρωνα, στα Ανώγεια, σε χωριά του ΝΔ.

τμήματος του νομού Ρεθύμνης.

Το σ και το ζ εκτοπίζουν το ημίφωνο ι μπροστά από τα φω-

νήεντα α, ο, ε, ου στην κεντρο-ανατολική Κρήτη (π.χ. κεράσα

αντί κεράσια, ίσα αντί ίσια, του κρασού αντί του κρασιού, νε-

ρατζές αντί νερατζιές).

Χάριν ευφωνίας αναπτύσσεται ένα γι ή ένα ν μεταξύ φω-

νηέντων (π.χ. η γι-άλλη αντί η άλλη, άνε θες αντί για αν θες,

δηλ. αν θέλεις).

Το ρ εκτοπίζει το ημίφωνο ι προ φωνήεντος στην ανατολι-

κή Κρήτη ( π.χ. βαρά αντί βαρειά, καρά αντί καρυά δηλ. κα-

ρυδιά).

Υπάρχουν και άλλα φωνητικά φαινόμενα χαρακτηριστικά της

προφοράς των κατοίκων διαφόρων μικρών η μεγαλύτερων τμη-

μάτων της Κρήτης. Παγκρήτια είναι η τροπή της ρηματικής κα-

ταλήξεως -εύω σε -εύγω.

Μορφολογικά:

Η αύξηση ήαντί έστους παρωχημένους χρόνους των ρημάτων,

χαρακτηριστικό της ανατολικής Κρήτης (π.χ. ήδωκα, ήπαιρνα

= έδωσα, έπαιρνα).

Τα κύρια ονόματα σε –ος σχηματίζουν τη γενική σε –ο ( του

Μανούσο, του Νίκο).

Τροπή της προθέσεως ανά σε άνε- ως πρώτο συνθετικό λέ-

ξεων, χαρακτηριστικό και αυτό της ανατολικής Κρήτης (π.χ. ανε-

ζητώ=αναζητώ, ανεβόλεμα [στη δυτική Κρήτη αναβόλεμα] =

ανήφορος).

Οι καταλήξεις –ουσι και –ασι του γ’ πληθυντικού των ρη-

μάτων έχουν ήδη εξαφανισθή προ πολλού. Ακούγονται μόνο σε

τυποποιημένες εκφράσεις. Πρβλ. την παροιμία: μουδέ γλυκύς

και φάσι σε, πρικύς και ρίξουσί σε. Στο νομό Ρεθύμνης προ-

στίθεται η συλλαβή –νε στην κατάληξη ρηματικών τύπων (π.χ.

ήθελενε να τηγανίσωμενε ψάρι να φάμενε).

Στον παρατατικό των βαρύτονων ρημάτων, το β’ και γ’ ενι-

κό πρόσωπο αντί των καταλήξεων –αγες, –άγε ή –ουσες, –ούσε

της κοινής νεοελληνικής, στην Κρήτη είναι οι καταλήξεις –ειες,

-ειε (π.χ. εφίλειες= φιλούσες, επούλειε = πούλαγε).

Στη δυτική Κρήτη ουσιαστικά και επίθετα αντί των καταλή-

ξεων –ύς,  ιας(αρσεν.) και –ιά(θηλ.) επιχωριάζουν αντίστοιχα οι

■ Κάτοικοι της κρητικής υπαίθρου. Σχέδιο του Βρετανού περιηγητή R. Pashley, 1834 .

{                }
Στην αρχαία εποχή, κλασική και μετακλασική, στην Κρήτη ομιλείτο 
διάλεκτος του λεγόμενου αυστηρού δωρικού τύπου. Με την πάροδο 
του χρόνου η αττική διάλεκτος είχε γίνει το σχεδόν πανελλήνιο γλωσσικό 
όργανο εκτοπίζοντας τις τοπικές παραλλαγές της γλώσσας μας, 
άρα και την κρητική. 



–ές(αρσεν.) -έ(θηλ.) π.χ. μακρές = μακρύς, ψη-

λός, μηλέ = μηλιά, φονές = φονιάς, σφακε-

λέ = μούντζα. 

Η κτητική αντωνυμία γ’ προσώπου τους της

κοινής νεοελληνικής είναι τωνε στην δυτική

Κρήτη και τως στην ανατολική (π.χ. το χωριό

τωνε / τοκοπέλι τως = τοχωριό τους / τοπαι-

δί τους).

Χαρακτηριστικό της κρητικής ονοματοθεσίας

είναι ο σχηματισμός των τοπικών εθνικών,

κατά το πλείστον, με την κατάληξη –ιανός π.χ.

Σφακιανός, Βρυσιανός, Βαμιανός, Καστελ-

λιανός, Ντυμπακιανός, Αγιομυριανός, Ανω-

γειανός.

Συντακτικά:

Η αντωνυμία – αντικείμενο τίθεται μετά το

ρήμα (π.χ. θωρώσε = σεβλέπω, αγαπούνεμας

= μας αγαπάνε). Μερικά ρήματα δέχονται

τους αντωνυμικούς αυτούς τύπους σε πτώση γε-

νική αντί αιτιατικής, π.χ. φχαριστώ σου, ζη-

λεύγουνέ του, θυμούμαι σου, φώναξε του

Νίκο να’ ρθη, αντί σ’ ευχαριστώ, τον ζηλεύ-

ουν, σε θυμάμαι, φώναξε του Νίκο να’ ρθη.

Πολλές φορές η αντωνυμία προηγείται ρη-

ματικού τύπου προστακτικής (π.χ. εκειά το

βάλε = εκεί βάλε το, βάλε το εκεί), ετσά μου’

πέ = έτσι πες μου).

Λεξιλογικά:

Το λεξιλόγιο της κρητικής διαλέκτου απαρ-

τίζεται από λέξεις πανελλήνιες και από σημαντικό

ποσοστό διαλεκτικών λέξεων που κατατάσσονται

στις εξής κατηγορίες:

α) κρητικά δημιουργήματα: 

είντα; = τί; γιάντα; = γιατί; επαέ = εδώ, εδά

= τώρα, κοντό; (ανατολ. Κρήτη) = άραγε; ο και-

ταδέ = ειδεμή, πράμα = τίποτα, μια γκοπανιά

= για μια στιγμή, έξαφνα, οχιάλλως = δεν πει-

ράζει, αλλολίγο = παρά λίγο, πούρι = βέβαια,

γλακώ = τρέχω, γαέρνω ή γιαέρνω = επι-

στρέφω, δείχνει = φαίνεται, γροικώ = ακούω,

ξανοίγω = κυττάζω, να σέβεσαι = να προσέ-

χεις, λαλώ = οδηγώ, αναστορούμαι = θυμάμαι,

αναθιβάλω = κουβεντιάζω, αναφυλλαδίζω =

γυρίζω ασκόπως τις σελίδες βιβλίου, φέγγω =

βλέπω, διακρίνω, ο κύρης = ο πατέρας (γενική:

του κυρού), η λάλη = η γιαγιά, το κοπέλι = το

παιδί, ο σύντεκνος = κουμπάρος από βάφτιση,

συναδερφοί = πνευματικά αδέρφια, κατσιφάρα

= ομίχλη, κεραζόζα ή κερασελένη = το ουρά-

νιο τόξο, αθιβολή = κουβέντα, νάκλι= αφήγη-

ση, σκιάς = τουλάχιστον, σύλλαθος = εντελώς

λάθος, καταλύματα = ερείπια.

β) λέξεις αρχαιοελληνικές, ατόφιες ή αλ-

λοιωμένες: 

θωρώ = βλέπω, εργώ (<ριγώ) = κρυώνω,

θέτω = πλαγιάζω, κοιμάμαι, διάω (<διάγω) = ζω

σ’ ένα μέρος, παίζω (<παίω) = χτυπώ, καταλύω

= σκοτώνω, να συντράμω = να βοηθήσω, η κε-

φαλή = το κεφάλι, η χέρα = το χέρι, ο πόδας

= το πόδι, ο μερός = το μπούτι, σήμερο = σή-

μερα, φρύο (<φρύγιον) = λάχανο, χοίρος = γου-

ρούνι, χοχλιός (<κοχλίας) = σαλιγκάρι, όρνιθα

ή όρθα = κόττα, η αίγα = κατσίκα, δίδω = δίνω,

άφτω = ανάβω, μνώγω = ορκίζομαι, ανημέ-

νω = περιμένω, γκάβγω (αόρ. έγκαψα) = φεύ-

γω, αναχωρώ (<κάμπτω, έκαμψα, ενν. την οδό),

μανίζω = θυμώνω, αμανίτης και ομανίτης =

μανιτάρι.

γ) δάνεια από την ιταλική γλώσσα: 

ντακέρνω = αρχίζω, αϊδάρω = βοηθώ,

στιμέρνω = εκτιμώ, ντελόγο = αμέσως, κι’ απόϊ

= κατόπιν, αλάργο = μακριά, κόυρμπα =

στροφή του δρόμου, πατούλια = ομάδα ατόμων,

φιλοστόκα = εκτενές ανιαρό κείμενο, στιβάνι

= κρητική μπότα, ο μπέτης = το στήθος, η κρέ-

στα = το λειρί του κόκορα, σάντολος = νουνός,

φιλιότσος = βαφτισιμιός, βεντέμα = πλούσια

συγκομιδή, μπροσκάδα = ενέδρα, μουρί = λο-

φίσκος.

δ) δάνεια από την τουρκική γλώσσα: 

ντελικανής = νεανίας, καερέτι = υπομονή,

κισιμέτι (< κισμέτ) = το πεπρωμένο, αντέτι =

συνήθεια, έθιμο, μπεντένι = το τείχος, μπεγί-

ρι = άλογο, κούμος = κοτέτσι, κερεβίζι = σέ-

λινο, μπάρεμου = τουλάχιστον, ντουσουντίζω

ή ντουχιουντίζω = σκέφτομαι, συλλογίζομαι,

σασιρντίζω ή χιαχιρντίζω = τα χάνω, δεν ξέρω

τι να κάνω, ντουσουμάνης / ντουχιουμάνης

= εχθρός, εντεψίζης = απρεπής, άσεμνος,

μπιτίζει = τελειώνει, λήγει.

Υπάρχει βέβαια και πλήθος ιδιωματικών εκ-

φράσεων στην κρητική διάλεκτο. Ιδού μερικές:

Η ώρα τόνε βάνει = όπου να’ ναι έρχεται,

κάμε το σ’ έργο θεού = κάνε το τέλειο, δροσιά

τση δροσισμένης = τίποτα εντελώς, ήτονε το

μισό πολύ του (επί υπερβολικής ποσότητας, για

κάτι που πήρε κάποιος), η γι-άλλη τόχει = δεν

θα το ξανακάνω, να με λείπετε = αφήστε με ήσυ-

χο, ολημερήσιως του θεού τση μέρας = καθ’

όλη την ημέρα, διάλε το μ-πόδα = δεν επάτη-

σα το πόδι μου (σε κάποιο μέρος), αυτός κατέχει

τα 64 χωριά της Στείας (για κάποιον κοσμογυρι-

σμένο), και το περίφημο ξά σου (<εξουσία σου)

= κάνε όπως νομίζεις.

Με την παραπάνω εκτενή κάπως περιγρα-

φή νομίζομε ότι ο αναγνώστης θα έχη σχημα-

τίσει μία σαφή εικόνα για την διάλεκτο της Κρή-

της. Η διάλεκτος αυτή είναι μια «γλώσσα-δέκτης»,

αφού υφίσταται σημαντική επίδραση από την κοι-

νή νεοελληνική. Αυτό άλλως τε συμβαίνει σε όλες

τις χώρες όπου οι τοπικές γλωσσικές ιδιορρυθμίες

υφίστανται την πίεση της εθνικής (επίσημης γλώσ-

σας) και υποχωρούν συχνά μέχρι πλήρους σιγή-

σεως. Αν υπήρξε ποτέ, πότε και πού, η κρητική διά-

λεκτος «γλώσσα-δότης» δεν είναι γνωστό. Δεν έγι-

νε ποτέ σχετική έρευνα. Πιθανόν να άσκησε λε-

ξιλογική επίδραση στα Ιόνια νησιά κατά το τέλος

του 17ου αιώνα όταν είχαν διαδοθή, στη Ζάκυν-

θο κυρίως, ο «Ερωτόκριτος» και άλλα έργα της «κρη-

τικής σχολής». Ενδείκνυται να γίνει σχετική

έρευνα από Επτανήσιους φιλολόγους-γλωσσο-

λόγους.

Φέτος με την ευκαιρία του εορτασμού της εκα-

τοστής επετείου από την Ένωση της Κρήτης με

την υπόλοιπη Ελλάδα το 1913, αξίζει να θυμηθούμε

την προσφορά της Κρήτης στην ελληνική Γλωσ-

σολογία που συνέπεσε με την απελευθέρωση της

Μεγαλονήσου και στην επακολουθήσασα ένωσή

της με την Ελλάδα. Πρόκειται για την Γεώργιο Χα-

τζιδάκη, τον σοφό γλωσσολόγο που έφερε στη

χώρα μας τη σύγχρονη δυτικο-ευρωπαϊκή γλωσ-

σική έρευνα, δηλαδή τη μελέτη της προφορικής

μορφής των γλωσσών, κατά συνέπεια και των δια-

λεκτικών παραλλαγών τους. Ο Γ. Χατζιδάκης, γεν-

νημένος σε χωριό του νομού Ρεθύμνης υπήρξε

ο πατέρας της νεοελληνικής Γλωσσολογίας. Κα-

θηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών στην πε-

ρίοδο 1890-1923. Διατήρησε σ’ όλη τη ζωή του

την πάτρια κρητική προφορά. Δεν άφησε ειδι-

κό σύγγραμμα περί της κρητικής διαλέκτου, αλλά

σε όλες τις γλωσσικές μελέτες του παρουσίαζε πα-

ραδείγματα των διαφόρων φαινομένων από την

«κρητική φωνή» διασώζοντας έτσι πολλά δια-

λεκτικά χαρακτηριστικά της και πολλές κρητικές

λέξεις παρουσιάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την,

όπου αυτή υπάρχει, εξω-κρητική τους ύπαρξη,

στον ελληνόγλωσσο χώρο.

■ Άποψη της Χώρας Σφακίων από ταχυδρομική κάρτα στα τέλη του 19ου αιώνα.

■ Κεντρική Κρήτη, 

το δέσιμο του μαντιλιού. 
Nelly’s, 1939 
(Μουσείο Μπενάκη).

■ Το φαράγγι της Σαμαριάς. Σχέδιο του Βρετανού περιηγητή R. Pashley, 1834.
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Η
λογοτεχνική παραγωγή ενός τόπου είναι συ-

νάρτηση των ιστορικών και κοινωνικών

συνθηκών του. Οι Οθωμανοί ολοκλήρωσαν

την κατάκτηση της Κρήτης το 1669. Σημα-

ντικές κρητικές οικογένειες εγκατέλειψαν τότε

το νησί για άλλες περιοχές της Ενετικής Δη-

μοκρατίας. 

Υπολογίζεται πως το 1821 45% των κατοίκων του νησιού ήταν

μουσουλμάνοι· το πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) άφησε στην

Τουρκία την Κρήτη. Αλλά οι συνεχείς επαναστάσεις (1866, 1889, 1895,

1897) εξανάγκασαν τους Τουρκοκρητικούς να καταφύγουν σε άλ-

λες περιοχές τουρκικής κυριαρχίας και είχαν μειώσει τόσο το πο-

σοστό των μουσουλμάνων, ώστε το 1900 περιορίστηκαν στο 11%·

το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι εναπομείναντες μου-

σουλμάνοι μετοίκισαν από την Κρήτη στην Τουρκία.

Από το 1669 έως το 1898 οι συνθήκες ζωής στην Κρήτη υπήρ-

ξαν τόσο σκληρές, ώστε εάν υπήρξε κάποια λογοτεχνική παραγω-

γή από κρητικούς συγγραφείς, παράχθηκε εκτός Κρήτης. Το 1898

ο τουρκικός όχλος κατέσφαξε εκατοντάδες Κρητικών και τότε οι Με-

γάλες Δυνάμεις παρεχώρησαν αυτονομία στο νησί και δημιούργησαν

την Κρητική Πολιτεία (1898-1913)· από την εποχή αυτή και πέρα

η παιδεία στο νησί προσφέρεται ελεύθερα και οι έφηβοι δεν ξενι-

τεύονται πια για να σπουδάσουν. 

Το ακόλουθο διάγραμμα προϋποθέτει μια σειρά παραμέτρων.

Δεν θα συνεκτιμηθεί η μεγάλη παραγωγή στιχουργημάτων ιστο-

ρικού περιεχομένου (ριμάδων), όπως ―για παράδειγμα― το «ποί-

ημα» του Ιωάννη Κωνσταντινίδη του Κρητός Η Εκστρατεία του Ομέρ

Πασά κατά του Λασιθίου, που εκδόθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου

το 1868 και αρχίζει ως εξής:

Όλα ‘μπορούν οι ρήτορες, κ’ οι ποιηταί να ‘πούνε,

’Σ τον κόσμον όσα ‘γείνηκαν, και μέλλουν να γενούνε,

Μα πάλι κι’ όλα αν τα ‘πουν κι’ ο κόσμος να τα μάθη,

Των Κρητικών θα μένουνε αστόριστα τα πάθη.  […]

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα η παραγωγή αυτή δεν θεωρείται

πως ανήκει κυρίως στην κατηγορία της ποίησης, όπως την αντι-

λαμβανόμαστε σήμερα. Δεν θα συνεκτιμηθεί επίσης η τεράστια πα-

ραγωγή μιας «ιδιωματικής» λογοτεχνίας, που εξακολουθεί να

γράφεται έως τις ημέρες μας σε κρητική διάλεκτο και τυπώνεται σε

τοπικά τυπογραφεία και μικρούς τοπικούς εκδοτικούς οίκους. Η λο-

γοτεχνία αυτή παραμένει μια εσωτερική υπόθεση και δεν αντικα-

τοπτρίζει τη συμβολή της Κρήτης στη νεοελληνική και την παγκόσμια

λογοτεχνία. Τέλος, δεν συνεκτιμάται η παραγωγή συγγραφέων που

είναι μεν κρητικής καταγωγής, αλλά δεν γεννήθηκαν στην Κρήτη·

ο αποκλεισμός αυτός φαίνεται τελείως αυθαίρετος, ιδίως όταν ―με

ελάχιστες εξαιρέσεις― οι γεννημένοι στην Κρήτη συγγραφείς ζουν

στην Αθήνα· μια τέτοια ωστόσο απόπειρα, να συμπεριληφθούν και

οι κρητικής καταγωγής συγγραφείς, θα δημιουργούσε άπειρα προ-

βλήματα εντοπισμού και καταγραφής τους. Τα χρονικά όρια του δια-

γράμματος φαίνονται επίσης αυθαίρετα: ξεκινά από το 1850, ένα

έτος πριν από το οποίο δεν εμφανίζεται παραγωγή κρητών συγ-

γραφέων, και καταλήγει στο 1950, έτσι ώστε να χαρτογραφείται η

παραγωγή αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου· με

αυτά τα χρονικά όρια διαγράφεται η λογοτεχνική παραγωγή ενός

αιώνα και, παράλληλα, το διάγραμμα είναι ευσύνοπτο. 

Η Κρήτη έχει συμβάλει με δύο τρόπους στη λογοτεχνία, είτε

αποτελώντας το θέμα κειμένων γραμμένων από μη Κρητικούς, είτε

όντας η γενέτειρα λογοτεχνών. Στην πρώτη κατηγορία ―στην οποία

θα αναφερθώ ακροθιγώς― θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε

τον «Κρητικό» τού Σολωμού (1833)· ο «Κρητικός» δεν συνιστά

απλώς μια θεματική συμβολή στη νεοελληνική λογοτεχνία του ηρω-

ικού ιδεώδους της ελευθερίας, όπως αυτό ενσαρκώθηκε από τους

Κρητικούς στους αγώνες τους εναντίον των Τούρκων, αλλά επί-

σης ένα πρότυπο ποιητικής γραφής σε γλώσσα λαϊκή και σε ομοι-

οκατάληκτα δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα (όπως οι μαντινάδες) 1. Άλλο

δείγμα: ένας Ρώσος, ο Κονσταντίν Λεόντιεβ, που το 1863 ήταν Πρό-

ξενος (δραγουμάνος) στα Χανιά, συγκέντρωσε προηγούμενα κεί-

μενά του και δημοσίευσε το 1876 τρεις τόμους με διηγήσεις για

τη ζωή των χριστιανών Ελλήνων στην Οθωμανική Τουρκία (Iz

zhizni khristian v Turtsii)· ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβά-

νονται τουλάχιστον τρία διηγήματα με κρητική υπόθεση: «Η

Χρυσή» (1868)2, «Ο Χαμίντ και ο Μανόλης» (1869), και «Ο Σφα-

κιανός» (1877). Η ζωή στην Κρήτη εξακολούθησε έως σήμε-

ρα να εντυπωσιάζει μη κρητικούς συγγραφείς· θα αναφέρω ακό-

μα ένα δείγμα, την Κυρία Ντορεμί (1955) της Λιλίκας Νάκου.

Και ένα τελευταίο δείγμα (στο οποίο ωστόσο απουσιάζει η προ-

σπάθεια απόδοσης του πώς βλέπει ένας ξένος την Κρήτη, αν

εξαιρέσουμε την περιγραφή της ενδυμασίας και του άξεστου

χαρακτήρα ενός Σφακιανού βοσκού): πρόκειται για το μυθι-

στόρημα Officers and Gentlemen (Αξιωματικοί και κύριοι,

1955) του γνωστού άγγλου μυθιστοριογράφου Evelyn Waugh

(Ήβλυν Γουώ), μυθιστόρημα του οποίου η υπόθεση αφορά σε

κάποιους εγγλέζους αξιωματικούς που αποβιβάζονται στη Σού-

δα και διοργανώνουν τη μεταφορά των συμμαχικών δυνάμεων

από τα Χανιά στην Αλεξάνδρεια.   

Η λογοτεχνική παραγωγή από Κρητικούς συγγραφείς

που εμφανίζεται μετά το 1850 εντάσσεται στον ελληνικό ρο-

μαντισμό. Ο γιατρός και ποιητής Μύρων Νικολαΐδης (Ηράκλειο

1835 – Αθήνα 1898), ο οποίος ζει στην Ερμούπολη, δημοσι-

εύει ποιήματα που είναι τυπικά δείγματα της μελαγχολικής διά-

θεσης της Πρώτης Αθηναϊκής Σχολής. Παραθέτω μια στροφή

του:

Ω, ζωής λοιπόν απάτη! Εις του βίου την πρωίαν

Βλέπει μόνον μειδιώσαν ο θνητός την ευτυχίαν

Ως την δρόσον εις το ρόδον, αλλ’ η δρόσος, οίμοι! θνήσκει,

Πριν βιώσει, κι ημέρα τεθνηκυίαν την ευρίσκει. 

(«Η Ευδαιμονία», 1853)

Η Κρήτη απουσιάζει από το έργο του Νικολαΐδη, ακόμα και

σε ποίημά του με τίτλο «Αναμνήσεις». Όταν πέθανε η κόρη του,

έγραψε μια σειρά ποιημάτων, «Δανάης μνημόσυνα». Το τε-

λευταίο, το έβδομο, έχει τον υπότιτλο «Εις Κρήτην» (Ηράκλειο

1891)· ακόμα και σε αυτό, η Κρήτη δεν είναι ο λυρικός χώρος

της ψυχής, αλλά ο ιστορικός χώρος των αιματηρών αγώνων,

όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Κωνσταντινίδη.

Με τον ερχομό της Γενιάς του 1880 συντελείται μια επα-

νάσταση: η έμφαση μετατίθεται στην πεζογραφία, η ρομαντι-

κή ψευδαίσθηση αντικαθιστάται από τον βερισμό (το είδος του

νατουραλισμού που επικεντρώνεται στην αποτύπωση του το-

πικού χρώματος, ηθογραφία), η καθαρεύουσα αντικαθίσταται

προοδευτικά από τη δημοτική. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επι-

σημάνουμε ότι οι Κρητικοί πρωτοστάτησαν στην επικράτηση

της δημοτικής γλώσσας. Το Ταξίδι μου (1888) του Ψυχάρη δη-

μιούργησε κραδασμούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στα

Χανιά ιδρύθηκε το 1909 ο «Σύλλογος για την εθνική γλώσσα

‘Σολωμός’» που δραστηριοποιήθηκε μόνο για λίγους μήνες· όταν

οι ιδρυτές του αναγκάστηκαν εξαιτίας της αντίδρασης δα-

σκάλων και υποκινουμένων μαθητών να κηρύξουν τη διάλυ-

ση του Συλλόγου, ο Σύλλογος μεταφέρθηκε αμέσως στο Ηρά-

κλειο και στη συγγραφή του Καταστατικού του νέου Συλλόγου πρω-

τοστάτησε ο Καζαντζάκης.

Στη Γενιά του 1880 ανήκουν ο Ανδρέας Χ. Μοσχονάς (Μέ-

ρωνας Ρεθύμνου [1870] – Λονδίνο 1936), του οποίου το μυ-

θιστόρημα Βιργινία (Χανιά 1894) είναι ένα τυπικό δείγμα κα-

θαρευουσιάνικης πεζογραφίας της εποχής·  ο Ιωάννης Κον-

δυλάκης (Άνω Βιάννος 1861 – Ηράκλειο 1920), του οποίου το

μυθιστόρημα Ο Πατούχας (1892) συνιστά εξαιρετική αναπα-

ράσταση της ζωής στην Κρήτη· ο Ιωάννης Δαμβέργης (Ηρά-

κλειο 1862 – Αθήνα 1938), του οποίου οι αφηγήσεις Οι Κρή-

τες μου (1898) έχουν την ίδια στόχευση. Τα έργα του Κονδυ-

λάκη και του Δαμβέργη είναι γραμμένα σύμφωνα με την κυ-

ριαρχούσα σύμβαση της εποχής: η διήγηση είναι στην καθα-

ρεύουσα και οι διάλογοι σε μια δημοτική που διανθίζεται με

το κρητικό γλωσσικό ιδίωμα. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί

ότι η νουβέλα Πρώτη αγάπη (1919) του Κονδυλάκη όχι μόνον

είναι γραμμένη στο σύνολό της στη δημοτική, αλλά και απο-

τελεί μια μάλλον ασυνήθιστη περίπτωση αντιθετικής οργά-

νωσης: αφενός η ρεαλιστική/βεριστική αναπαράσταση της εντο-

πιότητας και αφετέρου ένα ύφος συχνά ποιητικό, σχεδόν ρο-

μαντικό· αυτή ακριβώς η ένταση μεταξύ των δύο συγκρουό-

μενων συντελεστών καθιστά την νουβέλα αυτή ένα από τα έξο-

χα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παραθέτω δύο δείγ-

ματα ποιητικής γραφής:

[Βαγγελιώ:] «―Σαν έν’ απ’ αυτά τα μαραμένα φύλλα, κι εγώ

θα πέσω και τ’ ανέμου το φύσημα θα με πάρει.»

[Γιώργης:] «Αλλά τώρα έβλεπα τη φοβερή πραγματικότητα

κι αισθάνθηκα να περνά από πάνω μου ως κρυερό φύσημα θα-

νάτου.»

Ήδη από τη δεκαετία του 1910 και κυρίως τα χρόνια του

Μεσοπολέμου αναπτύσσεται στην Κρήτη αξιοσημείωτη

πνευματική δραστηριότητα. Στα Χανιά, από το βιβλιοπωλείο

του Γοργία Φορτσάκη εκδίδεται σε δύο μικρού σχήματος τό-

μους το 1912 η πρώτη ελληνική μετάφραση του μυθιστορή-

ματος του Ντοστογιέβσκι Το Έγκλημα και η τιμωρία. Την με-

τάφραση την έκανε ο Στέλιος Μ. Χαριτάκης (1886 – 1963).

■ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΦιλιππIδΗΣ  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κρήτη και λογοτεχνία
» Ενα σύντομο διάγραμμα (1850-1950)

■ Νίκος

Καζαντζάκης.

■ Ιωάννης

Κονδυλάκης.



Ο Χαριτάκης, έμπορος υφασμάτων και μουσικών οργάνων, λάτρης

και άριστος γνώστης της κλασικής μουσικής (σώζονται παρτιτού-

ρες με σημειώσεις του), έκανε αυτή τη μετάφραση από τα γαλλικά.

Ήταν όμως τέτοια η αγάπη του για τον Ντοστογιέβσκι, ώστε έμαθε

ρώσικα. Έτσι, από τον ίδιο εκδότη εκδόθηκαν αργότερα άλλα δύο το-

μίδια με μεταφράσεις του «εκ του ρωσσικού»: το διήγημα του Νι-

κολάι Γκόγκολ Ο Καυγάς του Ιβάν Ιβάνοβιτς με τον Ιβάν Νικηφόροβιτς

(1922) και το διήγημα του Μ. Λιερμοντώφ Η Πριγκίπισσα Μαίρη (1924).

Τα ίδια χρόνια, στα Χανιά επίσης, δραστηριοποιείται και ο συνθέ-

της και θεατρικός συγγραφέας Μανόλης Σκουλούδης (1901 – ). Ο Σκου-

λούδης ίδρυσε το 1924 το Κρητικόν Ωδείον Χανίων (σήμερα Βενιζέ-

λειο Ωδείο). Γρήγορα όμως πήγε στην Αθήνα. Εκεί συνέθεσε μου-

σική για πολλά θεατρικά έργα και έγραψε και ο ίδιος θεατρικά έργα,

από τα οποία το γνωστότερο είναι η διασκευή του Ηλίθιου του Ντο-

στογιέβσκι (1946), αλλά και πεζογραφήματα, όπως το μυθιστόρημα

Ο Ντεληκανής (1974). 

Στο Ηράκλειο, το σπίτι του εκδότη Στυλιανού Αλεξίου και του

γιου του Λευτέρη Αλεξίου υπήρξε τόπος συνάντησης των τοπικών

διανοουμένων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου· η πολύκροτη Πεί-

να του Χάμσουν (σε μετάφραση από τα νορβηγικά του Βάσου Δα-

σκαλάκη) ήταν το τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε ο Αλεξίου στην Αθή-

να (1921), αλλά όλες οι προηγούμενες εκδόσεις του πραγματοποι-

ήθηκαν στο Ηράκλειο. Στην περίοδο αυτή εμφανίζεται με δημοσι-

εύσεις και ο Νίκος Καζαντζάκης (1883 – 1957), αν και η πανελλή-

νια και παγκόσμια ακτινοβολία του έργου του είναι μεταπολεμική.

Ο Καζαντζάκης θεωρούσε το επικό του ποίημα Οδύσσεια (1927) ως

το σημαντικότερο έργο του, αλλά έγινε γνωστός με την επιτυχία που

είχαν τα μυθιστορήματά του Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946),

Ο Καπετάν Μιχάλης (1953), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954) και Ο

Τελευταίος πειρασμός (1955). Το μόνο το οποίο διαδραματίζεται στην

Κρήτη είναι ο Καπετάν Μιχάλης, αλλά η θεώρηση του κόσμου τού

Καζαντζάκη, ο ηρωικός μηδενισμός, όπως ονομάστηκε, έχει προ-

φανώς συνδεθεί από τον συγγραφέα με την ιδιότητα του να είσαι

Κρητικός. Η θεώρηση αυτή του κόσμου είναι ένα αμάλγαμα μπερ-

ξονικών, νιτσεϊκών και μαρξιστικών ιδεών και χαρακτηρίζεται από

την ταυτόχρονη συνύπαρξη αντιθέσεων (του τύπου «σάρκα/πνεύ-

μα», «υψηλό/χυδαίο», «πίστη/απιστία», κλπ.), που διαμορφώνουν πρό-

σωπα τραγικά, σπαρασσόμενα από εσωτερικές συγκρούσεις. Η αντι-

παραθετική τακτική χρησιμοποιήθηκε από τον Καζαντζάκη ακόμα

και ως τεχνική αφήγησης:

[Στο καφενείο στο λιμάνι του Πειραιά] «Γλυκό γαλαζοπράσινο

φως περέχυσε τα βρώμικα τζάμια, μπήκε κι αυτό στο καφενείο, κρε-

μάστηκε σε χέρια και μύτες  και κούτελα, πήδηξε στο τζάκι, πήραν

φωτιά οι μποτίλιες» (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά)

―αλλά, γενικά, το αφηγηματικό ύφος του Καζαντζάκη διαθέτει

μιαν απαράμιλλη γοητεία, στην οποία το ασύνδετο διαδραματίζει

κυρίαρχο ρόλο:

[η αρχή τού Ο Χριστός ξανασταυρώνεται] «Τρίτη της Λαμπρής, τώρα

τέλεψε η λειτουργιά. Γλυκιά, τρυφερή μέρα, ήλιος, ψιχαλίζει, μύρι-

σαν οι λεμονανθοί, μπουμπουκιάζουν τα δέντρα, ανασταίνουνται τα

χόρτα, ανεβαίνει ο Χριστός από κάθε σβολαράκι χώμα.»

Ο Καζαντζάκης νυμφεύθηκε σε πρώτο γάμο την Γαλάτεια, κόρη

του εκδότη Στυλιανού Αλεξίου. Κατά την περίοδο αυτή, του Μεσο-

πολέμου, εμφανίζεται μια πλειάδα συγγραφέων που γεννήθηκαν στην

Κρήτη. Ο γιός τού εκδότη Στυλιανού, ο Λευτέρης (Ηράκλειο 1890 –

1964), ήταν φιλόλογος, μουσικός, μεταφραστής (του Κατούλλου, του

Στέφαν Γκεόργκε, του Ρίλκε) και ποιητής. Ο αμερικανός πεζογράφος

Χένρυ Μίλλερ έχει περιγράψει μεταγενέστερες συναντήσεις στο σπί-

τι του Λευτέρη Αλεξίου στο μυθιστόρημά του Ο Κολοσσός του Μα-

ρουσιού (1941). Η ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας

Γαλάτεια (Αλεξίου–) Καζαντζάκη (Ηράκλειο 1886 – Αθήνα 1962) και

η πεζογράφος Έλλη Αλεξίου (Ηράκλειο 1894 – Αθήνα 1988) ήταν αδερ-

φές του Λευτέρη. Άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς που έζησαν μια πρώ-

τη περίοδο της ζωής τους στο Ηράκλειο ήταν η ποιήτρια και πεζο-

γράφος Σοφία Μαυροειδή–Παπαδάκη (Φουρνή Λασιθίου 1898 – Αθή-

να 1977) και ο πεζογράφος Γιάννης Σφακιανάκης (Νεάπολη Λασι-

θίου 1903 – Αθήνα 1987). Ο  Θέμος Κορνάρος (Σίβα Μεσσαράς 1906

– Αθήνα 1970) είναι ένας ακόμα κρητικός συγγραφέας που νέος με-

τοίκησε στην Αθήνα.

Μια ομάδα συμβολιστών ποιητών, οι οποίοι έχουν είτε παλα-

μικά είτε μπωντλαιρικά πρότυπα κατάγονται από τα Χανιά: Αντώ-

νης Κατζουρός (ή Άγγελος Καλοκαιρινός, Αλικιανός Χανίων 1891 –

1982)· Μανώλης Κανελλής (ή Σίσυφος, Χανιά 1900 – Αθήνα 1980)·

Νικόλαος Τωμαδάκης (Χανιά 1907 – Αθήνα 1993)· Γιώργος Μυ-

λωνογιάννης (Χανιά 1909 – Αθήνα 1954). Η κυρίως πεζογράφος, αλλά

και ποιήτρια και θεατρική συγγραφέας Θάλεια Καλλιγιάννη (Χανιά

1906 – Αθήνα 1990) δραστηριοποιήθηκε μια περίοδο στο Ηράκλειο,

όπου και ήταν εκδότρια του περιοδικού Κρητικές Σελίδες, πριν να με-

ταβεί στην Αθήνα.  

Ο σημαντικότερος κρητικός συγγραφέας της Γενιάς του 1930 εί-

ναι ο πεζογράφος, αλλά και ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μετα-

φραστής και κριτικός Παντελής Πρεβελάκης (Ρέθυμνο 1909 – Αθή-

να 1986). Το Χρονικό μιας πολιτείας (1938), η μυθιστορική τριλογία Ο

Κρητικός (1948 – 1950) και το μυθιστόρημα Ο Ήλιος του θανάτου (1959)

συνιστούν τα χαρακτηριστικότερα έργα του. Η αξία της πεζογραφίας

του Πρεβελάκη δεν στηρίζεται στην μάλλον αδύναμη πλοκή των αφη-

γημάτων του, αλλά σε ένα παράδοξο συνδυασμό υψηλών ιδεών με

μια λαϊκή ―μαλλιαρίζουσα― δημοτική.

«Οι ζαφτιγιέδες … [τ]ον περάσανε [τον Κωνσταντή] δεμένο από

τους δρόμους … Κοίταξε τη θάλασσα σα να την αποχαιρετούσε … Βα-

ριαστέναξε ο ζάβαλης, και φράθηκε την αρμύρα το στήθος του και

την αψιά μυρουδιά πού ‘βγαναν ο ταρσανάς και τα ψαράδικα ―κα-

τράμι και πελεκούδια, κι αλάτι, και ψάρι σαπισμένο.» (Το Δέντρο)

Από τον Ήλιο του θανάτου και πέρα η παραγωγή του Πρεβελά-

κη εμποτίζεται με μεταφυσικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς.   

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπως και στις προηγούμενες

περιόδους του Ρομαντισμού (Πρώτη Αθηναϊκή Σχολή) και της Γε-

νιάς του 1880 (Δεύτερη Αθηναϊκή Σχολή), η λογοτεχνία που παράγε-

ται από κρητικούς συγγραφείς, ακολουθεί κατά το μάλλον ή ήττον τα

ρεύματα της Αθήνας. Μολονότι η πειραματική πεζογραφία ή η υπερ-

ρεαλιστική ποίηση απουσιάζουν, η πεζογραφία ακολουθεί ηθογραφι-

κά ή ρεαλιστικά πρότυπα, ενώ η ποίηση συμβολιστικά πρότυπα. Μέσα

στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και του Εμφυλίου πα-

ράγεται από τους δύο σημαντικότερους συγγραφείς της περιόδου, τον

Καζαντζάκη και τον Πρεβελάκη, μια μεταλλαγμένη μορφή της ηθογραφίας

της Γενιάς του 1880: το Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά δημοσιεύ-

θηκε το 1946 και το Δέντρο, ο πρώτος τόμος τού Κρητικού, το 1948. 

Και ενώ ο Πρεβελάκης στηρίζεται περισσότερο στην ανάπλαση του

ήθους και της γλώσσας των παλαιότερων Κρητικών, βρίσκεται δη-

λαδή πλησιέστερα σε μια βεριστική αντίληψη της πεζογραφίας, ο Κα-

ζαντζάκης μπολιάζει την ηθογραφία του με ανησυχίες μεταφυσικές

(το νόημα του κόσμου, την ύπαρξη του Θεού και της ψυχής, το νόη-

μα της ανθρώπινης ζωής), κοινωνικές (μαρξισμό, κοινωνική δι-

καιοσύνη, διεθνισμό), ακόμα και αισθητικές (εναντίον μιας ποίησης

μακριά από τη ζωή, όπως αυτή του Μαλλαρμέ). Η κρητική διάστα-

ση του Ζορμπά βρίσκεται στο ότι αυτός ο μη-Κρητικός, χοϊκός πλα-

σματικός χαρακτήρας, αφενός ενσαρκώνει μια ηρωική και, παράλ-

ληλα, μηδενιστική νοοτροπία· αφετέρου, με τα λόγια του που απο-

τελούν το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου του μυθιστορήματος, εν-

σαρκώνει μια αισθητική της «βαρβαρότητας» που για τον συγγρα-

φέα αντικατοπτρίζει μια λαϊκή και κρητική αντίληψη για την πεζο-

γραφία, αντίληψη αντίθετη με τη λόγια ενός «καλαμαρά» συγγραφέα. 

Από την άλλη, ο ρεαλισμός των κρητικών εν γένει πεζογράφων,

ακόμα κι όταν έγραφαν ηθογραφία, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθ-

μό από την μαρξιστική ιδεολογία· όλοι οι πεζογράφοι που στον Με-

σοπόλεμο είχαν ενστερνιστεί την κομουνιστική ιδεολογία, υπέταξαν

κατά κανόνα τις αισθητικές τους αναζητήσεις στις εντολές του σο-

σιαλιστικού ρεαλισμού (οι αδελφές Αλεξίου, η Σοφία Μαυροειδή-

Παπαδάκη, ο Θέμος Κορνάρος, η Θάλεια Καλλιγιάνη, κ.ά.).

Το μπόλιασμα της ηθογραφίας με το σοσιαλιστικό ρεαλισμό ή

τις υπαρξιακές ανησυχίες αποκρητικοποιεί εν μέρει τον κρητικό συ-

ντελεστή της παραπάνω λογοτεχνικής παραγωγής και έτσι, την εντάσ-

σει στο πανελλήνιο ή και τα διεθνή (στην περίπτωση του Καζαντζάκη)

λογοτεχνικά ρεύματα. Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν τα πρώτα ση-

μαντικά κείμενά τους μετά το 1945 (Δικταίος, Δημάκης) ανήκουν

πλέον σ’ αυτή τη μη-τοπική, πανελλήνια ή διεθνική νοοτροπία, ακό-

μα και όταν η Κρήτη ―ως τοπικό χρώμα ή ιδιαίτερη ανάμνηση―

είναι η πηγή και το θέμα των κειμένων τους. Αυτή η νέα αντίληψη,

όπου ο στόχος του συγγραφέα δεν είναι η «πιστή», βεριστική ανα-

παράσταση του τοπικού, αλλά μάλλον μια επίδραση που είναι πε-

ρισσότερο έμμεση παρά άμεση, περισσότερο πνευματική παρά υλι-

κή, φαίνεται να είναι η νόρμα που ισχύει από το τέλος του Δεύτε-

ρου Παγκόσμιου Πόλεμου έως σήμερα. Μια τέτοια βέβαια αντίλη-

ψη ακολουθεί την εξέλιξη της παγκόσμιας λογοτεχνίας: ο νατουρα-

λισμός, ο βερισμός και ο ρεαλισμός έχουν παρέλθει κι άλλες μορφές

λογοτεχνικής γραφής τούς έχουν αντικαταστήσει. Ακόμα και το ρε-

αλιστικότερο πεζογράφημα που γράφεται από τότε και εξής, υπακούει

σε κανόνες πλασματικής γραφής που αποκλίνουν από αυτούς που

διέπουν τα κείμενα του Μπαλζάκ και του Φλωμπέρ3.

■ Παντελής

Πρεβελάκης. 

■ Εξώφυλλο

συλλογής 
του Μ. Κανελλή
(1929)

■ Στέλιος

Χαριτάκης.

1. Ο Σολωμός επαναφέρει τη χαμένη για τη γραπτή λογοτεχνία παράδοση του Ερωτόκριτου. 
2. Βλ. Χρυσή: Διήγημα από την κρητική ζωή, μετάφραση Κ.Ε. Λασσιθιωτάκης.
3.  Για λεπτομέρειες όσον αφορά στο περιεχόμενο των έργων των περισσότερων συγγραφέων που αναφέρονται στο διάγραμμα, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί τα δύο μελετήματα του Γιώργη Μανουσάκη,
«Χανιώτες λογοτέχνες στο α΄μισό τού 20ού αιώνα» και «Οι λογοτέχνες του Ηρακλείου από τα τέλη του 19ου αιώνα ώς σήμερα».
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πολιτισμός

{                }
Οι λαϊκοί ποιητές και ριμαδόροι του Νησιού μας, έχουν από πάντα 
το χάρισμα να εμπνέονται και να δημιουργούν τα τραγούδια, τις ρίμες, 
τα ριζίτικα και τις μαντινάδες των, για κάθε θέμα που τους συγκινεί· πόσο
μάλλον όταν πρόκειται για θέμα που συγκλονίζει· για μέγα υπαρξιακό 
γεγονός, όπου αιώνες πρωτύτερα Προπάτορες και Γεννήτορες, πολέμησαν,
θυσιάστηκαν, αγωνίστηκαν αγονάτιστα, για να το αποκτήσουν!

Μ
ιλούμε για τα «Ελευθέρια της

Κρήτης μας», π’ αξιωθήκαμε φέ-

τος (2013) να γιορτάσουμε τα 100

χρόνια από τότε (1-12-2013). Μι-

λούμε δηλαδή, για τη μεγάλη και αι-

ώνια πλέον βαθειά χαραγμένη στις

δαφνοστεφανωμένες σελίδες της

Ιστορίας μας, ημερομηνία της 1ης

Δεκεμβρίου 1913 και μάλιστα εδώ στα Χανιά μας –πρωτεύουσα τότε

της Κρήτης- στον ιστορικό Φιρκά και στον πολύπαθο ιστό έπαρσης

της Σημαίας!

Αν ανατρέξουμε στον τύπο της εποχής εκείνης –και μάλιστα όχι

στον κρητικό– θα συγκινηθούμε βαθύτατα, διαβάζοντας, ασφαλώς

με δάκρυα στα μάτια, τίτλους, όπως:

« η κΡητη τΕλΕΙ ΣημΕΡοΝ αΝαΣταΣΙΝ»

(Πρωτοσέλιδος τίτλος εφημερίδας Αθηνών: «ΠΑΤΡΙΣ»,

α.φ.7165/1-12-1913) ή κείμενα, π.χ. από την: «ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ» Τερ-

γέστης, προεόρτια, δηλ. στο φύλλο της 28-11-1913. Μία μόνον πα-

ράγραφος από το κύριο άρθρο της, το εόρτιο:

■ ΣταματηΣ απ. αποΣτολακηΣ   Δάσκαλος - Λαογράφος                                                   

Λαϊκοί ποιητές ψάλλουν
την  Ένωση της Κρήτης
1η Δεκεμβρίου 1913
» Πρώτη συνεισφορά

■ Ταχυδρομικές κάρτες της εποχής.



«Η ύψωσις και ο χαιρετισμός της Ελληνικής σημαίας εις το Φιρ-

κά της Κρήτης με τον στρατηλάτην Βασιλέα και τον πρώτον Αυτού Σύμ-

βουλον επί κεφαλής, η σεμνή, αλλά μεγάλη και ιερά αυτή εορτή της δι-

οικητικής αφομοιώσεως της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, η τελετή της

Ενώσεως, θ’αποτελέσει εν εκ των σπανίων εκείνων εθνικών γεγονότων,

τα οποία προώρισται να προκαλέσουν αληθή δάκρυα χαράς Όχι μόνον

οι Κρήτες, όχι μόνον οι πολεμισταί των Λευκών Ορέων, αλλ’ όλοι οι Έλ-

ληνες της μείζονος Ελλάδος θα παραστούν νοερώς εις την συγκινητικωτάτην

τελετήν του Φιρκά. Εκεί ότε κατεβιβάσθη η Ελληνική σημαία υπό των αγη-

μάτων των Δυνάμεων, εν μέσω του Κρητικού θρήνου· εις την ιδίαν θέ-

σιν μέλλει την Κυριακήν να στηθή υπερήφανος η ιδία σημαία, σύμβο-

λον της συντελεσθείσης πλέον Ενώσεως, έπαθλον των κρητικών αγώνων

και θυσιών, αγώνων αιματηροτάτων, θυσιών υπερανθρώπων…»

Αυτά και μόνον, είναι νομίζομε, αρκετά για να μας κατασυ-

γκινήσουν και να εμπνεύσουν τους χαρισματικούς μας Λαϊκούς

Ποιητές, ώστε να γράψουν στίχους, σαν τους παρακάτω:

«…Εκατό έτη σήμερα, από Δασκάλου Γιάννη,

τα αίματα των Κρητικώ ποτάμι δεν τα βάνει.

Δώδεκα Επανάστασες έχομε καμωμένες,

εις του Σουλτάνου τη σκλαβιά αιματοκυλισμένες…

…Σε τρύπες και σε σπήλαια έκαιγαν τα παιδιά μας,

τρόχαλοι είναι εις τη γη σωροί τα κόκκαλά μας…»

Και στη συνέχεια ο χαρισματικός λαϊκός ριμαδόρος Ανα-

γνώστης Ντούνης, μνημονεύει τους Αρχηγούς των Επαναστά-

σεων κατά Επαρχία και Νομό της Κρήτης. Λέει, ενδεικτικά:

«…Εγκωμιάζω και παινώ της Κρήτης τσ’ ανδρειωμένους,

Εκείνους, όπου πολεμούν, τους αιματοβαμμένους.

Όσους σηκώσαν άρματα για την ελευθερία,

Κι αφήκαν τα εμπόρια και πάσαν εργασία.

Τιμώ, δοξάζω και παινώ την γενναιότητά των,

Γιατ’ είδα με τα άιματα κ’ εβάψαν τ’ αρματά των.

Τ’ Αποκορώνου τσ’ αρχηγούς θενά εγκωμιάσω,

Κ’ εκεί που είναι δίκαιο θενά τους αναιβάσω.

Πρέπουν τωνε παινέματα και θενά τους στολίσω

Με τα στρατεύματά τωνε όλους θα ιστορίσω·…»

Και ακολουθεί μακρύς έμμετρος κατάλογος των Αρχηγών της

Επαρχίας στους αγώνες της Κρήτης!

Το ίδιο γίνεται, στη συνέχεια, και για τις άλλες Επαρχίες και

Νομούς της Μεγαλονήσου, αρχίζοντας από:

«-Το Σέλινο κ’ η Κίσσαμος κ’ η άξια Κυδωνία,

Την επολυφοβέρισαν στην Κρήτη την Τουρκία.

Στην Κρήτη δεν εφάνηκε τέθοια ανδρειά μεγάλη,

Σαν του Κριάρη τ’ αρχηγού και του Χατζή Μιχάλη.

‘Στον ποταμό τ’ Αλυκιανού στέκουν και πολεμούνε,

Κι’ ολημερνίς κι οληνυκτίς τα όπλα των κρατούνε.

Βρέχει, χιονίζει και βροντά, βοά και το κανόνι,

Μα δεν φοβούντ’ οι Κρητικοί πολέμους μηδέ χιόνι…»

συνεχίζοντας με τα Σφακιά (σ. 69), το Ρέθεμνος (σ. 71) και βέ-

βαια τα Ηρακλειώτικα, για τα οποία ο κατάλογος του Ποιητή εί-

ναι σχεδόν εξαντλητικός. Γράφει για παράδειγμα:

«...Έρχομαι τώρα τω Σφακιώ τους Αρχηγούς να ψάλλω,

και κάθε πρωταγωνιστή και ήρωα μεγάλο…»,

για να ακολουθήσει η παράθεση των ονομάτων (σ. 69-71) και

ν’αποτίσει τις ανάλογες τιμές στο Ρέθυμνο, με τον προλογικό του

στίχο:

«…Όλο το Τμήμα Ρέθεμνου πολύ θα το τιμήσω·

Τους αρχηγούς και άξιους όλους θα ιστορήσω…» 

πριν παραθέσει ονόματα (σ. 71-75) και συνεχίσει με Ηράκλειο

(σ. 73-75) και Σητεία! 

Οδηγούμαστε, στη συνέχεια, στην εόρτια ρίμα του Ε. Ροδο-

λάκη, που απαγγέλθηκε την ημέρα των επίσημων εορτασμών της

Ένωσης (1-12-2013) στην κατάμεστη από τα Πρωτοκορυφαία

ονόματα της Πατρίδας μας και τον ασφυκτικά, μέσα κι έξω, κατα-

κλύσαντα κόσμο τους χώρους του «Χρυσόστομου». Λέει:

- 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913-

«…Λαμπρή και περιπόθητη κι ευλογημένη μέρα.

Που σφιχταγκαλιαστήκανε η Κόρη κι’ η Μητέρα.

Τη μέρα π’ ονειρεύονταν τόσοι και τόσοι χρόνοι

-Κι εμείς ανταμωθήκαμε στ’ ολόφωτο σαλόνι.

Κι όλα τριγύρω λάμπανε και χαίρονταν κι οι τοίχοι.

-Πολλές φορές μακάρισα την εδική μας τύχη.

Εχύνονταν της μουσικής οι πιο γλυκείς οι τόνοι

Και των δαφνών και των βαγιών σιγότρεμαν οι κλώνοι.

Κι όλα τα τίμια λάβαρα χαρούμενες φιλούσαν,

Μια τέθια μέρα ποθητή, ψυχές, που καρτερούσαν.

Μες στις ηρωικές μορφές και στης γιορτής τα λόγια.

Στα φώτα π’ αντιφέγγιζαν της δόξας μας τ’ ανώγεια

Στα σύμβολα τα ιερά, τα θεία, τα μεγάλα

-Ήσουν εσύ Ιέρεια κι ήταν Ναός η σάλα.

Πανώρηα Μεγαλόνησος που λάμπεις σαν αστέρι.

Στις θεϊκές τις χάρες σου άλλο δεν έχεις ταίρι.

Νήσος Μακάρων ένδοξη, Κρήτη μακαρισμένη.

Αφοβη, πολυθαύμαστη και πολυτιμημένη.

Ετούτη η μέρα απ’ το θεό ας είναι ευλογημένη.

Το βράδυ π’ ανταμώσαμε στ’ ολόφωτο σαλόνι

Άνάστασις! θ’ αρχίσουνε τρανοί και νέοι χρόνοι.»

Και ερχόμαστε βιαστικοί, λόγω περιορισμένου χώρου, σε πρό-

σφατες εμπνεύσεις αφιερωμένες στη μεγάλη επέτειο.

Πρώτη του αείμνηστου συναδέλφου Βαγγέλη Μαζοκο-

πάκη (1932-2019) ποιημένη στα 90/χρονα της Ένωσης. Ο χα-

ρισματικός δημιουργός της ψάλλει για τη Μεγάλη Μέρα:

«1η Δεκεμβρίου 1913»

1. Ημέρα είσαι γιορτινή, μέρα είσαι μεγάλη

σήμερα η κόρη έπεσε, στη μητρική αγκάλη

κι αντιλαλήσαν τα βουνά, Κρήτη μου, δοξασμένη

και ζεις, με την Ελλάδα μας, για πάντα ενωμένη

2. Οι πόθοι, οι προαιώνιοι, με το δικό σου αίμα

σου φόρεσαν στην κεφαλή, της Λευτεριάς το στέμμα

κι όσο οι χρόνοι φεύγουνε, η πρώτη Δεκεμβρίου

γίνετ’ η πιο αστραφτερή, του ημερολογίου.

3. Αγώνες, αίματα, σκλαβιά, αιώνων κακουχίες,

σήμερα ξεχαστήκανε, έχουν παγώσ’ οι μνήμες.

Όμως, πριν απ’ την Ένωση βγήκε αυτονομία

έτσι, αποφασίσανε μεγάλα έθνη τρία

4. Φέτο τα ενενηντάχρονα της Ένωσης τιμούμε

δοξολογίες, εορτές, στην Κρήτη μας τελούμε,

θυμόμαστε το γεγονός, ζούμε την ιστορία

και νιώθουμε περήφανοι, για κείνων τη θυσία.

5. Ανάβουμε στη μνήμη τους κερί ευγνωμοσύνης

το πέρασμα δε θα διαβούν ποτέ!! της λησμοσύνης

Ο αγώνας τους θαυμάστηκε κι είπαν της γης τα έθνη

τέτοιος αδούλωτος λαός, σκλαβιά να ζει, δεν πρέπει

6. Εκείνων η βοήθεια και η αυτοθυσία

των κρητικών που έφτανε την τιτανομαχία

φυτέψανε της Λευτεριάς, το δέντρο και φουντώνει

και την αυτοδιάθεση, στην Κρήτη, παγιώνει.

και καταλήγει:

7. Στον Πρωτεργάτη τσ’ Ένωσης, Μεγάλο Βενιζέλο

ξεχωριστά ν’ αναφερθώ, επιθυμώ και θέλω

χάρις, Αυτόν η Κρήτη μας πραγμάτωσ’ όνειρά της

κι είν’ στην Ελλάδα, σήμερα, στολίδι, κόσμημά της.» 

Ακολουθεί απόσπασμα πρόσφατης σοδειάς ρίμας, του χα-

ρισματικού φίλου Κισαμίτη Γιάννη Μαλαξιανάκη (Εννια-

χωριανού), με τον τίτλο:

«Στην Επέτειο της Ένωσης – Κρήτη 1913-2013»

«Αισίως συμπληρώνονται, τα εκατό τα χρόνια,

που ζει η Κρήτ’ ελεύθερη κι όχι στην καταφρόνια.

Είχε γνωρίσει τον ζυγό, των Ενετών και Τούρκων

κι αιώνες ζούσε μεταξύ, λασπόνερων και βούρκων.

Ήτανε οι δυνάστες της, αδίστακτοι φονιάδες

κι ήθελαν πλήρη έλεγχο, επάνω στους ραγιάδες.

Να μην αναντρανίζουνε, καθόλου το κεφάλι,

να το κρατούνε χαμηλά, ως τη ζωή την άλλη.

Μα πάντοτε οι Κρητικοί, είχανε στο μυαλό τους,

τη λευτεριά και πάλευαν, γι’ αυτήν στο σύνολό τους.

Επαναστάσεις έκαμαν, οι πρόγονοι δεκάδες,

για την ελευθερία τους κι ας έβρισκαν μπελάδες.

Βοήθεια ποτέ καμιά, απ’ έξω δεν εφάνει,

εκθετ’ οι Ρώσοι αφήκανε και το Δασκαλογιάννη.

Με χιόνια πολεμούσανε, αλλά και με λιοπύρι,

εις τη Γραμπούσα, στα Σφακιά, στ’ Αρκάδι, στ’ Ακρωτήρι.

Σαν από μηχανής Θεός, βρέθηκ’ ο Βενιζέλος

και την κατάλληλη στιγμή, χτύπησε σαν το βέλος.

Αυτός πρωταγωνίστησε, το καθεστώς ν’ αλλάξει,

το Κρητικό το ζήτημα το’ βαλε σε μια τάξη.

Στο Θέρισο μ’ οπλαρχηγούς, σήκωσε τη σημαία,

της Ένωσης, και έδειξε, φρονήματα ακμαία.

Την λευτεριά την ποθητή, επέτυχε τση Κρήτης,

Λευτέρης Ελευθερωτής, τρανός σαν Ψηλορείτης.

Και στον Φιρκά πρωθυπουργός, ύψωσ’ ο Βενιζέλος

Το λάβαρο και τση σκλαβιάς, υπόγραψε το τέλος…»  

Κλείνοντας την περιορισμένης έκτασης αυτή συνεισφορά μας

στο θέμα, οφείλουμε τις επιλογικές μας γραμμές να τις αφιε-

ρώσουμε με δέος και πολλή συγκίνηση στο ιστορικό ριζίτικο

τραγούδι του τόπου μας, που χωρίς άλλο θα ποιήθηκε μετά την

αποχώρηση του τουρκικού μιλετιού, από τ’ αγιασμένα κι αιμα-

τοποτισμένα χώματα της Κρήτης μας. Λέει το ριζίτικο:

«…Εσιγανέψαν οι καιροί κι επάψαν οι γι’ ανέμοι,

πάψαν κι εσένα οι στράτες σου, Σουλτάνο, απού την Κρήτη,

-Στην Κρήτη μπλιο σου δεν πατείς, στην Κρήτη δε  διαβαίνεις,

παρά στην Κόκκινη Μηλιά!»  

Τραγουδιούνταν και θα συνεχίζει να τραγουδιέται ώστε να

στέκει η Κρήτη, γιατί λέει όλη την Ιστορία μας σε τρείς και μισή

μόνο σειρές. Είναι αθάνατο!
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K
ι έτσι έπρεπε, γιατί τα όποια

ακούσματα βρήκαμε από τις πα-

λιότερες γενιές, μαρτυρούν την

αέναη προσπάθεια του Κρητι-

κού, σε καιρούς δίσεκτους και σε

χρόνια πέτρινα, να κρατήσει αλώ-

βητη την ταυτότητά του. Είναι

αποδεκτό από τους περισσότε-

ρους ότι ο πυρήνας για τη διαιώνιση μιας φυλής εί-

ναι η παράδοσή του και τα ιδιαίτερα στοιχεία που συν-

θέτουν την πολιτιστική του οντότητα. 

Από τα βασικότερα είναι και η μουσική, που δεν

έπαψε να αποτελεί πηγή έκφρασης, δημιουργίας και

πολιτισμού. Σ’ αυτήν βρίσκουμε, κατά την γνώμη μου,

το πιο ζωντανό και πρόσφορο πεδίο έκφρασης και επι-

κοινωνίας, όλα όσα συνθέτουν την ύπαρξή μας, αυτά

που αποτελούν το είναι μας.

Σε φλύαρες αναφορές γύρω από την παράδοση,

επαναλαμβάνουμε στερεότυπα την ανάγκη προστασίας

της. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε, δεν το προσδιορίσα-

με ποτέ. Πού είναι η ουσιαστική πρόταση; Δεν θα πρέ-

πει να γίνει μια κάποια οριοθέτηση των παρεμβάσε-

ων που θα μπορούσαν να γίνουν; Δεν έχουμε ξεκα-

θαρίσει μέσα μας ακόμα δυστυχώς, αν θα πρέπει να

κρατηθεί η παράδοσή μας στα μουσειακά πρότυπα ή

αν θα πρέπει να γίνει μια κάποια παρέμβαση με νέα

στοιχεία, κάτι, που αποτελεί επιταγή των καιρών μας.

Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο σημείο είναι η προσπάθεια

που γίνεται, το ζούμε πολλές φορές, να οργανώνονται

συναυλίες με τα παραδοσιακά μας όργανα και βέβαια,

επειδή το ακρόαμα έχει διαφορετικές ανάγκες από αυ-

τές που έχει στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις δηλαδή

γάμους, βαπτίσεις κλπ. πολύ σωστά, συμπληρώνεται

το σχήμα του παραδοσιακού μας οργανικού συνόλου

με μουσικά όργανα/ηχοχρώματα που κατά την ταπεινή

μου γνώμη δεν πληρώνουν αυτή την έλλειψη. Εδώ πρέ-

πει να μας προβληματίζει πάρα πολύ, να βρίσκουμε  το

σημείο, που τελειώνει το σωστό και μετά αρχίζει η νο-

θεία. Οι πρωτομάστορές μας νομίζω έχουν την μεγά-

λη ευθύνη γι’ αυτό.

Υπάρχει μια συνέχεια στον οργανικό μας πλούτο

και μάλιστα νομίζω ότι αυτόν τον οργανικό πλούτο δεν

τον έχει καμιά άλλη περιφέρεια της πατρίδας μας. Μή-

πως λοιπόν σ’ αυτόν θα πρέπει να στραφούμε, ώστε

οι συναυλίες μας – μιλούμε πάντα για την Κρητική μου-

σική – να χαρίζουν το ακρόαμα που πρέπει;

Τα λυράκι έβαλε την αρχή στα παραδοσιακά μας

μουσικά όργανα με το ιδιαίτερο δικό μας ηχόχρωμα.

■ ΜπAΜπης πραΜατευτAκης  Μουσικοσυνθέτης, Πολιτικός Μηχανικός                                   

Τα παραδοσιακά μας
ηχοχρώματα κάτω 
από το φακό της έρευνας

{                }
Η Κρητική μουσική όπως προβάλλεται σήμερα, σπάζοντας το φράγμα 
των συνόρων και των άλλων απαιτήσεών μας, κάνει περήφανους 
τους Κρητικούς. Η ενεργός ανάμειξη νέων κυρίως, με μουσικές γνώσεις 
από σπουδές στα Ωδεία, δημιουργεί πλέον και τη βεβαιότητα μιας 
θετικής συνέχειας στη μουσική μας παράδοση.

■ Κεντρική Κρήτη, λυράρηδες. Nelly’s, 1939 (Μουσείο Μπενάκη).



καλλιτεχνική μας ζωή το τρίο: λυράκι, λύρα, βροντόλυρα. Πάντα σκεφτόμουν ότι στο σύνολο των

ήχων που δίνει αυτό το τρίο των οργάνων, ξεκινώντας από το βαθύτερο ήχο της βροντόλυρας

μέχρι τον οξύτερο που μας δίνει το λυράκι, λείπουν οι πολύ βαθείς ήχοι, αυτοί που σ’ ένα μου-

σικό έργο είναι τα θεμέλια της εναρμόνισής του.

Το πρόβλημά μου ήταν εάν ένα τέτοιο μουσικό όργανο θα έδινε το κρητικό ηχόχρωμα όπως

το ήθελα. Τελικά βρήκα τον άνθρωπο που μπορούσε να με βοηθήσει σ’ αυτό το πείραμα. Είναι

ο Γιώργος Παπαλεξάκης που κατασκευάζει λύρες. Με κάθε υπευθυνότητα έσκυψε πάνω στο σχέ-

διο που του έδωσα. Δεν σκέφτηκε ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Από τα χέρια του βγήκε ένα νέο μου-

σικό όργανο. Μια ωραία μπάσα λύρα, ονειρώδης στην όψη, αγγελική στο άκουσμα και από-

λυτα πιστή στο κρητικό ηχόχρωμα. Από τα επιδέξια χέρια του κατασκευαστή γεννήθηκε το θε-

μέλιο όργανο στο τρίο λυράκι, λύρα, βροντόλυρα και από τούδε και στο εξής θα είναι πια όχι

το τρίο αλλά το κουαρτέτο, όπως θα χαρακτηρίζεται στην διεθνή ορολογία, του κρητικού ηχο-

χρώματος. Ο συνθέτης θα έχει, γράφοντας ένα μουσικό έργο, φυσικά στο χαρακτήρα, ύφος, ήθος

και ρυθμό της μουσικής μας μια μεγάλη γκάμα ήχων που βαθυστόχαστα θα εξυπηρετεί κάθε

του μουσική σκέψη.   

■ Αρχείο Μ. Μανούσακα.

Ο οξύς του ήχος, με τον καιρό, υποχρέωσε στη

δημιουργία της βροντόλυρας. Πολύ σοφά ο

λαός μας άρχισε να δημιουργεί μια οικογένεια

οργάνων με μεγάλη αφοσίωση στο κρητικό

ηχόχρωμα. Κάποτε το αυτί έγινε ποιο απαι-

τητικό, γιατί η απόσταση των ήχων από τον

οξύ – λυράκι - στον βαρύ – βροντόλυρα - ήταν

μεγάλη. Την απόσταση αυτή με πολύ σοφία

κάλυψε η λύρα. Έτσι με το κρητικό ηχόχρω-

μα δημιουργήθηκε μια οικογένεια οργάνων

– λυράκι, λύρα, βροντόλυρα - που θα πρέπει,

έχουμε υποχρέωση, μ’ αυτό το σύνολο να

πλουτίζουμε το συναυλιακό μας ακρόαμα. Και

κάτι ακόμα, θα ικανοποιήσουν έτσι οι πρω-

τομάστορές μας τους θεματοφύλακες της πα-

ράδοσής μας. Μια καινοτομία που δείχνει και

δημιουργικό πνεύμα είναι η προσθήκη των

γερακοκούδουνων, που για τον συνθέτη, θα εί-

ναι ένα ηχόχρωμα μοναδικό σε μια ανάλογη

μουσική εικόνα. Πιστεύω την ιδέα της  χρή-

σης των γερακοκούδουνων στη ρυθμική

αγωγή της μουσικής μας, την έδωσαν τα λέ-

ρια των προβάτων. Από αυτό βλέπουμε πόσο

αρμονικά δένουν τα πολιτιστικά και περι-

βαλλοντικά στοιχεία.       

Όλα αυτά γίνονται καλύτερα αντιληπτά αν

υποθέσουμε ότι η μουσική είναι ένα ποτάμι

που κυλά. Το ποτάμι δέχεται και δυναμώνει

με τους παραπόταμους, που δεν είναι τίποτε

άλλο παρά η έμπνευση του καλλιτέχνη, του

απλού αυτού δημιουργού που το τροφοδοτεί

και που με την δημιουργία του το κάνει όλο

και ποιο ορμητικό, ποιο δυναμικό. Αλλά αυτό

το ποτάμι από τις ρίζες κάθε πολιτισμού δεν

πηγάζει; Από τις ρίζες αυτές ξεκίνησε, αγκά-

λιασε στο διάβα του ρυάκια και παραπόταμους

κι αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι τίποτε

άλλο, παρά το απάνθισμα της ψυχής των δη-

μιουργών. Κι επειδή ό,τι έχει ψυχή αποκτά ιδι-

αίτερο σεβασμό, επιβάλλεται πιστεύω να

ερευνηθεί σε όλο του το μήκος και πλάτος από

το μόνο   επιστημονικό φορέα του νησιού μας,

εννοώ το πανεπιστήμιό μας.  Το οφείλει στη

μουσική μας. Αυτό με την έρευνά του θα οριο-

θετήσει τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα, το

ύφος, το ήθος και τη ρυθμική αγωγή της μου-

σικής μας. Όλα αυτά κρύβουν ένα μυστήριο

που ήμαστε υποχρεωμένοι να ερευνήσουμε

και να προσδιορίσουμε. 

Έχει ακόμα μια θεμελιώδη αποστολή, να

δώσει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα πώς θα

εναρμονίσουμε την κρητική μουσική και όχι

φυσικά αν θα την εναρμονίσουμε. Πιστεύω

κρύβει μέσα της ένα μεγαλείο, κάτι το τελεί-

ως ιδιαίτερο, στο οποίο πρέπει να δοθεί μια

υπεύθυνη απάντηση. Το ζητούμενο δεν είναι

να πάρουμε το ομοφωνικό ευρωπαϊκό οικο-

δόμημα και μέσα σ’ αυτό με κάθε τρόπο να

προσπαθήσουμε να εντάξουμε την εναρμόνιση

της κρητικής μουσικής. Και για την κρητική

μουσική η αρχή είναι οι ελληνικές κλίμακες,

όπως μας τις κληροδότησαν οι αρχαίοι μας

πρόγονοι, στα συγγράμματά τους. Κλίμακες

που αποπνέουν ελληνική ψυχή και πάνω στις

οποίες πιστεύω θα έγραψαν μεγάλα μουσικά

έργα, αυτά με τα οποία επένδυσαν τις τρα-

γωδίες τους και που δυστυχώς δεν έχουν φθά-

σει μέχρι σε μας, όπως τα κείμενα των τρα-

γωδιών.

Πάνω σ’ αυτές τις κλίμακες γράφουν οι

πρωτομάστορές μας τις αψεγάδιαστες μελω-

δίες τους και τραγουδούν τους καημούς τους

χωρίς να τους τις έχει διδάξει κανείς. Σ’ αυτό

στηρίζομαι όταν υποστηρίζω πως με τα δείγ-

ματα αυτά αποδεικνύεται η συνέχεια της φυ-

λής μας. Γιατί απλούστατα συμπίπτει η μου-

σική έκφραση των προγόνων μας με αυτή του

σημερινού καλλιτέχνη.    

Αυτό που θεώρησα υποχρέωσή μου είναι

κατά κάποιο τρόπο να φέρω στην τρέχουσα
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{                }
Φέτος συμπληρώθηκαν 135 χρόνια από την ανακάλυψη 
του αρχαίου κρητικού πολιτισμού. Το 1878 ο Ηρακλειώτης έμπορος 
Μίνως Καλοκαιρινός ανέσκαψε  στις αποθήκες της δυτικής πτέρυγας 
του ανακτόρου στην Κνωσό και βρήκε πίθους. 

Η
ίδρυση και δραστηριοποίηση του Φι-

λεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

στις δεκαετίες 1880-90 με πρωταγω-

νιστές τον Ιωσήφ Χατζηδάκη και τον

Στέφανο Ξανθουδίδη, ήταν η αρχή

μιας ηρωικής εποχής που έφερε στο

φως τα μνημεία του αρχαίου κρητικού

κόσμου. Οι “Διόσκουροι” πατέρες της

Κρητικής αρχαιολογίας έδρασαν περίπου 50 χρόνια (1880-1930).

Ο Σύλλογος λειτούργησε για 20 χρόνια ως αρχαιολογική υπη-

ρεσία στα πλαίσια του οθωμανικού καθεστώτος κατοχής. Διέ-

σωσε και ερεύνησε σημαντικά μνημεία και δημιούργησε το πρώ-

το Κρητικό Μουσείο στο Ηράκλειο, με παραδόσεις και εξαγο-

ρές αρχαίων. Ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε με τον Ιταλό Άλμπερ

στη διάσωση της Μεγάλης Επιγραφής της Γόρτυνας το 1884

και στην ανασκαφή του Ιδαίου Άντρου, ενώ οι ίδιοι το 1886

ερεύνησαν τo Δικταίο  Άντρο, και το 1887 το σπήλαιο της Ει-

λειθυίας στην Αμνισό. 

Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) έδρασαν οι

ίδιοι Κρητικοί πρωταγωνιστές: O γιατρός Ιωσήφ Χατζηδάκης,

πρώτος Έφορος αρχαιοτήτων και Διευθυντής του Μουσείου

Ηρακλείου, ενθάρρυνε τις έρευνες του Ιταλού Άλμπερ και βοή-

θησε τον Έβανς να αγοράσει τη γη, όπου ήταν το ανάκτορο στην

Κνωσό. Πραγματοποίησε ανασκαφές το 1909 στο λατρευτικό

σπήλαιο Αρκαλοχωρίου και στην Τύλισο όπου ανέσκαψε τα μι-

νωικά μέγαρα. Ο διαπρεπής αρχαιολόγος, ιστορικός, φιλόλο-

γος και λαογράφος, ο πρώτος ολοκληρωμένος κρητολόγος Στέ-

φανος Ξανθουδίδης ανέσκαψε τη μεγάλη οικία στο Χαμέζι Ση-

τείας το 1903, τα νεκροταφεία στη Φαιστό, στα Μουλιανά και

στη Σητεία και τους θολωτούς τάφους στη Μεσαρά από το 1904

και εξής (Κουμάσας, Πλατάνου, Πορτί). 

ΑΜΕΡικΑνΟι ΑνΑςκΑΦΕIς 

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για ανασκαφές στην Κρήτη εκ-

δηλώθηκε πρώτη φορά το 1881, όταν ο πρόξενος των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών William Stillman ζήτησε μέσω του Υπουργεί-

ου Εξωτερικών των ΗΠΑ την έκδοση φιρμανιού από την Οθω-

μανική Κυβέρνηση για ανασκαφές στην Κνωσό και τη Γόρτυ-

να. Το αίτημα απορρίφθηκε εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας

■ Η Αγία Τριάδα την εποχή της ανασκαφής της. ■ Η Γόρτυνα, Ωδείο την εποχή της ανασκαφής.

■ Η Φαιστός την εποχή

της ανασκαφής της.

■ Δρ Αντωνης ΒΑςιλΑκης  Επίτιμος Διευθυντής Υπουργείου Πολιτισμού

Η τριακονταετία των
μεγάλων ανασκαφών
στην Κρήτη (1884-1913)



στην Κρήτη. Ο Stillman επισκέφτηκε την Κρήτη και την Κνω-

σό, όπου εκπόνησε ένα πολύτιμο σκιτσογράφημα της περιο-

χής που είχε ανασκάψει ο Καλοκαιρινός το 1878. Από το Αρ-

χαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής ανατέθηκε στον Φρειδε-

ρίκο Άλμπερ η διεύθυνση των ερευνών στην Κρήτη. Τότε ερευ-

νήθηκε και το μινωικό σπήλαιο των Καμαρών. 

Στα 1900 ο κύκλος των μεγάλων ανασκαφέων διευρύνθηκε

με Αμερικανούς αρχαιολόγους, με κορυφαία την Harriet

Boyd στο Καβούσι. Στα επόμενα χρόνια η Harriet Boyd συ-

νεργάστηκε με την Edith Hall και τον Richard Seager στην ανα-

σκαφή στα Γουρνιά. Το 1905 η Harriet Boyd αποσύρθηκε από

τις ανασκαφές στην Κρήτη, αλλά ενδιαφέρθηκε για τη μελέ-

τη και δημοσίευση των ανασκαφών της (1908). Οι Edith Hall

και Richard Seager συνέχισαν τις ανασκαφές της Boyd στην

Κρήτη και ανέσκαψαν: η Ε. Hall στο Σφουγγαρά Γουρνιών, στο

Βρόκαστρο και στον Πρινιάτικο Πύργο και ο R. Seager στον

Μόχλο, στη Βασιλική, στην Ψείρα και την Παχιά Άμμο. 

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙΣ

Η τύχη επεφύλαξε στο Βρετανό αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς

την ανασκαφή του ανακτόρου του Μίνωα στην Κνωσό. Οι με-

γαλειώδεις ανασκαφές του στην Κνωσό άρχισαν το 1900 και

συνεχίστηκαν επί 32 χρόνια. Ανέσκαψε κυρίως το μινωικό ανά-

κτορο, αλλά ενδιαφέρθηκε και για τα νεκροταφεία και την πόλη,

όπου εργάστηκαν επίσης οι David Hogarth και E. J. Forsdyke.

Ο Έβανς είναι ο ιδρυτής της μινωικής αρχαιολογίας, και η δρά-

ση του ήταν καθοριστική στην εξέλιξη της προϊστορικής αρ-

χαιολογίας όλης της Ελλάδας, που μέχρι τότε ήταν κυρίως «ομη-

ρική». Στον Έβανς χρωστούμε όχι μόνο τα ευρήματα του μι-

νωικού πολιτισμού, αλλά και τον τρόπο ερμηνείας τους (μέ-

γαρα, δεξαμενές καθαρμών, λατρεία δένδρων και πεσσών κτλ.).

Με τη συγκριτική οπτική του ενέταξε τον κρητικό πολιτισμό

της εποχής του χαλκού στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτισμών

της ανατολικής Μεσογείου (αιγυπτιακό, μεσοποταμιακό, μι-

κρασιατικό) και της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η

προσφορά του στην κατανόηση του μινωικού πολιτισμού με

την αναστήλωση του ανακτόρου στην Κνωσό ήταν μεγάλη.

Ο D. Hogarth ανέσκαψε το Δικταίο Άντρο, στο Ψυχρό και

στη Ζάκρο, όπου ανακάλυψε τμήματα της μινωικής πόλης. To

1902 o Bosanquet ανέσκαψε στην Πραισό της Σητείας και τον

ίδιο χρόνο μέχρι το 1906 ανέσκαψε στο Παλαίκαστρο, μαζί με

τους R. Μ. Dawkins, J. L. Myres και Μ. Ν. Tod. Ο Dawkins με

τον M. L. W. Laistner ανέσκαψαν το 1913 στο σπήλαιο Καμαρών

στη νότια πλαγιά του Ψηλορείτη και στην Πλάτη του οροπε-

δίου Λασιθίου.

ΓΑΛΛΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕIΣ

Οι Γάλλοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αρχαιολογική

έρευνα στην Κρήτη ήδη το 1856-1857. Πρώτοι ερεύνησαν την

Κρήτη οι Georges Perrot και Leon Thenon. Ο γάλλος επιγρα-

φικός Bernard Hassoulier μελέτησε και δημοσίευσε ευρήμα-

τα από τις ανασκαφές του Μ. Καλοκαιρινού στην Κνωσό. Το

1891 ο André Joubin εκπόνησε έναν τοπογραφικό χάρτη της

Κνωσού. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης οι Γάλλοι αρ-

χαιολόγοι συνέχισαν το ενδιαφέρον τους για την Κρήτη. Ο

Pierre Demargne ανέσκαψε στο Δικταίο Άντρο, στην

Ίτανο και στη Λατώ. 

ΙΤΑΛΟI ΑΝΑΣΚΑΦΕIΣ

Η πρώτη ιταλική ανασκαφή υπό τον Φ. Άλμπερ ήταν στο

ναό του Πυθίου Απόλλωνα στη Γόρτυνα (1884-1887), που ήταν

ο επίσημος ναός της μεγάλης κρητικής πόλης. Το 1886 ο Φ.

Άλμπερ ανέσκαψε στο σπήλαιο του Ερμή Κραναίου στον Πα-

τσό Αμαρίου. Το 1893 και 1894 ο Antonio Taramelli ανέσκα-

ψε το Σπήλαιο της Μιαμούς και με τον Lucio Mariani ανέ-

σκαψαν το σπήλαιο των Καμαρών. Ο Άλμπερ πραγματοποίη-

σε επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές σε όλη την Κρήτη. 

Η ιταλική αποστολή μετά το 1900 επικέντρωσε το ενδια-

φέρον της στην πεδιάδα της Μεσαράς στο νότιο κεντρικό τμή-

μα της Κρήτης. Η πρώτη μεγάλη μινωική ανασκαφή των Ιτα-

λών ήταν στη Φαιστό το 1900-1909, αρχικά από τον Άλμπερ

και ύστερα μέχρι το τέλος από τον Luigi Pernier. Ακολούθη-

σε το 1902-1914 η ανασκαφή στην Αγία Τριάδα από τον Φρει-

δερίκο Άλμπερ με τη συμμετοχή του Paribeni. Επίσης το 1901-

1902 ανασκάφηκαν από τους Taramelli, Gerola και Savignioni

οι μινωικές νεκροπόλεις στα Λιλιανά και στα Καλύβια Φαιστού. 

■ Η Κνωσός την εποχή της ανασκαφής της. ■ Η αίθουσα του θρόνου στο ανάκτορο της Κνωσού.

■ Όψη του Δίσκου της Φαιστού-

φωτογραφική πλάκα του R. Behaeddin
■ Απεικόνιση της τοιχογραφίας των ταυροκαθαψίων από το ανάκτορο της Κνωσού-

φωτογραφική πλάκα του R. Behaeddin.

■ Aπεικόνιση του ειδωλίου της Θεάς των Όφεων-φωτογραφική

πλάκα του R. Behaeddin
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πολιτισμός

{                }
Τα τρία μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κρήτης οργανώθηκαν σταδιακά κατά
την περίοδο της Βενετοκρατίας, περί τα τέλη της οποίας (16ος-17ος αι.) 
πήραν την τελική τους μορφή. Αναπτύχθηκαν μέσα σε οχυρούς περιβόλους,
κτισμένους πάνω στις αρχές του προμαχωνικού συστήματος, που κατασκευ-
άστηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη Τουρκική απειλή.

Τ
ο ρυμοτομικό σχέδιο σε μεγάλο βαθμό

ακολούθησε παλιότερες χαράξεις και η αρ-

χιτεκτονική τους ήταν προσδεμένη στο

άρμα του Βενετσιάνικου Μανιερισμού,

που επικρατούσε τότε. Με τη σταδιακή κα-

τάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους με-

ταξύ των ετών 1645 και 1669 η νέα άρχουσα

τάξη εγκαταστάθηκε κυρίως στις πόλεις,

όπου κυριαρχούσε αριθμητικά, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες

υποδομές, όπως ήταν τα οχυρωματικά έργα, ναοί, δημόσια κτή-

ρια, αλλά και ιδιωτικές κατοικίες. 

Στις υποδομές αυτές, που είχαν υποστεί σημαντικές φθο-

ρές κατά τη διάρκεια του πολέμου, προστέθηκαν νέες, όπως τζα-

μιά (λιγότερα στις πόλεις Ηράκλειο και Χανιά, περισσότερα στο

Ρέθυμνο) με τους χαρακτηριστικούς μιναρέδες τους, δημόσια

λουτρά (χαμάμ) και κρήνες. Με το πέρασμα των χρόνων επήλ-

θαν αρκετές αλλαγές προς το χειρότερο, τόσο στην καλή ρυμο-

τομία των πόλεων, όσο και στην αστική αρχιτεκτονική με την

προσθήκη πρόχειρων, ξύλινων επεκτάσεων (κιόσκια) και άλλων

κατασκευών. Έτσι ο μέχρι τότε δυτικοευρωπαϊκός χαρακτήρας

των οικισμών, πήρε σιγά-σιγά ένα έντονα ανατολίτικο χρώμα. 

Η δημιουργία του μικρού Ελληνικού κράτους επηρεάζει στα-

διακά την αρχιτεκτονική και στις κατεχόμενες ακόμη από τους

Τούρκους επαρχίες.  Την ίδια εποχή η Οθωμανική Αυτοκρατορία

υποχρεώνεται σε παραχωρήσεις στις μη μουσουλμανικές Κοι-

νότητες, οι οποίες πλέον φροντίζουν να κάνουν αισθητή την

■ Χανιά. Λιμάνι. Χαρακτηριστική εικόνα της Τουρκοκρατίας (καλοτυπία 1858).

■ Χανιά, Λιμάνι. Ο μετασχηματισμός του χώρου. (P. Blanc, γύρω στα 1900).

■ ΜιχΑλης ΑνδριΑνΑκης  Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

Οι πόλεις της Κρήτης 
μέχρι την  Ένωση



ύπαρξή τους και στο επίπεδο των υποδομών. Το ρεύμα του νε-

οκλασικισμού αρχίζει να έρχεται από την ελεύθερη Ελλάδα και

έχει ένα έντονο συμβολισμό, που συνδέεται με τη συνέχεια του

Γένους. Αρχίζει να διεισδύει στις πόλεις του νησιού και συν-

δυάζεται τόσο με τις κλασικιστικές τάσεις του Μανιερισμού,

που έχουν επιβιώσει στη λαϊκή αρχιτεκτονική, αλλά και κάποιο

«ανατολίτικο» εκλεκτικισμό, που συνδέεται με τη μουσουλμα-

νική Κοινότητα. Η αυξανόμενη παρουσία των «Προστάτιδων

Δυνάμεων» στις πόλεις, και ιδίως την τότε πρωτεύουσα Χανιά,

φέρνει σε επαφή τους Κρητικούς με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Οι επιρροές είναι φανερές στην αρχιτεκτονική,  ενώ νέες χρή-

σεις και τρόποι κοινωνικής συμπεριφοράς κάνουν την εμφά-

νισή τους, ξενίζοντας το συντηρητικό ντόπιο πληθυσμό. Ένας

σημαντικός αριθμός από ιδιωτικά κτήρια κτίζονται από τα θε-

μέλια, ή ανακατασκευάζονται ριζικά, δίνοντας ένα έντονο νε-

οκλασικό χαρακτήρα στις ευπορότερες  συνοικίες των χρι-

στιανών. Ανάλογη τάση εκσυγχρονισμού με στοιχεία οθωμα-

νικού εκλεκτικισμού, παρατηρείται και στις κατοικίες της ανώ-

τερης τάξης των μουσουλμάνων. Από τα τέλη του 19ου αιώνα

οι αλλαγές αυτές στις πόλεις παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας,

ιδίως στις εκτός των τειχών επεκτάσεις των πόλεων.   

Οι δυο κύριες Κοινότητες, αλλά και άλλες μικρότερες, όπως

των Εβραίων, ή των Καθολικών,  μπαίνουν μετά τα μέσα του

19ου αιώνα σε ένα ανταγωνισμό στην οικοδόμηση, ή εξωραϊ-

σμό των λατρευτικών, εκπαιδευτικών, ή πολιτιστικών υποδο-

μών. Από την εποχή αυτή η  Οθωμανική Κυβέρνηση αρχίζει

να εκσυγχρονίζει τις απαρχαιωμένες κτηριακές υποδομές

της και φροντίζει για την οικοδόμηση εντυπωσιακών δημόσιων

κτηρίων (διοικητηρίων, στρατώνων, δικαστηρίων, νοσοκομεί-

ων, κλπ). Οι Χριστιανικές Κοινότητες, περιορισμένες από τη μέ-

χρι τότε πολιτική σε περιθωριακούς χώρους λατρείας σε συ-

νεργασία με τις κατά τόπους Επισκοπές και αξιοποιώντας τη

νομοθεσία για ανεξιθρησκία και ισότητα των λαών της Αυτο-

κρατορίας, αμιλλώνται στην ανέγερση νέων καθεδρικών ναών,

στους οποίους το στοιχείο του νεοκλασικισμού και του εκλε-

κτικισμού με αναφορές και στο Βυζάντιο κυριαρχούν. Γύρω από

τους ναούς κτίζονται εντυπωσιακού μεγέθους και μορφής εγκα-

ταστάσεις για τη στέγαση εκκλησιαστικών και κοινοτικών δρα-

στηριοτήτων. Παράλληλα κτίζονται στις μεγάλες πόλεις νέα σχο-

λεία με αξιοποίηση τοπικών πόρων, αλλά και την επιχορήγη-

ση του Οθωμανικού κράτους. Ο τρομερός σεισμός του 1856 θα

προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές, κυρίως στο Ηράκλειο,

και θα θέσει επιτακτικά το θέμα της ανοικοδόμησής του σε νέα

βάση, κάτι που θα γίνει μόνο εν μέρει. Σημαντικές εξελίξεις υπάρ-

χουν σε κάποια παλιά ημιαστικά κέντρα, όπως είναι η Ιεράπετρα,

η Σητεία και το Καστέλι Κισάμου, ή σε νέα που αναπτύσσονται,

όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Νεάπολη, οι Αρχάνες, ο Βάμος και

η Σούδα. 

Οι αλλαγές στο χαρακτήρα των οικισμών γίνονται εντονό-

τερες από το 1868 με την εφαρμογή του Οργανικού Νόμου και

την ίδρυση των Δήμων, με διορισμένους αρχικά δημάρχους.

Ανάμεσα στα καθήκοντά τους για πρώτη φορά μπαίνουν τα θέ-

ματα της καθαριότητας, η επισκευή των δρόμων και η επιτή-

ρηση της υλοποίησης των όποιων σχεδίων πόλεων υπάρχουν.

Την ίδια εποχή αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται στην Κρήτη

μηχανικοί, μετακλητοί από την κυβέρνηση για δημόσια έργα,

ή από ιδιώτες για κατοικίες, καθώς και ντόπιοι με σπουδές στο

ελεύθερο κράτος και την Ευρώπη. Ο ηπειρώτης εμπειροτέχνης

αρχιτέκτονας Αθανάσιος Μούτσης, με πλούσια δράση στην Κων-

σταντινούπολη αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανέγερση

του μεγαλοπρεπούς μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μηνά, αλλά

και του Βεζίρ τζαμί, στη θέση του ναού του Αγίου Τίτου και ο

Λύσανδρος Καυταντζόγλου κτίζει το σπίτι της οικογένειας Κα-

λοκαιρινού στο Ηράκλειο. 

Με την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας ξεκινά μια οργα-

νωμένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού σε όλα τα επίπεδα. Με

το «Δημοτικό Νόμο» του 1899 καθορίζονται τα αυξημένα πλέ-

ον καθήκοντα των Δήμων, που διακρίνονται σε «αστικούς» (Χα-

νιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) και «επαρχιωτικούς». Από το 1901 πα-

ρατηρείται μια έντονη δράση παραχώρησης από την κυβέρνηση

ακινήτων για την κατασκευή, ή διαμόρφωση κτηρίων κοινής

ωφέλειας, ναών, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Με

την ίδρυση το 1900 «Λιμενικής Υπηρεσίας» εκσυγχρονίζονται

οι λιμενικές εγκαταστάσεις των πόλεων με έμφαση στο Λιμά-

νι των Χανίων. Με αυξημένο ενδιαφέρον αντιμετωπίζονται τα

■ Χανιά. Κατεδάφιση Porta Retimiotta (φωτογραφία P. Blanc, 1903). ■ Ρέθυμνο. Τα κτήρια του Διοικητηρίου και των τουρκικών στρατώνων (φωτ. P. Blanc, περί το 1900).

■ Χανιά. Η επέκταση της πόλης έξω από τα τείχη (τέλη 19ου αιώνα).
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θέματα εκσυγχρονισμού των οικισμών, με ιδι-

αίτερο βάρος στα ξεπερασμένα πλέον, ως προς

τη μορφή και την έκτασή τους, αστικά κέντρα.

Με τον εξαιρετικά σύγχρονο Νόμο 332/25-3-01

«Περί σχεδίου των πόλεων, κωμοπόλεων και χω-

ρίων» επιχειρείται να μπει μια τάξη σε χωρο-

ταξικά και πολεοδομικά θέματα. Αναγνωρίζε-

ται ο καθοριστικός ρόλος των μηχανικών,

μπαίνουν κανόνες τόσο στην κατασκευή νέων

οικοδομών, όσο και στην επισκευή και εκσυγ-

χρονισμό των παλιών με αντισεισμικούς κα-

νόνες. Θύμα του νόμου γίνονται οι πολλές ξύ-

λινες επεκτάσεις σε κτίσματα των πόλεων

(κιόσκια) και άλλες πρόχειρες κατασκευές, οι

οποίες έδιναν μέχρι τότε τον «ανατολίτικο» χα-

ρακτήρα στις πόλεις. Αντιμετωπίζονται θέμα-

τα διαμόρφωσης και πλακόστρωσης δρόμων,

δενδροφυτεύσεων, ύδρευσης, υγιεινής και κα-

θορίζεται ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδει-

ών και οι κυρώσεις για τα αυθαίρετα.  Τον Αύ-

γουστο του ίδιου χρόνου δημοσιεύονται και τα

νέα σχέδια των πόλεων, που προβλέπουν την

ενοποίηση των ιστορικών κέντρων με τους

εκτός τειχών οικισμούς, που αναπτύσσονται ρα-

γδαία. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται για λό-

γους υγιεινής η κατεδάφιση, ή κατάχωση των

βενετσιάνικων οχυρώσεων, ενέργεια που υλο-

ποιήθηκε σε μεγαλύτερη έκταση στις πόλεις των

Χανίων και του Ρεθύμνου και σε μικρότερη στο

Ηράκλειο. 

Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα βρί-

σκει το νησί σε μια κατάσταση οργασμού, όσον

αφορά στην εκτέλεση δημόσιων έργων και το

μετασχηματισμό του αστικού τοπίου. Οι πόλεις

επεκτείνονται-μέχρι τη δεκαετία του 1950-πάνω

σε σωστά οργανωμένα και σύγχρονα ρυμοτο-

μικά σχέδια με συνέπεια την απρόσκοπτη ανά-

πτυξή τους και την αρχιτεκτονική αναβάθμι-

ση, καθώς οι νέες κατοικίες κτίζονται ακο-

λουθώντας κυρίως το ρεύμα του νεοκλασικι-

σμού και του εκλεκτικισμού σε μεγάλα οικόπεδα

με κήπους και σχετικά πλατείς δρόμους. Ως κέ-

ντρα των νέων συνοικιών λειτουργούν οι με-

γαλοπρεπείς ναοί που κτίζονται σε νεοκλασι-

κό, ή νεοβυζαντινό ρυθμό, τα σχολεία και άλ-

λες κοινές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη μέριμνα

καταβάλλεται για την ύδρευση, τη δημιουργία

κοινόχρηστων χώρων, με αξιοποίηση των

εκτεταμένων χώρων των μουσουλμανικών

νεκροταφείων, των οχυρώσεων και άλλων

ελεύθερων εκτάσεων, αν και υπάρχουν πολλές

καταπατήσεις, ή και αδιαφανείς παραχωρήσεις

δημόσιας γης σε βάρος του συνόλου. Με λίγα

λόγια μπορούμε να πούμε ότι το αστικό τοπίο

βρίσκεται σε μια φάση πλήρους μετασχημα-

τισμού από το «βαρύ» και έντονα μνημειακό

χαρακτήρα του βενετσιάνικου Μανιερισμού,

που περικλειόταν ασφυκτικά από τις προμα-

χωνικές οχυρώσεις και το «γραφικό» της πιο

ελεύθερης οθωμανικής παράδοσης, στις σύγ-

χρονες αρχιτεκτονικές μορφές. Τα πράγματα ως

προς το αστικό τοπίο της Κρήτης εξελίσσονταν

ομαλά μέχρι τις μεγάλες καταστροφές από τους

γερμανικούς βομβαρδισμούς του 1941 αλλά κυ-

ρίως από το κλίμα «αναρχίας» που επικράτη-

σε, με τη συνέργεια και των πολιτικών κατα-

στάσεων, στα μεταπολεμικά χρόνια.

* Οι φωτογραφίες του Paul Blanc προέρ-

χονται από το Λεύκωμα Κρήτη-Εικόνες μιας

εποχής. Η φωτογραφική Συλλογή του Paul

Blanc, Γενικού Προξένου της Γαλλίας στην Κρή-

τη (1886-1901), Ζαχαρένια Σημανδηράκη

(επιμ.), Χανιά 2010. ■ Ηράκλειο. Η πόλη μετά το σεισμό του 1856 (φωτ. P. Blanc).

■ Ηράκλειο. Ο ναός του Αγίου Μηνά κυριαρχεί πάνω από την πόλη (φωτ. P. Blanc).

■ Άγιος Νικόλαος (φωτ. P. Blanc, τέλη 19ου αιώνα). ■ Ιεράπετρα (φωτ. P. Blanc, τέλη 19ου αιώνα).



πολιτισμός

Ε
ζησε σκληρές περιπέτειες. Υπέ-

στη ανυπολόγιστες φθορές. Οι

αγώνες άνισοι. Ο λαός της Κρή-

της, με τις ισχυρές ρίζες και κα-

ταβολές του, αντιστάθηκε, αλλά

και δοκιμάστηκε σκληρά. Η

μακροχρόνια βενετσιάνικη και

η τούρκικη κυριαρχία παρά τα

ερείπια που σώριασαν και τις επιρροές που άσκη-

σαν, δεν αλλοίωσαν τη σύσταση του πληθυσμού της

ούτε τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του. 

Με το φιλελεύθερο και υπερήφανο ήθος του κρη-

τικού λαού και τη δύναμη που τον διακρίνει, με άν-

δρες ισχυρούς και σπουδαίους, έφθασε στη μεγά-

λη επανάσταση του 1821 κι ύστερα από ιστορικούς

αγώνες και σκληρές δοκιμασίες έφτασε στην απο-

τίναξη του τουρκικού ζυγού, το 1898 και την Ένω-

ση με την Ελλάδα, το 1913.

Τα δεινά των κατακτητών επέδρασαν στη ζωή

και την εξέλιξη του κρητικού λαού  κι άφησαν τη γη

του γεμάτη με σημάδια και πληγές. Πλήθος εγκα-

τεσπαρμένα ερείπια και μνημεία, επί αιώνες στέκουν

σιωπηλοί μάρτυρες μιας πολύπαθης και πονεμένης

πορείας. 

Μνημεία που κλείνουν μέσα τους λαμπρές σε-

λίδες αγώνων. Ιστορίες επικές, με στάχτες, αίμα, δάφ-

νες και μυρτιές. Μοναστήρια, ξωκλήσια, φρούρια,

τείχη, κτίσματα, κρήνες, υπέρθυρα, λιοντάρια, μπαλ-

κόνια και άλλα αρχιτεκτονικά και μνημειακά σπα-

ράγματα, δείγματα τέχνης που δεν υπάρχει πια, κου-

βαλούν την ιστορία, τον πολιτισμό, το μόχθο και την

καθημερινότητα  πολλών γενεών. 

■ ΖΩΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων                                    

Γυναίκες της Κρήτης 
στον κόσμο 
της λαϊκής Τέχνης
» Από την Αριάδνη… στη Στυλιανή

■ Ακέραιος ποδόγυρος
Ανθοφόρα δοχεία με γαρύφαλλα
εναλλάσσονται 
με δικέφαλους αετούς.
Πλέκονται αρμονικά στοιχεία 
ανατολίτικα και βυζαντινά. 
Μουσείο Μπενάκη.

■ Χρονολογημένο ακέραιο ένδυμα με βαθυγάλαζα μετάξια. Εργασία “1757 Μαρήα Παπαδοπούλα”.

Συλλογή Sandwith, Μουσείο Victoria & Albert, Λονδίνο.

{                }
Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης Ασίας και Αφρικής, 
η Κρήτη υπήρξε τόπος διεκδίκησης των ισχυρών και στόχος 
του ενδιαφέροντος των μεγάλων. Καίριος σταθμός συνάντησης 
στους δρόμους του εμπορίου και της διακίνησης αγαθών και ανθρώπων,
όπως ήταν φυσικό, διήνυσε μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορική πορεία.  
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■ Ακέραιος ποδόγυρος με εναλλασσόμενες μορφές γοργόνας και δικέφαλου αετού.

Μουσείο Μπενάκη.

■ Εντυπωσιακός ο “Κρητικός Χορός”.

Συλλογή Sandwith, Μουσείο Victoria & Albert, Λονδίνο.

■ Ακέραιη ιδιότυπη κρητική φορεσιά.  
“Ωρηοπλουμισμένο” κρητικό ένδυμα με “κεντημένα άνθη, δένδρα, ρόδας,
κλιματίδας, περιπλοκάς φυτών και δένδρων, ζώων, πτηνών, γραμμάς
παραλλήλους, πλαίσια, γύσους, με διάφορα ποικίλματα εις τον κάμπον,
ως να ήτο των αρχαίων ναών η Ζωφόρος”.
Μουσείο Μπενάκη.

Κρητική Αναγέννηση

Η ισχυρή φύτρα του Κρητικού μέσα στο χαλασμό όχι

μόνον επιβιώνει αλλά ζωντανεύει και δημιουργεί έργα πο-

λιτισμού που κερδίζουν την αναγνώριση και το θαυμασμό.

Στην περίοδο της Αναγέννησης ανθίζουν τέχνες και φυ-

τρώνουν τεχνίτες που ξεχωρίζουν. Η κρητική τέχνη εκ-

φράζεται “πλατυστόμως”.   

Στη ζωγραφική δημιουργείται η “Κρητική σχολή” με εξαί-

ρετους δημιουργούς, όπως ο Δαμασκηνός, «ο κυρ Θεοφά-

νης ο Κρης»,  ο Άγγελος, ο  Ρίτζος, ο  Κλόντζας, κ.ά. με πρύ-

τανη, βέβαια και πρωτοπόρο, τον Γκρέκο.

Στη λογοτεχνία γράφονται σελίδες με αριστουργηματι-

κά έργα. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο Χορτάτζης, ο Φώσκο-

λος και άλλοι ποιητές δίδουν “πνοή ζώσα” στα δημιουργή-

ματά τους, μεταφέροντας τη δροσιά της λαϊκής μούσας στον

έντεχνο λόγο.  

Η κρητική λογοτεχνία, με το έπος, το θέατρο και τη λυ-

ρική ποίηση, ως εξαιρετικά δείγματα λόγου,  αντιπροσωπεύει

την κρητική ψυχή. Ο Ερωτόκριτος το έπος της Κρήτης, η Ερω-

φίλη, η Πανώρια, η Θυσία του Αβραάμ, είναι κάποια από τα

αριστουργήματα του αναγεννησιακού θεάτρου. Δίκαια, χα-

ρακτηρίζεται ο 17ος αιώνας ως “Χρυσούς αιών” της Κρήτης.  

Στους αιώνες της αναγέννησης, η θυγατέρα της Κρή-

της δίδει λαμπρό και αξιοθαύμαστο παρών. 

Με παραδοσιακά κυρίαρχο ρόλο, η γυναίκα της Κρή-

της, ενίσχυσε όλους τους αγώνες του νησιού, στήριξε τους

άνδρες του, έθρεψε τα παλικάρια του, κράτησε την πίστη

της, διατήρησε το νοικοκυριό της, ενώ δημιούργησε τον δικό

της “κόσμο”, κόσμημα - διάκοσμο.  

■ Ποδόγυρος τμήμα.
“Δεομένη” με φορεσιά και κορώνα στο κεφάλι,
λουλουδένια κλαδιά στα χέρια και γύρω της μουσικοί,
πουλιά, ρόδακες κ.ά. 
Μουσείο Μπενάκη.



Κυρά κι αφέντρα, αρχόντισσα της πόλης ή της υπαίθρου,

αφιέρωνε ατέλειωτες ώρες στην οικογένεια και το νοικοκυ-

ριό της. Καλλιτεχνήματα τα έργα των χεριών της,  έργα τέχνης

τα εργόχειρα της,  η προίκας της, μ’ αυτά που στόλιζε το σπι-

τικό της, που έντυνε τους δικούς της ανθρώπους. Τα υφάσματα

και τα κεντήματα που κοσμούσε και αφιέρωνε στους τόπους

λατρείας, στις εκκλησιές και τα μοναστήρια του νησιού.

Έπλεξε και συνταίριασε όλες τις καταβολές, που οι τρεις

πολιτισμοί κατέλειπαν στο νησί. Του Βυζαντίου. Της  Ανατολής

και της Βενετιάς και με την αισθητική και την ευαισθησία της

δημιούργησε το δικό της τομέα και διεκδικεί το δικό της μερ-

τικό στην Κρητική Αναγέννηση. 

Υφαντική παράδοση

Με την υφαντική της τέχνη, “την αρχαιοτέραν πασών χει-

ροτεχνίαν” και με την κεντητική της ικανότητα δεν κέντησε μόνο,

τους καημούς και τα όνειρά της, αλλά “κέντησε” τα πανάρχαια

ιερά σύμβολα της Κρήτης, θρησκευτικά και λατρευτικά για να

διασώσει και να διατηρήσει όλη την παράδοση που κληρονό-

μησε από αιώνες, κληροδοτώντας μας ένα θησαυρό απίστευ-

της τέχνης κι ομορφιάς. Με μια ιδιαίτερη μορφή τέχνης, την

κρητική κεντητική εντυπωσιάζει και δίδει εξαίρετα δείγματα. 

Ως, acu pictores: οι “ζωγράφοι της βελόνας” παρουσιάζονται

με τον πιο λαμπρό και πιο διακοσμητικό κλάδο της ελληνι-

κής λαϊκής τέχνης.  

Η αρχόντισσα της Κρήτης στα αξιοθαύμαστα έργα της, συ-

γκέντρωσε θέματα και συμβολισμούς που πάντα παραμένουν

σταθεροί και που τις ερμηνείες τους τις νοιώθει βαθειά στην

ψυχή της. 

Πώς να μην θαυμάσει κανείς την ύπαρξη της γυναίκας με

τα υψωμένα χέρια που απαντάται στα χειροτεχνήματα της Κρή-

της, πότε ως Μινωική Θεά (1.700 π.Χ) στις τοιχογραφίες και

τα ειδώλια και πότε ως “δεομένη μορφή” στα αναγεννησια-

κά κεντήματα του 16ου αιώνα, ακόμη και στα υφαντά του 20ου

αιώνα, τις πετσέτες και τις πατανίες; 

Και, πώς να ερμηνευθεί η επανάληψη της απεικόνισης αυ-

τής στη διάρκεια των 3.500 περίπου χρόνων, αφού κανείς δεν

■ “Δεομένη” με γαρύφαλλα στα χέρια (λεπτομέρεια).

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

■ Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (λεπτομέρεια).

■ Μαξιλάρι. Στο κέντρο η γοργόνα σαν έμβλημα. Η απεικόνισή της απαντάται συχνά στα κρητικά κεντήματα για να εξουδετερώνει το “κακό μάτι”.

Μουσείο Μπενάκη.

■ Ποδόγυρος με κεντρικό θέμα τη γοργόνα, που υποστηρίζεται από βάγια, τουλίπες και γαρύφαλλα. Μαζί της, οι ρόδακες, οι δικέφαλοι αετοί

και τα ιδιότυπα φτερωτά λιοντάρια συνδέουν τους πολιτισμούς του Βυζαντίου με τη Βενετιά. 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 
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γνώριζε την ύπαρξη της Μινωικής θεότητας,  πριν ο Έβανς

ταράξει τον ύπνο της, περί το 1900 μ.Χ.;

Κι ήταν τότε, γύρω στα 1900 που αποκαλύφτηκε ο μι-

νωικός πολιτισμός. Μάθαμε, πώς ο Μινωίτης πολίτης ορ-

γανώνει τη ζωή του, πώς φροντίζει τον καλλωπισμό και

την ενδυμασία του, πώς λατρεύει τους θεούς του.

Η κορυφαία θεότητα στη μινωική λατρεία, η Θεά- Μη-

τέρα είναι ντυμένη με περίτεχνα και πλούσια φορέματα,

υφασμένα στον αργαλειό της Κρήτης. Τα φορέματα, που

γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες και τα ειδώλια, είναι μάρ-

τυρες της επίδοσης των γυναικών της Κρήτης στην υφα-

ντική τέχνη. Μάρτυρες, επίσης, είναι τα λίθινα σφονδύλια,

τα αδράχτια και τα άφθονα υφαντικά βάρη, ευρήματα της

Νεολιθικής Κρήτης από περίπου 3.000 χρόνια π.Χ.  

Κρητικά κεντήματα

Από τα παλαιότερα, σημαντικότερα και ωραιότερα ελ-

ληνικά κεντήματα, γνωστά από τον 15ο – 16ο αιώνα κι

ύστερα, είναι τα κρητικά. Τα κεντήματα αυτά, από πλευ-

ράς αισθητικής και εμφάνισης θα μπορούσαν να αξιω-

θούν ιδιαίτερης προσοχής και να σταθούν ανάμεσα στα

σπουδαία έργα τέχνης. Επάξια δε να αξιολογηθούν ως έργα

“καλών τεχνών” και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των

καλλιτεχνών, κυρίως των ζωγράφων και όχι μόνο. Είναι

τόσο καλλιτεχνικές οι σχεδιαστικές συνθέσεις τους, τόσο

αρμονικοί οι χρωματικοί τους συνδυασμοί, με τις εναλ-

λαγές και την εντυπωσιακή ποικιλία τους, που θα τα ζή-

λευαν μεγάλοι και έμπειροι καλλιτέχνες! Τα κρητικά χει-

ροτεχνήματα ανεβάζουν τις τεχνίτρες τους σε βάθρο υψη-

λής καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

Στη μεγάλη διαδρομή του χρόνου οι θυγατέρες της

Κρήτης ύφαιναν, πλούμιζαν, κεντούσαν υφάσματα μάλ-

λινα, μεταξωτά, μπαμπακερά και λινά, με χρώματα των

φυτών και της πορφύρας. 

Στα έργα τους δεν δίδουν απλά ωραία σχέδια και

χρώματα σε περιποιημένα χρηστικά ή διακοσμητικά

αντικείμενα, αλλά μέσα από εκπληκτικούς καλλιτεχνι-

κούς συνδυασμούς κράτησαν θέματα που έχουν στενό

σύνδεσμο με πανάρχαιες παραδόσεις. Πολλά συνδέονται

με τη φύση, τις συνήθειες, τις παραδόσεις και ανταπο-

κρίνονται σε λατρείες, σύμβολα και πίστεις.  

Θέματα γεωμετρικά, σταυροί, έλικες, μαίανδροι και

σχετικές παραλλαγές του δέντρου της ζωής, παγώνια,  αν-

θρωπόμορφες παραστάσεις, καράβια κ.ά., είναι συνη-

θέστατα στοιχεία της λαϊκής τέχνης σχήματα και σύμ-

βολα που ανήκουν στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και

του ελληνικού πολιτισμού. 

Με όλα αυτά τα θέματα, οι γυναίκες της Κρήτης, με

δημιουργική δύναμη και αναπλαστική ικανότητα δη-

μιούργησαν την ιδιότυπη κρητική κεντητική. Κέντησαν

διακοσμητικά σχέδια, φυτικά - τριαντάφυλλα, τουλίπες,

γαρύφαλλα, αλλά και άλλα συμβολικά θέματα, που συν-

δέονται με τις λατρευτικές και μυστηριακές του δοξασίες,

όπως η γοργόνα, ο δικέφαλος αητός, ο πετεινός, τα που-

λιά, τα φίδια κ.ά.

Επίσης, και πάμπολλα διακοσμητικά θέματα που

προήλθαν από τον ατέλειωτο πλούτο της Ελληνικής τέ-

χνης, θεμέλιο μιας παράδοσης που δημιουργεί στενή καλ-

λιτεχνική συγγένεια μεταξύ της Βυζαντινής και της Ελ-

ληνικής κλασικής τέχνης, συγγένεια η οποία δια μέσου

των αιώνων θα διατηρηθεί και θα στερεωθεί.  

Τα αρχαιότερα κρητικά κεντήματα είναι του 16ου και

17ου αιώνα. Ανήκουν στη συλλογή του Μητροπολιτικού

Μουσείου της Νέας Υόρκης με κεντημένη χρονολογία

1697, 1726. Υπάρχουν ακόμη, στο “Μουσείο Υφαντών”

της Washington, στη Βοστώνη, το Λίβερπουλ κ.α.

Όμως, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική συλλογή, ανή-

κει στο Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου του Λονδίνου

και είναι οι συλλογές  των Βρετανών Thomas Sandwith

και R. M. Dawkins.   

Ο Thomas Sandwith υπηρέτησε ως Γενικός Πρόξε-

νος της Αγγλίας στην Κρήτη, από το 1870 μέχρι το 1885.

Εκεί υπάρχει ένα κέντημα του 1733, ένα ακέραιο ένδυ-

μα του 1757 και ένα άλλο του 1762, καθώς και ο μεγα-

λύτερος αριθμός συγκεντρωμένων κεντημάτων, περί τα

263 κομμάτια.

Στην Ελλάδα, ενδιαφέρουσα είναι η συλλογή του

Μουσείου Μπενάκη και αυτή του Μουσείου Λαϊκής Τέ-

χνης. Πρόκειται για κεντήματα ενδυμάτων και  οικια-

κής χρήσεως, καθώς και βαρύτιμα ιερατικά άμφια. 

Πολλά κεντήματα σώζονται και στην Κρήτη. Στο Ιστο-

ρικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο, στο Ιστορικό Αρ-

χείο στα Χανιά, σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και σε λίγα

μοναστήρια του νησιού, τα κάστρα αυτά της πίστης και

της παράδοσης.

Ως κρητικό κέντημα σώζεται επίσης, ο αρχιερατικός

σάκος του πρώτου αρχιεπισκόπου Κρήτης, με χρονολο-

γία 1645, το αρχαιότερο μέχρι σήμερα, που βρίσκεται στο

Μουσείο του Βουκουρεστίου. 

Αντί  Επιλόγου

Θαυμαστά τα έργα των γυναικών της Κρήτης. Μεγάλη

η συμβολή της στη διατήρηση της ελληνικότητας, της Βυ-

ζαντινής τέχνης, της λαϊκής παράδοσης και της λαϊκή τέ-

χνης. 

Τιμή στον κόσμο της, τον “κόσμο - κόσμημα”.

Μα η μεγαλύτερη και πολυτιμότερη εισφορά της γυ-

ναίκας της Κρήτης είναι η Μάνα της. Κι είναι μεγάλος ο

θρύλος της Κρήτης, της λεβεντογέννας. 

Γιατί η μεγαλύτερη καπετανιά της γυναίκας της

Κρήτης είναι η Μάνα – Καπετάνισσα, που επί αιώνες γεν-

νούσε, ανάθρεφε και συντρόφευε τους “ανδρειωμένους”

της. 

Τιμή στις Μάνες των παλληκαριών και των αγωνιστών

της Κρήτης. Στη μάνα που γεννά το Μέγα Καπετάνιο του

κόσμου: Τον Άνθρωπο.

Τιμή στην Ιέρεια της οικογενειακής εστίας,

που υπήρξε ο υγιέστερος θεσμός των ανθρωπίνων

πολιτισμών.

■ Ποδόγυρος από κρητικό ποκάμισο με κεντημένη παράσταση σκηνής γάμου ή πανηγυριού. Διακρίνεται η γλάστρα, το δένδρο της ζωής, ο δικέφαλος αετός και πλήθος άνθη, ρόδια, κουκουνάρια, όλα σύμβολα

γονιμότητας και αφθονίας. Ακόμη βρακοφόροι Κρητικοί παίζουν λύρα, πλάι σε γυναίκες με πλούσιες ενδυμασίες.
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

Από την Αριάδνη… στη Στυλιανή

(Όταν, ο μύθος πλέκεται με την ιστορία) 

Από τη  “Magna Matter” και τη  Μινωίτισσα Θεά, 

επί αιώνες στο νησί της Κρήτης πλέκονται αρμονικά, στημόνι και υφάδι

ο μύθος με την ιστορία και υφαίνουν τον ιστό 

της μεγάλης πορείας του νησιού.

Η μυθική κόρη του Μίνωα, η Αριάδνη, με την αγάπη της και με την

εξυπνάδα της, έδωσε τη λύτρωση στα δεινά των Αθηναίων και με το

μίτο της, διέσωσε τον Θησέα και λευτέρωσε την Κρήτη από το «σκοτεινό

τέρας», το Μινώταυρο.

Και, … το γόνιμο προζύμι της Κρήτης 

εξακολουθούσε να καρπίζει.

Κ’ ήρθε η ιστορία, με την αλήθεια της, να κάνει το προαιώνιο όνειρο

των κρητικών, πραγματικότητα.

Μια γυναίκα από το Θέρισο, η Στυλιανή, θα γεννήσει  

ένα παιδί και θα το προικοδοτήσει με όλη τη λεβεντιά 

και τη φλόγα της Κρήτης.

Κ’ ήρθε ο καιρός, αυτό το άξιο γέννημα της Κρήτης, 

ο Ελευθέριος, να γίνει ο πρωταγωνιστής των ονείρων 

και του πόθου ολάκαιρης της Κρήτης. Να την λευτερώσει 

και να την ενώσει με την Ελλάδα!

Γιατί, ένα είναι βέβαιο: Χωρίς τον Βενιζέλο, 

η Κρήτη δεν θα ήταν Ελλάδα!

Τιμή, λοιπόν, στη μνήμη αυτής της Μάνας. 

Της Στυλιανής!

Και κοντά σ’ αυτήν, τιμή σ’ όλες τις Μάνες, 

των αγωνιστών και των

παλικαριών της Κρήτης, που λευτέρωσαν την Κρήτη!



πολιτισμός

T
ην ίδια ακριβώς εικόνα αντίκρισαν

το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 1913

(με το παλιό ημερολόγιο) ο βασιλιάς

Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουργός

Ελευθέριος Βενιζέλος και το πλήθος

των επισήμων και μη, επισκεπτών

του τόπου μας, για την τελετή της

Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Πώς ήταν όμως η πρωτεύουσα της Κρήτης εκεί-

νη την περίοδο των σαρωτικών αλλαγών; Η παλιά πόλη

διέσωζε το μεγαλύτερο μέρος του μνημειακού της πλού-

του και του πολεοδομικού της ιστού. Τα τείχη σώζο-

νταν σε όλο σχεδόν το μήκος τους, με εξαίρεση 5 ση-

μεία: Την πύλη του San Salvatore, που μαζί με το με-

γαλύτερο μέρος του μεγάλου Γενοβέζικου Πύργου στον

Τοπανά είχαν καθαιρεθεί το 1899. Το ρήγμα της οδού

Χάληδων, που δημιουργήθηκε τα τέλη του 1902,

όπως προέβλεπε το τότε νέο ρυμοτομικό σχέδιο για την

ενοποίηση της παλιάς με τη νέα πόλη. Πάνω στην τομή

του τείχους είχε κτιστεί το 1909 το νεοκλασικό μέγα-

ρο του Φιλολογικού Συλλόγου “Ο Χρυσόστομος”, ενώ

στο απέναντι τμήμα της τάφρου κτίστηκαν την επό-

μενη χρονιά τα τριώροφα καταστήματα του Μανού-

σου Κούνδουρου. Την κεντρική πύλη του “Καλέ Κα-

πισί” (Porta Retemiotta), που κι αυτή καθαιρέθηκε το

1899 μαζί με την πόρτα του San Salvatore. Το ρήγμα

στην αρχή της σημερινής οδού Δασκαλογιάννη, που

διανοίχτηκε το 1903. Μια μικρή γέφυρα μέσα στην τά-

φρο έφερνε το δρόμο στην απέναντι πλευρά. Το 1909

– 1910 καταρρίφθηκε και το κεντρικό και ανατολικό

τμήμα του ογκώδους “Κισλά” των Γενιτσάρων, γνωστού

τότε ως Γαλλικού στρατώνα (και σήμερα ως 1ο Γυ-

μνάσιο), για να ευθυγραμμιστεί ο δρόμος και να δη-

μιουργηθεί μικρή πλατεία. Ο παλιός “Κισλάς” ήταν ο

κεντρικός βενετσιάνικος στρατώνας των Χανίων κι έφε-

ρε στον όροφο  ανάγλυφο λέοντα του Αγίου Μάρκου

και μεγάλη λατινική επιγραφή.  Το 1913, το μοναδικό

τότε Γυμνάσιο Χανίων, είχε ήδη στεγαστεί στο πάνω

τμήμα του στρατώνα. Μια εντυπωσιακή βενετσιάνι-

κη πύλη από την οδό Τσουδερών είχε μεταφερθεί στην

τομή του τείχους, αποτελώντας την αυλόπορτα του σχο-

λείου. Η σημαντικότερη όμως καθαίρεση είχε πραγ-

ματοποιηθεί στον κεντρικό προμαχώνα της Pi-

attaforma, προκειμένου να κτιστεί εκεί η Δημοτική Αγο-

ρά. Η καθαίρεση πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1910

και με τα προϊόντα της εκσκαφής μπαζώθηκε ο χώρος

της τάφρου και δημιουργήθηκε η πλατεία της Αγοράς.

Η καταστροφή των οχυρώσεων στο νότιο τμήμα του

περιβόλου συνεχίστηκε εντατικότερα μετά το 1918. 

Το εσωτερικό της παλιάς πόλης διατηρούσε τη μορ-

φή και τη λειτουργία που είχε από την Τουρκοκρατία.

Ο κεντρικός πυρήνας του Καστελιού με τα βυζαντινά

τείχη και τις πύλες του, καθώς και τα βενετσιάνικα μέ-

γαρα και λοιπά κτήρια, διατηρούνταν αρκετά καλά. Το

ογκώδες “Σεράγιο” των πασάδων της Κρήτης είχε καεί

στα γεγονότα του 1897, διατηρούνταν όμως το παλιό

δικαστικό μέγαρο, που ο πρίγκιπας Γεώργιος είχε με-

τατρέψει σε Διοικητήριο, οι φυλακές κι ο στρατώνας

της Χωροφυλακής. 

{                }
“...Όποιος μπαίνει από την ανοιχτή θάλασσα στο λιμάνι των Χανίων, εντυπω-
σιάζεται από τη γραφική εικόνα της πόλης και την απίστευτη ομορφιά με φόντο
τη μακρά χιονισμένη οροσειρά των Λευκών Ορέων...”. Έτσι ξεκινά την περιγρα-
φή των Χανίων ο Trevor Battye, ένας Βρετανός περιηγητής που ήρθε στον τόπο
μας το χειμώνα του 1911. Δύο χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 1913, οι ταξιδιωτι-
κές του εντυπώσεις εκδόθηκαν σε βιβλίο στην Αγγλία. 

Το μεγάλο Αρσενάλι, χριστιανικό σχολείο από το 1872, το μου-

σουλμανικό σχολείο Αρρένων στην οδό Λιθινών και το επίσης

μουσουλμανικό θηλέων στην ανατολική πλευρά του Καστελι-

ού λειτουργούσαν ακόμη. Ελληνικό παρθεναγωγείο λειτουργούσε

στα καταστήματα της “Χριστιανικής Κοινότητος” στην πλατεία

της Μητρόπολης. Τα ίδια τα “Καταστήματα είχαν κατασκευα-

στεί μετά την πυρπόληση του 1897 με έξοδα του τσάρου Νι-

κολάου σε καθαρό νεοκλασικό ρυθμό, ενώ το μοναδικό τότε δη-

μόσιο ρολόι, δώρο του ίδιου τσάρου, κοσμούσε την είσοδο του

μακρόστενου θόλου που οδηγούσε στην κλειστή τότε πλατεία.

Η υπόλοιπη χριστιανική συνοικία που είχε επίσης πυρποληθεί,

είχε αποβάλει την εικόνα της καταστροφής και της ερήμωσης

και νέα κτήρια είχαν πάρει τη θέση των καμένων. Εκεί που είχε

αλλάξει δραστικά η εικόνα της παλιάς πόλης, ήταν η καθαίρε-

ση του μεγαλύτερου μέρους των ξύλινων προεξοχών (σαχνισιά),

αίτημα του συνόλου της κοινωνίας την εποχή εκείνη. Η κα-

θαίρεση αυτή, που είχε αποφασιστεί από το 1901, έλαβε μαζι-

κό χαρακτήρα το 1910 και 1911. Έτσι, ένα μέρος της γραφικό-

τητας των παραλιακών σπιτιών χάθηκε, η εικόνα όμως της πα-

λιάς πόλης έγινε ταυτόχρονα πιο “ευρωπαϊκή”, αποβάλλοντας

τον ανατολίτικο χαρακτήρα της. Κάποια παραλιακά σπίτια εί-

χαν ντύσει τις προσόψεις τους με νεοκλασικά στοιχεία, το κτή-

ριο μάλιστα του μετέπειτα Ναυτικού Μουσείου είχε από το 1911

μεταποιηθεί σε αμιγώς νεοκλασικό. 

■ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Ιστορικός ερευνητής, Συλλέκτης                             

Χανιά 1913: Η μορφή 
της κρητικής πρωτεύουσας 
την περίοδο της  Ένωσης

■ Το Γιαλί τζαμισί και το σημείο αποβίβασης των επιβατών στο λιμάνι.
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■ Η παραλία του Κουμ Καπί από το “Φάληρο”. ■ Τα νεώρια χωρίς το μεταγενέστερο δρόμο που τα απέκοψε από τη θάλασσα και ο κατάφορτος με

πλεούμενα ανατολικός μυχός.

■ Το κεντρικό λιμάνι με το παλιό τελωνείο σε πρώτο πλάνο.

■ Θεοφάνεια 1914.

■ Ο Τοπανάς καθρεφτίζεται στα ήσυχα νερά του λιμανιού, δύο χρόνια πριν από την  Ένωση.

Να σημειωθεί ότι το παραλιακό μέτωπο

των σπιτιών ήταν τότε αρραγές, όπως είχε

διαμορφωθεί στη Βενετοκρατία, η επικοι-

νωνία με το εσωτερικό της πόλης γινόταν

μέσω της πόρτας του Κολόμπου, της βενε-

τσιάνικης πύλης που οδηγούσε από την προ-

κυμαία στην πλατεία του Σαντριβανιού. Η

πύλη γκρεμίστηκε λίγα χρόνια μετά, αργό-

τερα καθαιρέθηκε και η γειτονική της βυ-

ζαντινή πύλη που οδηγούσε στο εσωτερικό

του Καστελιού. 

Στην πλατεία του “Σαντριβανιού”, λει-

τουργούσε ακόμα το παλιό Δημαρχείο στο

τετραώροφο γωνιακό κτήριο, το Νοσοκομείο

όμως είχε μεταφερθεί από το 1905 στο νέο

του κτήριο. Το Γιαλί Τζαμισί διατηρούσε το

μιναρέ του, όπως και τα υπόλοιπα τζαμιά της

πόλης. Το νεοκλασικό Τελωνείο, το διπλανό

“Μέγα ξενοδοχείον της Αγγλίας”, τα αψιδωτά

καταστήματα στη βάση του τείχους του

Καστελιού και η πρώην Οθωμανική τράπε-

ζα, το πλαισίωναν αρμονικά. Εκτός από τα

τζαμιά (9 εντός των τειχών και 4 εκτός), λει-

τουργούσαν και 2 συναγωγές στην Οβρια-

κή. Οι κύριοι δρόμοι της παλιάς πόλης είχαν

πλακοστρωθεί με πλάκες Βεζουβίου από το

1911 και φωτίζονταν με “Λουξ” από το

1908. Στη συνοικία Χιόνες λειτουργούσαν σα-

πωνοποιεία, που μαζί με την ΑΒΕΑ στη Νέα

Χώρα,  κάποιους αλευρόμυλους και την πα-

ροπλισμένη φάμπρικα Ουστά Ρεσίτ στο

Κουμ Καπί, αποτελούσαν την υποτυπώδη

βιομηχανική υποδομή της πόλης. Τα βενε-

τσιάνικα νεώρια είχαν αρχίσει να χάνουν την

άμεση επαφή με τη θάλασσα, αφού τα στό-

μιά τους είχαν κτιστεί με τοίχους και χρη-

σιμοποιούνταν ως αποθηκευτικοί χώροι. Αν

και η παλιά πόλη εξακολουθούσε να αποτελεί

το εμπορικό και κοινωνικό κέντρο των Χα-

νίων, η οικοδόμηση της νέας Δημοτικής Αγο-

ράς το μετατόπισε τελεσίδικα. 

Η δημιουργία νέας Αγοράς ήταν αίτημα

της χανιώτικης κοινωνίας από την αυγή του

20ου αιώνα και η εκπλήρωση αυτού του ορά-

ματος ήταν μια δικαίωση. Η οριστική από-

φαση λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

και το Δήμαρχο Εμμανουήλ Σειραδάκη τον

Ιούνιο του 1908.  

Ας σημειωθεί ότι τα σχέδια ήταν του μη-

χανικού του Δήμου Κων/νου Δρανδάκη, ο

οποίος χρησιμοποίησε νεοκλασικά στοι-

χεία που συνδέονταν με τη βενετσιάνικη αρ-

χιτεκτονική παράδοση και πρωτοποριακά για

την εποχή υλικά στον τρόπο της στέγασης.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν απαραίτητα

παράλληλα έργα, νέος αποχετευτικός αγω-

γός, εξωτερικά μεταλλικά στέγαστρα κλπ, που

την κατέστησαν τοπόσημο των Χανίων. 

Η νέα πόλη αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθ-

μούς. Η Χαλέπα, το παλιότερο κι “ευρωπαϊ-

κότερο” προάστιο, διατηρούσε τη μορφή που

απέκτησε στα τέλη του 19ου αιώνα, με τα λιτά

νεοκλασικά αρχοντικά, τα Προξενεία και τις

λαμπρές εκκλησίες της, αλλά και τις λαϊκές

της γειτονιές και τα βυρσοδεψεία (Ταμπα-

καριά). 



Ανάμεσα στα πρώτα, ξεχώριζαν το πατρικό

σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου, τα 3 αρχο-

ντικά του Λεωνίδα Λυγκούνη (η κατοικία του,

το Γαλλικό και το Αγγλικό προξενείο) το αρ-

χοντικό Μαρκαντωνάκη με τους πύργους του,

τα 2 του Θεμ. Μιτσοτάκη (η κατοικία του Ύπα-

του Αρμοστή και της κόρης του, Φαιναρέτης),

του Βαλέριου Καλούτση, το “Προξενείο”

που τότε στέγαζε το Ιταλικό προξενείο, το

Ρωσικό προξενείο στο μετέπειτα στρατόπε-

δο Χατζηδάκη, η κατοικία της βαρόνης

Σβαρτς (τότε ιδιοκτησία του Μαξ Κρού-

γερ), η “Γαλαρία”, το αρχοντικό του Μου-

σταφά Πασά στη “Σκοτεινή Καμάρα” και του

Πωλογιώργη στην Κάτω Χαλέπα. Στη γει-

τονιά “Μπάνια” σώζεται και σήμερα ένα χα-

ριτωμένο σύνολο νεοκλασικών κατοικιών

που υπήρχε και τότε, καθώς και το κτήριο

που στέγαζε το Αυστριακό Προξενείο, τα σπί-

τια των Πλουμιδάκη, Καλαϊσάκη και άλλα.

Στην Αμπεριά και τα γειτονικά Στουλιανά

υπήρχαν τούρκικα αρχοντικά, το ίδιο και στα

μετέπειτα Λενταριανά. Εντυπωσιακοί ήταν

και οι ναοί της Χαλέπας, η ρωσικού ρυθμού

Αγία Μαγδαληνή, η Ευαγγελίστρια (χωρίς

ακόμα τον τρούλο και τα καμπαναριά της),

ο Αγ. Νικόλαος και ο Αγ. Παντελεήμονας. 

Ο Αγ. Ιωάννης ήταν μια αναπτυσσόμε-

νη περιοχή με όμορφες νεοκλασικές κατοι-

κίες, και το χαρακτηριστικό κτήριο της Δε-

ξαμενής είχε αρχίσει μόλις να κατασκευά-

ζεται. 

Στα Δικαστήρια δέσποζε το λαμπρό μέ-

γαρο των Δημοσίων γραφείων – Δικαστη-

ρίων, που στέγαζε όλες τις Διοικητικές Υπη-

ρεσίες της Κρητικής Πολιτείας. 

Η οδός “Δημοσίων Γραφείων” στου

“Μπόλαρη”, ήταν ένα βουλεβάρτο με διπλές

δεντροστοιχίες και αρχοντικά νεοκλασικά

σπίτια (Κούνδουρου, Πωλογιώργη, Ναξάκη,

Φρογουδάκη, Χατζιδάκη, Φούμη και άλλα). 

Σημαντικά νεοκλασικά υπήρχαν και στη

“Λεωφόρο Ρώμης” (Ι. Σφακιανάκη), όπως και

στην οδό Στέφανου Δραγούμη (Δημοκρα-

τίας) με χαρακτηριστικότερο το σπίτι του Μι-

χάλη Σαββάκη (αργότερα Δεσποτικό). 

Η οδός “Περιπάτου” (οι σημερινές Τζα-

νακάκη και Νεάρχου), ήταν μαζί με του

“Μπόλαρη” η ωραιότερες της πόλης. 

Στον καταπράσινο Δημοτικό Κήπο λει-

τουργούσε από το 1905 ο πρώτος κινημα-

τογράφος της πόλης, η παλιά Κρητική Βου-

λή όμως είχε πια γκρεμιστεί.  

Εκτός από το κτήριο των Ιταλικών στρα-

τώνων, δενδροστοιχίες και πλήθος νεοκλα-

σικά μέγαρα στόλιζαν το δρόμο αυτό: Η καλ-

λιμάρμαρη Τράπεζα Κρήτης, τα μέγαρα Πα-

παδόπετρου, Ανδρουλιδάκη,  Κατζουράκη,

Χατζηδάκη, Μανουσάκη, Μανούσακα, Πα-

νηγυράκη, Κουφάκη, Λαζαρίδη, Στρατηγάκη,

Παπαγιαννάκη, το ξενοδοχείο “Μεγάλη

Βρετανία” και το “Κοινωφελές Ταμείο”

(Αγροτική Τράπεζα) ανταγωνίζονταν μετα-

ξύ τους σε ομορφιά. 

■ Η Χαλέπα και η μετέπειτα πλατεία Καγιαλέ από το Γαλλικό προξενείο.

■ Η βόρεια άκρη της οδού Δασκαλογιάννη με τη νότια πύλη των νεωρίων και η ράμπα που οδηγούσε

στην ανατολική πύλη του Καστελιού.

■ Όψη της παλιάς πόλης και του λιμανιού από το ύψωμα της Σάντα Κατερίνα (Τρουλί). Σε πρώτο πλάνο ο

Τοπανάς.

■ Η πλατεία του Σαντριβανιού (Μαυροβουνίων) με τα κτίσματα που την απέκοπταν από τη θάλασσα και

την “Πόρτα του Κολόμπου”.
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Ο τεράστιος αδόμητος χώρος του “Πεδί-

ου του Άρεως” χρησίμευε για τις παρελάσεις

και κάθε λογής εκδηλώσεις, ενώ τα σχολεία

δεν είχαν ακόμα κτιστεί εκεί.  Η οδός “Χαλέ-

πας” (μετέπειτα Ελευθ. Βενιζέλου) είχε κι αυτή

σημαντικά οικοδομήματα να επιδείξει (κατοι-

κίες Ντόκου, Μανουσάκη, Κοέν, αρχηγείο

Κρητ. Χωροφυλακής) έχανε όμως σε λαμπρό-

τητα, επειδή χώριζε δυο γειτονιές που κατοι-

κούνταν από φτωχούς μουσουλμάνους : Το

Κάτω και το Πάνω Κουμ Καπί. 

Καθένα είχε το δικό του τζαμί με το μινα-

ρέ του. Στο Πάνω Κουμ Καπί βρίσκονταν άλ-

λοτε οι αχυρένιες καλύβες των Βεγγάζιων

“Χαλικούτηδων”, είχαν όμως πυρποληθεί από

υπαλλήλους του Δήμου και είχαν αντικατα-

σταθεί από πρόχειρα κτίσματα. 

Δυτικά και νότια από την πλατεία της Αγο-

ράς, στα μετέπειτα “Νέα Καταστήματα” και μέ-

χρι τις παρυφές του “Φράγκικου νεκροταφεί-

ου”, εκτείνονταν εκτεινόταν το απέραντο μου-

σουλμανικό κοιμητήριο των Χανίων. 

Η εγκατάλειψή του ήταν ολοφάνερη. Είχε

ήδη ληφθεί η απόφαση της ρυμοτόμησης και

καταστροφής του, που υλοποιήθηκε όμως

μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Νέα

Χώρα αναπτυσσόταν έξω από τον παλιό πυ-

ρήνα της και χαρακτηριστικά νεοκλασικά εί-

χαν κατασκευαστεί στα ανατολικά της, όπως

το εντυπωσιακό αρχοντικό Πρέβε που περι-

βαλλόταν από κτήμα. Ο νεόκτιστος ναός του

Αγ. Κωνσταντίνου παρέμενε ημιτελής λόγω έλ-

λειψης οικονομικών πόρων. Η ΑΒΕΑ είχε  νε-

οκλασική πρόσοψη, ενώ το παρακείμενο

Εβραϊκό κοιμητήριο ήταν χωρισμένο σε δύο

μέρη, για τους ευκατάστατους και τους φτω-

χούς. Νοτιότερα, το Βαρούσι αναπτυσσόταν

χωρίς την παρουσία των λεπρών που είχαν

συγκεντρωθεί στη Σπιναλόγκα. Η οδός Απο-

κορώνου οδηγούσε στη συνοικία Βωμ με το

αρχοντικό Κουκουλάκη και τον τεκέ των

Μεβλεβήδων και στη συνέχεια κατηφόριζε

προς τον Κουμπέ (τότε υπήρχε μόνο το μαυ-

σωλείο και το μετόχι του Μπάρμπου).

Η πόλη των Χανίων βρισκόταν σε ένα στά-

διο δημιουργικής μετάλλαξης κι αυτό ήταν εμ-

φανές παντού. Απόλυτα κυρίαρχος ο νεο-

κλασικισμός, έδινε στα κτήρια μία λάμψη που

ακόμα δεν έχει σβήσει, το ίδιο συνέβαινε και

με τους ανθρώπους. Τα αστικά ήθη στο ντύ-

σιμο και τη συμπεριφορά ήταν κυρίαρχα στον

πληθυσμό της πόλης, δεν ήταν σπάνια όμως

και η παρουσία βρακοφόρων χωρικών στους

πολυσύχναστους δρόμους της. Η πρωτεύουσα

της Κρήτης, γεμάτη δυναμισμό, άνοιγε μια νέα

σελίδα της ιστορίας της.  

■ Η έξοδος της Χάληδων στα “Νέα Καταστήματα” το 1912-13, που τότε αποτελούσαν μέρος του

μουσουλμανικού νεκροταφείου. Διακρίνονται η οδός Σκαλίδη, ο παλιός αλευρόμυλος, το εγκαταλειμμένο

μουσουλμανικό κοιμητήριο και το “Φράγκικο” νεκροταφείο.

■ Στιγμιότυπο από τους εορτασμούς της Ένωσης, στη διασταύρωση Χάληδων και Νοέλ.

■ Ο ιταλικός στρατώνας το 1909, λίγο πριν φύγουν τα ιταλικά στρατεύματα.

■ Πανοραμική άποψη των ανατολικών συνοικιών από το μπαλκόνι του αρχοντικού Λαζαρίδη στην αρχή της Νεάρχου. Αρχείο Χαράλαμπου Λιγκούνη.

■ Η ανατολική πλευρά του

“Γαλλικού στρατώνα” (1ου
Γυμνασίου Χανίων) μετά την

καθαίρεση του τείχους και την
τοποθέτηση της βενετσιάνικης

πύλης για αυλόπορτα. Στο βάθος
η Αγορά (1918).



οικονομία

H
Κρήτη έμελλε να

γεννήσει το θεό

των θεών, το Μό-

ριο Δία, τη δωρή-

τρια της ελιάς την

Αθηνά και τον

πρώτο δάσκαλο

της ελαιοκομίας

τον Ιδαίο Ηρακλή. Ακόμα, τέκνο της Κρή-

της είναι ο Στάφυλος, του οποίου οι επί-

γονοι Σπερμώ, Οινώ και Ελαΐς θα διδάξουν

στην υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι και τη Σα-

μοθράκη την καλλιέργεια των δημητρια-

κών, του αμπελιού και της ελιάς.

Στη Μινωική Κρήτη  λατρευόταν η

θεά-μητέρα της γονιμότητας η «Πότνια

των θηρών» ή «Βριτομάρτυς» με τις «πτυ-

χές» της βλάστησης, των ζώων και της οι-

κογένειας και το μόνιμο συνοδό της το

σύμβολο της βλάστησης, το Βέλχανο ή Υά-

κινθο. Οι διάσπαρτες στο νησί αγροικίες,

τα απανθρακωμένα αγροτικά προϊόντα, τα

γεωργικά ξυλουργικά εργαλεία, τα ελαιο-

πιεστήρια και τα πατητήρια, που η σκα-

πάνη των αρχαιολόγων φέρνει  καθημε-

ρινά στο προσκήνιο, είναι οι βουβοί αλλά

εύγλωττοι μάρτυρες της μεγαλειώδους

γεωργικής προόδου των Μινωιτών. 

Η βασική αυτή μορφή γεωργίας με

πολύ λίγη πρόοδο κατά τη Βυζαντινή πε-

ρίοδο (380-823 μ.Χ.) θα διατηρηθεί μέχρι

τη μεγάλη εξέγερση του Γένους. Θα τολ-

μούσε άφοβα να πει κανείς, πως δεν θα δυ-

σκολευόταν ένας Μινωίτης καλλιεργη-

τής, αν εγειρόταν να συνεχίσει τις γεωρ-

γικές δουλειές του, τις οποίες άφησε χι-

λιάδες χρόνια πριν. 

Η ανέλιξη του πρωτογενούς τομέα

την περίοδο αυτή θα πρέπει να αποδοθεί

στις μεγάλες καταστροφές, στις διώξεις,

στις λεηλασίες, στους επαχθείς φόρους και

στην εγκατάλειψη των περιουσιών, που θα

υποστεί η Μεγαλόνησος κατά το διάβα της

ιστορίας από το μεγάλο σεισμό της Θήρας

και τους διαφόρους κατακτητές. 

Η ανατολή της ελληνικής επανάστασης

βρίσκει την Κρήτη έτοιμη να συμμετάσχει

στον αγώνα. Παρόλο που η γεωργία στη-

ρίζει την οικονομία του νησιού, αφού το

1847 τα 7/8 του πληθυσμού είναι αγροτι-

κός και τα 3/5 της δεκάτης προέρχονται

από την ελαιοκαλλιέργεια, εντούτοις δεν

αναπτύσσεται στο βαθμό που έπρεπε. Κι

αποτελεί πραγματικό άθλο το γεγονός ότι

οι Κρητικοί παρά την ανισονομία, τη βα-

ρύτατη φορολογία, τις διώξεις και τις κα-

ταστροφές κατάφεραν να εξαγοράσουν από

τους Τούρκους μεγάλο μέρος της περιου-

σίας και να  δημιουργήσουν 27 αλληλο-

διάδοχα σχολεία βοηθώντας την ανάπτυ-

ξη της γεωργίας και ανορθώνοντας το

πνευματικό τους επίπεδο. 

Από την εθνική εξέγερση και μέχρι

την Ένωση με την Ελλάδα οι βασικοί κλά-

δοι του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη εί-

ναι η ελιά, το αμπέλι, τα δημητριακά, τα

οπωροφόρα, οι βελανιδιές, οι μουριές, το λι-

νάρι, το βαμβάκι και ο καπνός. Στην κτη-

νοτροφία κυριαρχούσε η βοοτροφία, η αι-

γοπροβατοτροφία, η μελισσοκομία και η ση-

ροτροφία. Από τις γεωργικές βιομηχανίες

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα

ελαιοτριβεία, τα οινοποιεία, τα υφαντουρ-

γεία μάλλινων, λινών και βαμβακερών υφα-

σμάτων, η σαπωνοποιία και τα βυρσοδεψεία. 

Η μεγάλη σημασία της γεωργίας για

{                }
Kατά τον πλειόκαινο η Κρήτη μετασχηματίζεται σε νησί, για να πάρει σχεδόν τη
σημερινή της μορφή κατά την πλειστόκαινη περίοδο. Ένα νησί με πλούσια σε είδη
χλωρίδα και πανίδα. Η φυσική αυτή προικοδότηση υπήρξε ο βασικός λόγος, που
η Κρήτη στη μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορική της διαδρομή, θα στηρίξει την
οικονομία και ευημερία της στη γεωργία. Κι ήταν επόμενο 10.000 χρόνια πριν 
η γεωργία, που σήμερα αναφέρεται πολύ συχνά και με τον καινοφανή όρο 
«πρωτογενής τομέας», να ξεκινήσει την «παραγωγική της επανάσταση» 
από τον επίγειο αυτό παράδεισο. 

■ Εικονιστικά και γραμμικά ιερογλυφικά για γεωργικά εργαλεία, ζώα και φυτά.

■ Δρ. Βαγγeλης α. ΜποyρΜπος Γεωπόνος, Ερευνητής, Φυτοπαθολόγος, Οικοτοξικολόγος                          

ΚρηΤη:

Ο πρωτογενής τομέας
στο διάβα των αιώνων

την οικονομία του  νησιού  αναγνωρίζεται και

από τον ίδιο τον κατακτητή, ο οποίος  το χα-

ρακτηρίζει ως «Εγιαλέτι».

Η Κρητική Πολιτεία διαβλέπει  από

πολύ νωρίς την αναγκαιότητα βελτίωσης

των συνθηκών άσκησης της γεωργίας. Γι’

αυτό ζητείται η μετάκληση του ειδικού Γε-

ωπόνου Αριστείδη Μουράτογλου στην

Κρήτη για  να γνωμοδοτήσει «περί των γε-

ωργικών πραγμάτων της νήσου». Σε ειδική έκ-

θεσή του θα γράψει «… Ακράδαντον πεποί-

θησιν έχομεν, ότι η πλήρης μετ΄ επιμονής και

ακριβείας εφαρμογή των άνω εκτεθέντων θέ-

λει επιφέρει  εν ελαχίστω χρονικώ διαστήμα-

τι την αναμόρφωσιν και πρόοδον της γεωργίας

της νήσου, ήτις θα επιφέρη την οικονομικήν ευ-

εξίαν της χώρας, εφ ης μόνον ασφαλώς δύνα-

ται να στηριχθή το μέλλον της πολυπαθούς και

αναξιοπαθησάσης Κρήτης». 

Καταρτίζεται ο οργανισμός της γεωργικής

υπηρεσίας με 2 Γεωργικές Περιφέρειες, 5

αγροκήπια και 2 σπορεία. Το 1903 υποβάλ-

λονται από το αρμόδιο Γεωργικό Ταμείο εκ-

θέσεις «Επί των πεπραγμένων υπό της Γεωργι-

κής Υπηρεσίας μετά μελέτης προς εμψύχωσιν της

γεωργίας της Νήσου». Στις εκθέσεις αυτές

αναλύονται οι επιτυχίες και οι αποτυχίες και

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για  την παρά

πέρα ανάπτυξη «της κοινής τροφού, πάντων Γε-

ωργίας». Ανάλογη έκθεση για λογαριασμό

των 4 συμμάχων συντάσσεται και από το Γιάν-

ναρη ή Γιανναράκη Αντώνιο για «τας αναγκαίας

και εισακτέας μεταρρυθμίσεις», καθότι  η  «γε-

ωργία πάσχει δεινώς και ατροφεί». Στην προ-

σπάθεια για τη γεωργική ανάπτυξη της Κρή-

της συνεισφέρουν και τα 5 Γεωργικά Γνωμο-

δοτικά Συμβούλια, η Γεωργική Εταιρεία Γε-

ωργιουπόλεως, το Γεωπονικό Χημείο Ηρα-
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κλείου και ο Γεωργικός  Σύνδεσμος  Ηρα-

κλείου. 

Η εκατοντaχρονΗ πορεiα 

τΗς γεωργiας τΗς κρhτΗς

Από το 1910 και μέχρι την προσάρτη-

ση της Κρήτης στην Ελλάδα η Κρητική Πο-

λιτεία θα προσαρμόσει τη δράση της για την

αγροτική ανάπτυξη με τα μέτρα, που ο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος έπαιρνε για την υπόλοι-

πη Ελλάδα, ως Πρωθυπουργός. Κι είναι άξιο

προσοχής το γεγονός, ότι η γεωργική αυτή

διάρθρωση της Κρήτης και η αποτελεσμα-

τικότητά της θα αποτελέσει πολύτιμο βοή-

θημα για τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνη-

σης της «ανόρθωσης», προκειμένου να

αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη

της γεωργίας στη χώρα.

Πρώτη Δεκεμβρίου του 1913. «Ευλογη-

μένη και αγία ημέρα αύτη». Η πολυπόθητη

από αιώνες Ένωση της Κρήτης με την Ελ-

λάδα γίνεται πραγματικότητα. Η «πρεσβυ-

γενής των ελληνικών χωρών αδελφή και οιο-

νεί μήτηρ», η «οίνοπι πόντω, καλή και πίειρα,

περίρρυτος», η «αιμάσσουσα» Κρήτη ενώνε-

ται με τη  μητέρα Ελλάδα. Όχι, όμως οικο-

νομικά «περιδεής και πένης», αλλά με οργα-

νωμένο το βασικό της αναπτυξιακό τομέα,

τη γεωργία. Η γεωργία σε όλες τις διακυ-

βερνήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου θα

αποτελέσει αναπτυξιακό στόχο προτεραιό-

τητας. «…Θα μεριμνήσωμεν ιδίως υπέρ της κυ-

ριωτάτης πηγής του πλούτου μας της γεωργίας

…». Για τη μεταλαμπάδευση της γεωργικής

γνώσης, την ενθάρρυνση και εμψύχωση του

αγροτικού πληθυσμού οργανώνεται η γε-

ωργική εκπαίδευση σε επίπεδο ανώτατης,

μέσης και κατώτατης βαθμίδας. Επί των ημε-

ρών του  Εθνάρχη ιδρύεται το Υπουργείο Γε-

ωργίας. Το 1914 ψηφίζεται ο νόμος για τους

γεωργικούς συνεταιρισμούς. Η ένταξη των

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία διευ-

κολύνει ιδιαίτερα στην Κρήτη την εφαρμο-

γή στη γεωργία πολύτιμων εμπειριών και τε-

χνικών. Η επαναστατική για την εποχή εκεί-

νη γεωργική αποκέντρωση, η οποία «κατέ-

λυσεν πλήρως την τυραννικήν γραφειοκρατίαν»

με τη δημιουργία των Γεωργικών Ταμείων

θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην επι-

τυχή εφαρμογή των προγραμμάτων ανά-

πτυξης του πρωτογενούς τομέα. 

Η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας θα

αποτελέσει «μεγάλον σταθμόν της γεωργικής

μας προόδου». Ο  Ελευθέριος  Βενιζέλος θα

επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον για τους

δύο βασικούς κλάδους της γεωργίας της

Κρήτης, την ελιά και τα εσπεριδοειδή. Σε μια

περιστροφή του λόγου του στα Γιαννιτσά στις

9-4-1929, θα πει «…Πιστεύομεν ακραδάντως ότι

εντός μιας γενεάς η ελαία ημπορεί να αποβή η

πρώτη εθνική παραγωγική πηγή πλούτου και

ευημερίας δια την χώραν». Με την επίσκεψή

του στην Αμερική θα φέρει και τα πρώτα εμ-

βόλια για τη διάδοση της ομφαλοφόρου

πορτοκαλιάς στην Κρήτη. Την εκπληκτική

και πρωτοφανή αυτή αγροτική πορεία οι

αγρότες της Κρήτης την ενστερνίσθηκαν

απόλυτα. 

Η Κρητική γεωργία προχώρησε προς το

μεσουράνημα. Στα πλαίσια αυτής της γε-

ωργικής πολιτικής δημιουργείται στην Κρή-

τη η Επιθεώρηση Γεωργίας με τοπικό Γε-

ωργικό Συμβούλιο και συζητείται η δυνα-

τότητα ίδρυσης Γεωπονικού Πανεπιστημί-

ου. Εθνικοί όμως λόγοι θα υποχρεώσουν τη

δημιουργία της Γεωπονικής Σχολής στη

Σμύρνη και όχι στην Κρήτη. Το 1914 ιδρύο-

νται δύο Σταθμοί ο Φυτοπαθολογικός και ο

Ελαιοκομικός Κρήτης. Την ίδια χρονιά υπο-

καθίσταται ο Φυτοπαθολογικός Σταθμός

από την «Επιτροπή Γεωργικής Ερεύνης».

Για την υποβοήθηση της προσπάθειας

ανάπτυξης της γεωργίας δημιουργούνται

επίσης σε κάθε νομό Ταμεία Πρόνοιας της

Ελαιοπαραγωγής, Γεωργικά Επιμελητήρια,

3 Κατώτερα  Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία και

28 Κυριακά Γεωργικά Σχολεία. Το 1930 θα

δημιουργηθεί ο Αυτόνομος Οικονομικός Ορ-

γανισμός Οινοποιείων Κρήτης, στον οποίο

θα  υπαχθούν τα  89 οινοποιεία. 

Τη δεκαετία του 1930 τοπικός κρητικός

τύπος θα αφιερώσει αρκετό ακόμα και

πρωτοσέλιδο χώρο για την ορθοπόδηση του

πρωτογενούς τομέα. Σε όλες τις εκδιδόμε-

νες την εποχή εκείνη εφημερίδες θα φιλο-

ξενηθούν άρθρα, σχόλια και ενημερωτικά

επιστημονικά θέματα προκειμένου να έλ-

θουν στο προσκήνιο οι αδυναμίες του

πρωτογενούς τομέα και να ενημερωθεί ο

κρητικός αγρότης για την σύγχρονη γεωρ-

γική τεχνογνωσία. 

Στην εφημερίδα «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΑΧΥ-

ΔΡΟΜΟΣ» του 1934 για παράδειγμα διαβάζει

κανείς το αναδημοσιευμένο από τον Εθνι-

κό Κήρυκα Νέας Υόρκης άρθρο του βου-

λευτή Χανίων  Στέλιου Πιστολάκη, στο

οποίο  αναφέρει πως  «Η Κρήτη θα δυνη-

θή να θρέψη υπερδιπλάσιον πληθυσμόν. Τα

προϊόντα της είναι φημισμένα εις τας ευρω-

παϊκάς πόλεις». Στην ίδια εφημερίδα δη-

μοσιεύονται με ελκυστικούς τίτλους, όπως

«Η κτηνοτροφία μας», «Προς την τροφόν

γην», «Δια να προκόψη η γεωργία μας» διά-

φορα άρθρα και τεχνικά θέματα για την ελιά,

την κτηνοτροφία, τη λίπανση των καλλιεργειών

και για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς.

Ανάλογα δημοσιεύματα υπάρχουν και στην

εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ». Η Κρητική γεωρ-

γία σκιαγραφείται με αντικειμενικότητα

σε ειδικό αφιέρωμα της ΧΙ Διεθνούς

Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 1936. 

Στο αφιέρωμα αυτό με τίτλο «Η γεωρ-

γοβιομηχανική Κρήτη» γίνεται διεξοδική για

τη γεωργική κατάσταση του νησιού ανα-

φορά για κάθε Νομό ξεχωριστά. Τονίζεται

ιδιαίτερα η γεωπολιτική θέση της Κρήτης

και η γεωργική της αξία, αφού είναι ένα

από τα «ωραιότερα και πλουσιότερα νησιά,

όπου μπορούν να καρποφορήσουν οι ευγε-

νέστεροι καρποί». 

Γίνεται λόγος για την καλλιέργεια της

ελιάς και των εσπεριδοειδών, το αμπέλι, τα

χειμωνιάτικα κηπευτικά στη Γρα – Λυγιά

της Ιεράπετρας, την αιγοπροβατοτροφία, τη

μελισσοκομία στην οποία μόνο το 1.5% των

κυψελών είναι ευρωπαϊκές και για την εξα-

γωγή γεωργικών προϊόντων στην υπό-

λοιπη Ελλάδα και σε χώρες  της Ευρώπης. 

Η έλλειψη πολιτικής ηρεμίας και η γερ-

μανική κατοχή (1941-1944) θα ανακόψει

την εξέλιξη του πρωτογενούς τομέα στην

Κρήτη. Στα μετέπειτα χρόνια  οι Κρητικοί

αγρότες με τη βοήθεια του Κράτους, της

Αγροτικής Τράπεζας και των συνεταιρι-

στικών τους οργανώσεων βελτιώνουν

πολύ γρήγορα την καλλιέργεια των κτη-

μάτων και την εκτροφή των ζώων τους. Εί-

ναι από τη φύση τους οξυδερκείς, ταχεί-

ας αντιλήψεως, εργατικοί και επιδεκτικοί

καινοτόμων γεωργικών βελτιώσεων. 

Για την καλύτερη μεταφορά της τεχνο-

γνωσίας και των πρακτικών δεξιοτεχνιών

στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950

καθιερώνεται το Πρόγραμμα Γεωργικών

Εφαρμογών. Το πρόγραμμα αυτό αφομοι-

ώνεται ταχύτατα από τους κρητικούς αγρό-

τες, γιατί αποτελεί συνέχεια της γεωργικής

εκπαίδευσης προηγούμενων περιόδων. 

Οι Γεωργικές Εφαρμογές προβλέπουν

και για την Κρήτη ειδικό  πρόγραμμα σχο-

λικής και εξωσχολικής γεωργικής εκπαί-

δευσης. Με το σχολικό πρόγραμμα σε συ-

νεργασία με τα δημοτικά σχολεία δημι-

ουργούνται σχολικοί κήποι, γίνονται πα-

ραδόσεις γεωργικών μαθημάτων και ιδρύο-

νται σχολικοί συνεταιρισμοί. Στα πλαίσια

του εξωσχολικού προγράμματος της αγρο-

τικής νεολαίας δημιουργούνται Εξωσχο-

λικές Ομάδες Αγροτικής νεολαίας (ΕΟΑΝ)

και Μορφωτικοί Σύλλογοι Αγροτικής Νε-

ολαίας (ΜΣΑΝ). Η υλοποίηση του προ-

γράμματος αυτού ανατίθεται στα Γραφεία

Γεωργικών Εφαρμογών, που μετέπειτα θα

μετονομαστούν σε Γραφεία Γεωργικής

Ενημέρωσης και στη συνέχεια σε Γραφεία

Γεωργικής Ανάπτυξης. Οι Γεωπόνοι Γε-

ωργικών Εφαρμογών και οι Υπάλληλοι

Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, με εγκε-

κριμένα Ετήσια Σχέδια Δράσης αγωνίζο-

νται νυχθημερόν ως «ιεραπόστολοι» για τη

μεταλαμπάδευση της εκλαϊκευμένης τε-

χνογνωσίας στον αγρότη, στην αγρότισσα

και στην αγροτονεολαία. Σημαντική είναι

και η συμβολή των τεσσάρων Κέντρων Γε-

ωργικής εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) και των δύο

Πρακτικών Γεωργικών Σχολών. Υπάρχει

Γραφείο Συνδέσμου με τις μονάδες αγρο-

τικής έρευνας για την αλληλοδιοχέτευση

προβλημάτων προς έρευνα και αποτελε-

σμάτων για εφαρμογή. Διατυπώνονται

επίσης οι βασικές αρχές της οργάνωσης

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γε-

ωργικών επιχειρήσεων προκειμένου να δια-

σκεδαστούν τα τεχνικά εγγειοδιαρθρωτικά,

οργανωτικά, εμπορίου και ανθρώπινου

παράγοντα προβλήματα της γεωργίας. Το

πρόγραμμα αυτό είδε «ημέρες δόξας» στη

Μεγαλόνησο. Ο κρητικός αγρότης γίνεται

πια ο «τέταρτος συντελεστής παραγωγής». Δυ-

στυχώς στη δεκαετία του 1990 οι Γεωργι-

κές Εφαρμογές φθίνουν και  οι τεχνικοί

σύμβουλοι υποχρεώνονται να ασχολούνται

περισσότερο με γραφειοκρατική εργασία. 

Η Κρήτη ευδόκησε να έχει σημαντικά

ερευνητικά ιδρύματα για το συντονισμό της

έρευνας στην Κρήτη και στα νησιά του Αι-

γαίου, για την ελιά, το αμπέλι, τα κηπευτι-

κά και άνθη, την εδαφολογία και τη φυτο-

προστασία. Το 1989 η αγροτική έρευνα με-

τεξελίσσεται από απλή υπηρεσία του τότε

Υπουργείου Γεωργίας σε εθνικό ίδρυμα. Η

Κρήτη διατηρεί όλες τις ερευνητικές της μο-

νάδες. Αργότερα στην προσπάθεια ανα-

βάθμισης και εκσυγχρονισμού της αγρο-

τικής έρευνας δημιουργούνται 4 κέντρα

εφαρμογής των αποτελεσμάτων αγροτικής

έρευνας και τα ερευνητικά ιδρύματα της

Κρήτης διαρθρώνονται στα αναγκαία για

το νησί τμήματα και γραφεία. Προτείνεται

η δημιουργία στην Κρήτη Ινστιτούτου

Νησιώτικης Κτηνοτροφίας  Ιδρύεται επί-

σης σε επίπεδο Κρήτης και το Κέντρο Ανά-

δειξης και Προβολής Ελαιόλαδου Κρήτης.

Δυστυχώς η διαρθρωτική αυτή προσπάθεια

δεν προχώρησε «όπως έπρεπε». Αντίθετα

η αγροτική έρευνα στην Κρήτη, η προσφορά

της οποίας είναι αναγνωρισμένη και έξω

από τα όρια του νησιού και η μόνη βρα-

βευμένη από την Ακαδημία Αθηνών υπο-

βαθμίζεται χρόνο με το χρόνο.

■ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ,

(16 Φεβρουαρίου
1934).



Στην ίδια γραμμή πλεύσης δραστηριο-

ποιούνταν και οι κτηνιατρικές και οι δα-

σολογικές υπηρεσίες. 

Το 1961 εξαγγέλλεται η οριστική συμ-

φωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευ-

ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Για την

Κρήτη αποτελούσε μια ακόμα ευκαιρία ανά-

δειξης των γεωργικών της προϊόντων σε μια

οικονομικά σφύζουσα κοινή αγορά. Η Κοι-

νή Αγροτική Πολιτική θα βοηθήσει σημα-

ντικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς το-

μέα του νησιού. Ανάλογη προς την κατεύ-

θυνση αυτή είναι και η συνδρομή των  Με-

σογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. 

Το 1963 συντάσσεται ειδική έκθεση για

την υφιστάμενη κατάσταση της Γεωργίας

της Κρήτης με  προτάσεις για την παρά

πέρα ανάπτυξή της. Αναδεικνύεται ως ύψι-

στος στόχος η βελτίωση και η θεμελίωση

της υδατικής οικονομίας, η ανάπτυξη της

αγροτικής και επαρχιακής οδοποιίας, οι δυ-

νατότητες αναδιάρθρωσης και επέκτασης

των καλλιεργειών και βελτίωσης της κτη-

νοτροφίας και η επαγγελματική γεωργική

εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές θα απο-

τελέσουν μετέπειτα βασικούς άξονες, προ-

κειμένου η γεωργία της Κρήτης να ανέλθει

στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Στο εξής οι ρυθμοί ανάπτυξης του πρω-

τογενούς  τομέα της Κρήτης είναι πιο

εντατικοί. Γίνονται σημαντικά εγγειοβελ-

τιωτικά έργα για τη διασφάλιση και ολο-

κληρωμένη διαχείριση του νερού άρδευσης

και τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δι-

κτύου. Στην Κρήτη θα εγκατασταθούν πρω-

τοποριακά για όλη την Ελλάδα τα τεχνητά

συστήματα της στάγδην άρδευσης. Βασικό

ρόλο στην προσπάθεια ανόρθωσης του

πρωτογενούς τομέα της Κρήτης θα δια-

δραματίσουν και το Παράρτημα Κρήτης του

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το τε-

χνολογικό Ίδρυμα Κρήτης, τα Πανεπιστή-

μια, το Πολυτεχνείο το Μεσογειακό Αγρο-

νομικό Ινστιτούτο Χανίων, οι δύο αναπτυ-

ξιακοί οργανισμοί ανατολικής και δυτικής

Κρήτης, οι σύλλογοι των γεωτεχνικών, οι συ-

νεταιριστικές οργανώσεις, οι αγροτικοί

σύλλογοι, τα άλλα Επιμελητήρια και το αν-

θηρό καταναλωτικό κίνημα. Η Εκκλησία της

Κρήτης με τους ακούραστους Ιεράρχες

της θα βρεθεί στο πλευρό των αγροτών στην

προσπάθεια  ανάπτυξης της γεωργίας.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της

αγροτικής πολιτικής για την Κρήτη εστιά-

ζεται: 

- Στην ελαιοκαλλιέργεια που αποτελεί

συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κρήτη.

Πάνω από 35.000.000 ελαιόδεντρα καλ-

λιεργούνται στο νησί. Η παραγωγή ελαιό-

λαδου είναι ικανοποιητική και εξαιρετικής

ποιότητας, αφού το 70-75% και το 95% σε

ορισμένες περιοχές είναι έξτρα παρθένο. 

- Στην αμπελουργία που διαδραματίζει

πολύ σημαντικό ρόλο στην Κρήτη και ιδιαί-

τερα στο Νομό Ηρακλείου. Η κρητική αμπε-

λουργία καταλαμβάνει το 12.8% της συνολικής

έκτασης αμπελιών της χώρας. Στα τελευταία

20 χρόνια η αμπελοκαλλιέργεια μειώνεται κατά

55.3% για να καταλήξει στη συνολική έκταση

των 202.000 στρεμμάτων. Η Κρήτη είναι «κι-

βωτός» σπάνιων τοπικών ποικιλιών.  

- Στην εσπεριδοκαλλιέργεια που συ-

γκεντρώνεται κυρίως στα Χανιά. Η συνολική

έκταση φτάνει στα 45.000 στρέμματα. Οι

εξαγωγές στην Ευρώπη έχουν περιοριστεί

στους 5.000 τόνους.

- Στα πρώιμα κηπευτικά και άνθη. Τα

εκτός εποχής και υπό προστασία κηπευτι-

κά σηματοδότησαν την οικονομική ανά-

πτυξη πολλών περιοχών με μικρό γεωργι-

κό εισόδημα. Η καλλιέργεια ξεκίνησε στα

μέσα της δεκαετίας του 1930 με τη μορφή

της υπαίθριας χειμωνιάτικης τομάτας στην

περιοχή Τζάνιδες του οικισμού Γρα - Λυγιά

στην Ιεράπετρα. Ωστόσο το 1966 με την εμ-

φάνιση των πλαστικών φύλλων πολυαιθυ-

λενίου η καλλιέργεια αρχίζει να μετατρέ-

πεται σε θερμοκηπιακή. Στην πρωτοπόρα

αυτή προσπάθεια ουσιαστική ήταν η συμ-

βολή του Ολλανδού Γεωπόνου Paul Herman

Felix Kuypers. 

Η Κρήτη διατηρεί αδιαφιλονίκητη την

προτεραιότητα στην παραγωγή υψηλών απο-

δόσεων και εξαιρετικής ποιότητας κηπευτι-

κών προϊόντων υπό κάλυψη. Πράγματι στη

Μεγαλόνησο σε σχέση με την Ελλάδα συ-

γκεντρώνεται το 45.2%  των θερμοκηπίων με

κηπευτικά και το 26.1% με ανθοκομικά φυτά.

- Στην καλλιέργεια των υποτροπικών και

τροπικών  φυτών. Η καλλιέργεια αυτή ξεκινά

από το Ινστιτούτο Ελιάς και υποτροπικών

φυτών Χανίων. Η πολύτιμη συλλογή του θα

αποτελέσει τη βασική πηγή πολλαπλασια-

στικού φυτικού υλικού για τη διάδοση της

καλλιέργειας αυτής και σε περιοχές εκτός

Κρήτης. Από τις ποικιλίες ακτινιδιάς της

συλλογής αυτής για παράδειγμα διαδόθη-

κε και επεκτάθηκε σημαντικά η καλλιέργεια

και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Η εισαγωγή και επέκταση και άλλων

νέων υποτροπικών και τροπικών καλλιερ-

γειών (Ροδιά, Λωτό και Φραγκοσυκιά,

Χουρμαδιά, Τσεριμόγια, Γκουάβα, Πασσι-

φλόρα, Παπάγια, Πεκάν και άλλα) αποτελεί

βασικό στόχο στα προγράμματα αγροτικής

ανάπτυξης της Κρήτης. Στην Κρήτη καλ-

λιεργούνται περί τα 4.400 στρέμματα Αβο-

κάντο, 550 Μπανάνα, 40 Δεσπολιά, 13

Μάγκο και 1 Λίτσι.

- Στην καλλιέργεια της Καστανιάς, η

οποία αποδεκατίζεται εξαιτίας των ασθε-

νειών με επακόλουθο τη μείωση του γε-

ωργικού εισοδήματος των καστανοπαρα-

γωγών και την υποβάθμιση του φυσικού πε-

ριβάλλοντος.

- Στην καλλιέργεια της χαρουπιάς. Η

καλλιέργεια αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-

διαφέρον για την κάλυψη ερημοποιημένων

περιοχών. Η χαρουπιά είναι λιτοδίαιτο

φυτό, αντέχει στις ξηροθερμικές συνθήκες,

καίγεται δύσκολα και αποδίδει προϊόντα και

υποπροϊόντα που συμπληρώνουν το γε-

ωργικό εισόδημα των αγροτών.

- Στα αρωματικά φυτά. Η ορθολογική

αξιοποίηση των αρωματικών φυτών ως βο-

τάνων και για την παραγωγή αιθέριων ελαί-

ων διανοίγει ευοίωνη προοπτική. Η Κρή-

τη χαρακτηρίζεται για την πλούσια χλωρί-

δα της σε αρωματικά και φαρμακευτικά

φυτά. Πράγματι η κρητική χλωρίδα, που

απαριθμεί περί τα1800 είδη από τα οποία

τα 190 ενδημικά και στενοενδημικά, κα-

λύπτει το 30% του συνολικού αριθμού ειδών

της χώρας.

- Στην αιγοπροβατοτροφία. Υπάρχουν

προοπτικές παρά πέρα βελτίωσης της οι-

κόσιτης, της ημιοικόσιτης, της ημιενστα-

βλισμένης, της ποιμενικής στατικής και της

ποιμενικής μετακινούμενης αιγοπροβατο-

τροφίας στην Κρήτη. Στη Μεγαλόνησο

εκτρέφεται το 16% των προβάτων και το 15%

των αιγών της Ελλάδας. Υπάρχουν πάνω

από 1.000.000 αιγοπρόβατα. Το 70% βρί-

σκεται στην ορεινή, το 20% στην ημιορει-

νή και το 10% στην πεδινή ζώνη. Παράγε-

ται το 9% του τυριού της Ελλάδας. Έχει πε-

ριοριστεί σημαντικά η βοσκοϊκανότητα

των βοσκοτόπων. Πράγματι η πυκνότητα βό-

σκησης στην Κρήτη κυμαίνεται από 0,27

(Χανιά) μέχρι 1,39 (Ηράκλειο). 

- Στη μελισσοκομία που προσιδιάζει στο

φυσικό περιβάλλον του νησιού. Η Κρήτη φη-

μίζεται για την πλούσια μελισσοκομική

χλωρίδα και την εξαιρετική ποιότητα του με-

λιού. Υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης 52.168 εγ-

χώριες κυψέλες και 28.865 ευρωπαϊκές. Ο εκ-

συγχρονισμός των κυψελών στο Νομό Λα-

σιθίου ξεπέρασε το 50%.

- Στην παραγωγή ποιοτικών και πιστο-

ποιημένων «πράσινων» αγροτικών προϊόντων

ικανών να αντέξουν στην παγκοσμιοποιη-

μένη αγορά.

- Στην οργάνωση σε σύγχρονη βάση της

τυποποίησης  και εμπορίας των αγροτικών

προϊόντων.

- Στην ανάδειξη των κρητικών παραδο-

σιακών αγροτικών προϊόντων και υποπροϊ-

όντων με την υποστήριξη της κρητικής δια-

τροφής.

- Στη δια βίου ενημέρωση, κατάρτιση και

εκπαίδευση του αγρότη της αγρότισσας και

της αγροτονεολαίας.

-Στα δάση και λιβαδοτόπια. Τα δάση πριν

από πολλά χρόνια κάλυπταν τα 2/3 της έκτα-

σης της Κρήτης. Το δάσος των κωνοφόρων

και πλατύφυλλων καταλαμβάνει μόλις το

1.6% της συνολικής έκτασης της Κρήτης με

135.386 στρέμματα. Το 64% από τους λιβα-

δότοπους είναι φρυγανολίβαδα, το 24% θα-

μνολίβαδα, το 10% δασολίβαδα και το 2% πο-

ολίβαδα. 

Η μεγαλύτερη έκταση των λιβαδιών συ-

γκεντρώνεται στην ορεινή ζώνη με 2.860.000

στρέμματα. Ακολουθεί η ημιορεινή με

1.260.000 και η χαμηλή με 556.000 στρέμ-

ματα. Σήμερα η βοσκοφόρτωση στα λιβάδια

είναι 3πλάσια από τη βοσκοϊκανότητα με σο-

βαρό κίνδυνο υποβάθμισής τους. 

ΠροοΠτικeς

Η γεωργία της Κρήτης βρίσκεται στην

τροχιά της ανάπτυξης. Η Μεγαλόνησος κα-

τατάσσεται σήμερα σε μία από τις πιο ανα-

πτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η ευφορία της «πράσινης επανά-

στασης» μεταφέρεται και στον πρωτογενή της

φορέα. Αρχίζει το «γεωργικό» της θαύμα. Δεν

υπάρχει καμία αμφιβολία, πως η γεωργία του

νησιού και ιδιαίτερα της ενδοχώρας δια-

δραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομι-

κή, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, στην προ-

στασία του περιβάλλοντος, στην απασχόλη-

ση και στην ποιότητα ζωής. Κάπου όμως στη

διαδρομή εμφανίζονται σοβαρές αδυναμίες.

Η παραδοσιακή γεωργία μετεξελίσσεται σε

πολλές περιοχές και για πολλές καλλιέργει-

ες σε συμβατική με όλες τις δυσάρεστες επι-

πτώσεις στο αγροοικοσύστημα. 

Το ένα μετά το άλλο τα δυσάρεστα οι-

κολογικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή

τους. Η ληστρική εδώ και αιώνες εκμετάλ-

λευση του εδάφους προκαλεί έντονη διά-

βρωση και βαθειά αλλοίωση της χλωρίδας.

Το φαινόμενο της ερήμωσης επιδεινώνεται.

Η ανεξέλεγκτη φόρτωση του φυσικού περι-

βάλλοντος με πέρα του κανονικού κεφαλές

αιγοπροβάτων απειλεί την πολύτιμη βιο-

ποικιλότητα του νησιού. Από την άλλη με-

ριά η αγορά των αγροτικών προϊόντων εί-

ναι αναχρονιστική. Οι συνεταιριστικές ορ-

γανώσεις και οι ομάδες παραγωγών δεν μπό-

ρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστά-

σεων και να προσφέρουν στην προσπάθεια

ανάδειξης της ποιότητας των αγροτικών

προϊόντων της Κρήτης. Έτσι η απελευθε-

ρωμένη αγορά μπορεί χωρίς κανένα φραγ-

μό να εκμεταλλευτεί τα κενά, την άγνοια και

τον ωχαδερφισμό εξαπατώντας τον ίδιο

τον παραγωγό και τον καταναλωτή. 

Μπροστά στα αδιέξοδα αυτά η Περιφέ-

ρεια Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα της Μεγαλονήσου

και την σε παγκόσμιο επίπεδο ανάδειξη του

πρότυπου της Κρητικής διατροφής, κατά-

στρωσε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης

του πρωτογενούς τομέα στα πλαίσια του

αντίστοιχου εθνικού. 

Βασικοί στόχοι του σχεδίου αυτού είναι

η μετατροπή του νησιού της Κρήτης σε υπό-

δειγμα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης

και σε κέντρο παραγωγής επώνυμων «πρά-

σινων» προϊόντων ανταγωνιστικής ποιό-

τητας. Επιδιώκεται με την υλοποίηση του εν

λόγω σχεδίου η μετεξέλιξη του πρωτογενούς

τομέα σε συνεργασία με όλες τις μορφές του

τουρισμού σε «στυλοβάτη» μιας σύγχρονης

οικονομίας. 

Σ’ αυτή της την προσπάθεια η γεωργία

της Κρήτης πρέπει να βοηθηθεί από την Πο-

λιτεία, ώστε να πάψει να θεωρείται «ανυ-

πόληπτη και απορριπτέα» και απευχή για το

νέο ως «καταραμένο και αποτρεπτικό» επάγ-

γελμα. Γιατί χώρα με ενεργό πρωτογενή το-

μέα αντέχει περισσότερο σε ενδεχόμενη

καταιγίδα οικονομικής κρίσης. Στην επίτευξη

αυτών των στόχων πρωταρχική σημασία

αποκτά η προώθηση της αειφόρου γεωργίας

και ιδιαίτερα της οικολογικής. Το αειφόρο

αγροδιατροφικό αυτό σύστημα έχει διεθνώς

αναγνωριστεί ότι όχι μόνο εφοδιάζει την αγο-

ρά με πιστοποιημένα προϊόντα άριστης ποι-

ότητας σεβόμενη  τις βασικές αρχές της οι-

κολογικότητας, οικονομικότητας και κοινω-

νικότητας της διηνεκούς ανάπτυξης, αλλά

συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό και στην άμ-

βλυνση πολλών δυσάρεστων οικολογικών

φαινομένων και ιδιαίτερα της υπερθέρμαν-

σης του πλανήτη. Με απλά λόγια ο πρωτο-

γενής τομέας πρέπει να επιδιώκει τη μετε-

ξέλιξη της Κρήτης σε έναν οικολογικό πα-

ράδεισο και σε πόλο έλξης για οικοαγρο-

τουρισμό. Το περιβάλλον για την τελεσφό-

ρηση αυτής της προσπάθειας υπάρχει. 

Η τεχνογνωσία περιμένει. Οι Γεωτε-

χνικοί είναι πανέτοιμοι για τη συστρά-

τευση. Η Εκκλησία της Κρήτης με τους ευ-

αισθητοποιημένους οικολογικά σεπτούς Ιε-

ράρχες της προσφέρεται ανιδιοτελώς. Ο

κρητικός αγρότης είναι έτοιμος να προ-

στρέξει και να συνδράμει σε συνεργασία με

τον ευαισθητοποιημένο καταναλωτή.

■ Προτομή του Paul Herman Felix Kuypers.
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οικονομία

H
εξέλιξη του του-

ριστικού φαινο-

μένου έχει τις

απαρχές του

στις θεσμικές,

οικονομικές, κοι-

νωνικές και τε-

χνολογικές αλ-

λαγές που επιτελέσθηκαν στην Ευρώπη

και παγκοσμίως κυρίως τον 19ο αιώνα,

μετά τη βιομηχανική επανάσταση. 

Η περίοδος από τα τέλη του 19ου αι-

ώνα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χα-

ρακτηριζόταν από την αύξηση της κίνη-

σης των εμπορευμάτων και του κεφαλαίου

ενώ ταυτόχρονα ευνοούσε τις μετακινή-

σεις των ανθρώπων. Ο Α΄ Παγκόσμιος

Πόλεμος όμως έβαλε φρένο στην τάση

αυτή, ενώ και η περίοδος του Μεσοπο-

λέμου με τις διάφορες αναταραχές στην

Ευρώπη, δεν ευνόησε ιδιαίτερα την ανά-

πτυξη του τουρισμού. 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

βρήκε την Ευρώπη ερειπωμένη και κα-

τεστραμμένη και μόνο τη δεκαετία του ’50

άρχισε να πνέει πάλι ο άνεμος της αι-

σιοδοξίας και της αναδημιουργίας στη γη-

ραιά Ήπειρο. Τη δεκαετία αυτή, ο τουρι-

σμός είχε ατομική μορφή και περιοριζό-

ταν κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, στην

Ιταλία, την Αυστρία και την Ελβετία. Αρ-

γότερα, τη δεκαετία του ’60, οι Ευρωπαί-

οι και οι βορειοαμερικάνοι άρχισαν να

ανακαλύπτουν την πατρίδα μας, που είχε

πολλά τουριστικά θέλγητρα και πλεονε-

κτήματα. 

Οι πρώτοι τουρίστες – περιηγητές

προσελκύοντο από τους σημαντικούς αρ-

χαιολογικούς χώρους του τόπου μας

(Ακρόπολη, Δελφοί, Μυκήνες, Ολυμπία),

μεταξύ των οποίων και την Κνωσό. Έτσι με

πλοία, οι πρώτοι επισκέπτες  έφθαναν στο

λιμάνι του Ηρακλείου με στόχο να επι-

σκεφθούν τις αρχαιότητες της Κνωσού. Από

τη δεκαετία του ’60 και μετά, σιγά – σιγά

μετεξελίχθηκε ο τουρισμός της Κρήτης από

περιηγητικό – αρχαιολογικό σε μαζικό. 

Το πλοίο σταδιακά έδωσε τη θέση του,

ως κύριο μέσο άφιξης των τουριστών στο

νησί, στο αεροπλάνο, το οποίο κυριαρχεί

μέχρι σήμερα ως μέσο μεταφοράς των ξέ-

νων επισκεπτών στην Κρήτη.

Η μεταπολεμική δημιουργία των κα-

ταναλωτικών κοινωνιών της αφθονίας στη

Δύση σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του πε-

ριηγητικού – αρχαιολογικού τουρισμού σε

μαζικό τουρισμό, ο οποίος έγινε πλέον ένα

καταναλωτικό προϊόν για τους ευκατά-

στατους και όχι μόνο, πολίτες της Δύσης.

Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα άλ-

λαξαν πολλά για τον τουρισμό της Κρήτης

με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί τον πιο

δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της οι-

κονομίας του νησιού. 

Σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχει-

ακές υποδομές, πραγματοποιήθηκαν στην

Κρήτη την παρελθούσα πεντηκονταετία με

αποτέλεσμα να απασχολείται σήμερα στον

τομέα αυτό, σημαντικό ποσοστό των ερ-

γαζομένων του νησιού. Υπολογίζεται σή-

μερα ότι οι αφίξεις των τουριστών στην

Κρήτη ανέρχονται στα 3 εκ. περίπου ετη-

σίως και στο νησί πραγματοποιείται το ένα

τέταρτο των συνολικών διανυκτερεύσεων

της χώρας. Η ξενοδοχειακή υποδομή της

Κρήτης περιλαμβάνει ξενοδοχεία όλων των

κατηγοριών, που χαρακτηρίζονται από

ένα έως πέντε αστέρια.

{                }
Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας στην Κρήτη αλλά αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. 
Από την αρχαιότητα στον ελληνικό χώρο ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο 
το αίσθημα της φιλοξενίας και οι μετακινήσεις την εποχή εκείνη ήταν 
δύσκολες και εγίνοντο για διάφορους σκοπούς, συνήθως όμως όχι για αναψυχή. 

■ Η Κρήτη διαθέτει πολλά ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών.

■ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΑΙΧ                         

Η ανάπτυξη του τουρισμού
στην Κρήτη (1913-2013)

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η ποσοστι-

αία κατανομή των ξενοδοχείων της Κρήτης

ανάλογα με την κατάταξή τους σε αστέρια

(πηγή: ΣΕΤΕ, 2012).  Η ανάπτυξη του τουρι-

σμού στην Κρήτη τις τελευταίες δεκαετίες, συ-

νέπεσε με τη συρρίκνωση του πρωτογενή το-

μέα και συνέβαλε στη διατήρηση της ανεργίας

σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διευκόλυνε την

απασχόληση στις τουριστικές υπηρεσίες εκεί-

νων που εγκατέλειπαν την ενασχόλησή τους

με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων των του-

ριστών στην Κρήτη γίνεται από τα δύο μεγάλα

αεροδρόμια του νησιού, «Ν. Καζαντζάκης» στο

Ηράκλειο και «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά.

Οι αφίξεις την καλοκαιρινή περίοδο στο αε-

ροδρόμιο του Ηρακλείου υπερβαίνουν τις αντί-

στοιχες του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της

Αθήνας και καλύπτουν το 70% περίπου των

αφίξεων στην Κρήτη. 

Η Κρήτη διαθέτει υψηλό ποσοστό ξενο-

δοχειακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών

και συγκεκριμένα σήμερα το 30% των ξενο-

δοχείων 5 αστέρων της χώρας βρίσκεται σε

αυτή. Τα περισσότερα ξενοδοχεία της Κρήτης

βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού και

πολύ λιγότερα στις νότιες παραλίες του. 

Η ενδοχώρα της Κρήτης παρά τις απα-

ράμιλλες ομορφιές της, φιλοξενεί λίγα μόνο και

μικρά ξενοδοχεία ενώ η πλειονότητα των του-

ριστών επισκέπτεται τους καλοκαιρινούς μή-

νες την Κρήτη. 

Η έντονη εποχικότητα του τουρισμού στην

Κρήτη κυρίως τους μήνες Απρίλιο – Οκτώβριο

έχει σαν αποτέλεσμα την εποχιακή λειτουργία

της συντριπτικής πλειοψηφίας των τουριστι-

κών μονάδων, αλλά και των συναφών επιχει-

ρήσεων, με συνέπεια την απώλεια των εισο-

δημάτων που θα προέκυπταν από τη συνεχή

παρουσία των τουριστών στο νησί. 

■ ΠΙΝΑΚΑΣ  1



Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης του

τουρισμού στην Κρήτη χαρακτηρίζεται

από: 

α) Την εποχικότητα (6-7 μήνες). 

β) Την υπερβολική συγκέντρωση των

τουριστικών μονάδων στα βόρεια παράλια

του νησιού.

γ) Την επικράτηση του τουριστικού μο-

ντέλου που δίδει έμφαση στον ήλιο και τη

θάλασσα με μικρή ανάπτυξη άλλων μορ-

φών θεματικού τουρισμού. 

Όμως οι φυσικές ομορφιές και τα πο-

λιτιστικά μνημεία της Κρήτης θα μπο-

ρούσαν να προσελκύσουν στο μέλλον ση-

μαντικό αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι

θα είχαν την ευκαιρία να τα απολαύσουν

και να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες

στο νησί  πέρα από τον ήλιο και τη θά-

λασσα.  

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης

του τουρισμού στην Κρήτη, είναι ενθαρ-

ρυντικές και θα πρέπει να εστιάζουν: 

α) Στην επιμήκυνση της τουριστικής

περιόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

με τη δημιουργία κατάλληλων υποδο-

μών για την προσέλκυση των τουριστών

και τους χειμερινούς μήνες. 

β) Στην ανάπτυξη του θεματικού του-

ρισμού, όπως ενδεικτικά: 

•Του Αγροτουρισμού, με τη δημι-

ουργία καταλυμάτων σε αγροκτήματα,

κυρίως στην ενδοχώρα. 

•Του εκκλησιαστικού τουρισμού, με

την εξοικείωση των τουριστών με τα

ιστορικά μοναστήρια της Κρήτης. 

•Του φυσιολατρικού τουρισμού, ο

οποίος θα συνδυάζει την παραμονή

των τουριστών στην Κρήτη με επι-

σκέψεις στα τοπία ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους. 

•Του θαλάσσιου τουρισμού, που θα

συνδυάζει την επίσκεψη στην Κρήτη

με κάποια ιστιοπλοϊκή διαδρομή ή με

κάποια κρουαζιέρα. 

•Του αρχαιολογικού τουρισμού,

για την καλύτερη γνωριμία των του-

ριστών με τους αρχαιολογικούς θη-

σαυρούς της Κρήτης. 

γ) Στην ισόρροπη κατανομή ξενοδο-

χειακών υποδομών σε όλη την Κρήτη με

έμφαση στη δημιουργία νέων ξενοδοχει-

ακών μονάδων στην ενδοχώρα ή σε νέες

περιοχές. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι

πολλές παραλιακές περιοχές της Κρήτης

έχουν υπερβεί τη φέρουσα χωρητική ικα-

νότητά τους όσον αφορά τη φιλοξενία του-

ριστών. 

δ) Στη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών

μονάδων υψηλών προδιαγραφών, καθώς

και διαφορετικού τύπου τουριστικών μο-

νάδων (τουριστικές κατοικίες), οι οποίες θα

στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών

υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. 

Συμπερασματικά ο τουρισμός αποτε-

λεί σήμερα τον κύριο τομέα οικονομικής

δραστηριότητας στην Κρήτη, η οποία

έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα

στον  τομέα αυτό. Στο μέλλον η σωστή ανά-

πτυξή του θα επιτρέψει στους κατοίκους

της να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό

βιοτικό επίπεδο με την ενασχόλησή τους

με αυτόν. 

■ Το φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί ένα τοπίο φυσικού κάλλους

που το επισκέπτονται πολλοί τουρίστες κάθε χρόνο.

■ Τα μοναστήρια της Κρήτης αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες.
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■ Το ανάκτορο της Κνωσού προσελκύει διαχρονικά πολλούς επισκέπτες.



οικονομία

Π
αράλληλα είχε αντιληφθεί την

σημασία της συνετής διαχείρι-

σης των οικονομικών του κρά-

τους. Τα δάνεια χρησιμοποιού-

νταν μόνο για να δημιουργη-

θούν υποδομές, οι οποίες θα δη-

μιουργούσαν νέα εισοδήματα.

Δεν δανείστηκε και δεν επιβά-

ρυνε τη χώρα με χρέη για να κάνει καταναλωτικές δα-

πάνες ή για να αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις

των δημοσίων υπαλλήλων. 

Εφάρμοσε πολιτική αυστηρής δημοσιονομικής πει-

θαρχίας και φρόντισε, να τηρεί, σχετική ισορροπία, στο

κρατικό ισοζύγιο μεταξύ δαπανών και εσόδων, παρά τις

ανάγκες χρηματοδότησης των πολέμων. Ουσιαστικά δη-

μιούργησε ένα περιβάλλον όπου ευνοείτο στο έπακρο η

επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενδεικτική είναι η παρακάτω επιστολή για το πώς

αντιλαμβανόταν την επιχειρηματικότητα. Στις 2 Δε-

κεμβρίου 1933 είχε αποστείλει την παρακάτω επιστολή

στην εταιρία «Έλαΐς», η οποία δραστηριοποιείτο στην

αξιοποίηση του ελαιολάδου από το 1919.

«Ευχαριστώ θερμώς δια την αποστολή δειγμάτων της πα-

ραγωγής σας βρώμης πεπιεσμένης κατόπιν αποφλοιώσεως

και αποστειρώσεως από την οποία κατασκεύασεν ο μάγει-

ρός μας άριστον porridge. Επιθυμώ να σας συγχαρώ θερ-

μότατα για την πίστιν με την οποία εργάζεσθε, δια την πα-

ραγωγήν των κλάδων τούτων της εγχωρίας βιομηχανίας μας.

Η εθνική οικονομία μας θα ωφεληθή μεγάλως εάν το λάδι

που μας περισσεύει, αντί να το εξάγωμεν ως πρώτην ύλην,

το επεξεργαζόμεθα εις βρώσιμον έλαιον το οποίον ημπορεί

κάλλιστα να συναγωνισθή με τα ξένα τοιαύτα».

Η παραπάνω επιστολή δείχνει πόσο σημασία έδινε

στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και δη του

ελαιολάδου που ήταν τότε η κυριότερη πηγή εισοδήμα-

τος των Κρητών αγροτών. Από την τότε άνθηση της επι-

χειρηματικότητας, υπάρχουν αρκετές Χανιώτικες εταιρίες

που άντεξαν στο χρόνο και τις συναντάμε μέχρι σήμερα.

Αξίζει ενδεικτικά, να αναφέρουμε μερικές από αυτές:

Α.Β.Ε.Α. Ανωνυμος ΒιομηχΑνικη

ΕτΑιριΑ «ΑνΑτολη».

Η παράδοση της ΑΒΕΑ αρχίζει από το 1889 όταν ο

Γάλλος χημικός Ιούλιος Δέης μετά από ευρεσιτεχνία, στο

{                }
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγκαιρα αντιλήφθηκε την κοινωνική διάσταση 
-και όχι μόνο την οικονομική- των επιχειρήσεων. Προσέγγισε την 
επιχείρηση ως μία μονάδα μετατροπής μιας ιδέας σε οικονομική 
δραστηριότητα, που πρόσφερε αγαθά και υπηρεσίες στην κοινωνία, 
εισοδήματα στους ιδιόκτητες και στους εργαζόμενους, και αποτελούσε πηγή
εσόδων του κράτους μέσω των φόρων που η επιχείρηση κατέβαλε.

■ ΓιωρΓος ΑτςΑλΑκης Οικονομολόγος, Λέκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης       

■ Καθηγητής κωςτΑς Ζοπουνιδης Ακαδημαϊκός                     

Χανιώτικες επιχειρήσεις 
που αντέχουν στο χρόνο

■ Ο Γάλλος χημικός Ιούλιος Δέης.



ινστιτούτο Παστέρ των Παρισίων, ίδρυσε την εταιρία στην

περιοχή «Νέα Χώρα» με σκοπό την παραγωγή πυρη-

νελαίου από την επεξεργασία του ελαιοπυρήνα.

Το 1917 η εταιρία αγοράζεται από τους Χανιώτες επι-

χειρηματίες Π. Μαρκαντωνάκη, Κ. Ναξάκη, Κ. Μα-

νουσάκη και Γ. Κασιμάτη, οι οποίοι συστήνουν ανώνυμο

εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμος Βιομηχανική Εται-

ρία «ΑΝΑΤΟΛΗ». Το πρώτο καταστατικό της υπογρά-

φεται από την προσωρινή κυβέρνηση του Ελευθερίου

Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη στις 16 Ιανουαρίου 1917.

Την χρονιά αυτή η εταιρία επεκτείνει τις δραστη-

ριότητές της στην εμπορία και επεξεργασία ελαιολάδων

καθώς και στην παραγωγή σαπουνιών.

Το 1951 η εταιρία γίνεται συνεταιριστική όπως και

παραμένει έως σήμερα και εκπροσωπείται από τους πα-

ραγωγούς του Νομού Χανίων. 

Το 1994 πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση και ο

εκσυγχρονισμός του πυρηνελαιουργείου της εταιρίας

στον Δήμο Κεραμειών του Νομού Χανίων.

Το 2004 πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση και ο

εκσυγχρονισμός του τυποποιητηρίου λαδιών, του τμή-

ματος παραλαβής ελαιολάδου και των γραφείων διοί-

κησης στη θέση Αγροκήπιο του Δήμου Ελευθερίου Βε-

νιζέλου Νομού Χανίων καθώς και η μετεγκατάσταση του

σαπωνοποιείου και της ραφιναρίας λαδιών στον Δήμο

Κεραμειών.

ΑνΑψυκτικΑ «ΓερΑνι» Α.ε.

Στο Γεράνι Κυδωνίας το 1928 ο Σοφοκλής Αναγνω-

στάκης στην αυλή του καφενείου του, δίπλα στο σπίτι

του άρχισε να σερβίρει τα δικά του αναψυκτικά στο κα-

φενείο του. Την ιδέα την είχε από τότε που ήταν στην

Αμερική. Μέχρι τότε τα αναψυκτικά ήταν γνωστά ως ένα

είδος «φάρμακου» για τη δυσπεψία. Σύντομα έγιναν η

αγαπημένη απόλαυση των συγχωριανών του.  

Με το μπρίκι, έμπαινε σε ένα μπουκάλι ο χυμός μαζί

με νερό και ζάχαρη και με μια χειροκίνητη αρχικά και

ποδοκίνητη στη συνέχεια αντλία, γινόταν η πλήρωση

της φιάλης με ανθρακευμένο νερό.

Αρχικά η διανομή των αναψυκτικών γινόταν με γαϊ-

δουράκια στους κοντινούς πελάτες. Στην συνέχεια

ήρθε η άμαξα η λεγόμενη «σούστα» και ακολούθησε το

φορτηγό που κάλυπτε μεγάλες διαδρομές.

Το 1966 η βιοτεχνία μετακόμισε στα Χανιά και το

1987 μετακόμισε σε σύγχρονες εγκαταστάσεις κοντά στη

Σούδα. Η εταιρία έχει αντέξει τον αδυσώπητο ανταγω-

νισμό των πολυεθνικών μεγαθήριων και εξάγει τα

προϊόντα της σε αρκετές χώρες.

κυλινδρομυλοι κρητης Α.ε.

Το 1927 ιδρύθηκε η εταιρία «Σουλάκος-Πωλογιώρ-

γης & Σια» με μετόχους τον Θεόδωρο Σουλάκο και Πο-

λογιώργη. Αγοράστηκε το οικόπεδο δίπλα στο λιμάνι της

Σούδας που βρίσκονται σήμερα οι Κυλινδρόμυλοι Κρή-

της. Η δραστηριότητα στα άλευρα ξεκίνησε το 1931. Από

τότε με τα χρόνια αλλάζει η μετοχική σύνθεση και νέοι

μέτοχοι παίρνουν την θέση των παλιών. Η εταιρία έχει

δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ειδικών αλεύρων για

την παραγωγή φύλλου και κανταϊφιού, στην παραγω-

γή ζωοτροφών, αξιοποιώντας τα υποπροϊόντα άλεσης

του σιταριού. Αργότερα η εταιρία εισήλθε στην παρα-

γωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπου παράγει αρκε-

τά σχετικά προϊόντα και έχει συνάψει αρκετές εμπορι-

κές συνεργασίες.

Σίγουρα υπάρχουν αρκετές άλλες εταιρίες που άντε-

ξαν στο πέρασμα του χρόνου. Για λόγους οικονομίας δεν

μπορούμε να αναφέρουμε περισσότερες. 

Πολύ σοφά ο Ελευθέριος Βενιζέλος επέλεξε τη

στρατηγική να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα διό-

τι ήταν ο πιο ασφαλής τρόπος να χρηματοδοτείται το

δημόσιο μέσω των φόρων επί των κερδών που πλή-

ρωναν οι επιχειρήσεις.

76| Χανιώτικα νέα
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»



οικονομία

H
πορεία της βιομηχανίας στην Κρήτη

μετά την Ένωση με την Ελλάδα είναι

συνυφασμένη με την πορεία της βιο-

μηχανίας και της οικονομίας του ελ-

ληνικού κράτους. Η εκατονταετία 1913-

2013 χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή

στροφή στο βιομηχανικό καπιταλισμό

ενώ πληθυσμιακά το 1913 πάνω από τα

δύο  τρίτα του πληθυσμού της Κρήτης ζούσε σε οικισμούς κάτω

των 2000 κατοίκων και μόλις το ένα πέμπτο ζούσε σε πόλεις

άνω των 15.000 κατοίκων,  και βεβαίως η πλειοψηφία των ερ-

γαζομένων απασχολούντο στη γεωργία και αρκετά λιγότεροι στη

μεταποίηση και τις υπηρεσίες. H περίοδος της Ένωσης της Κρή-

της με την Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλες προσαρτήσεις εδαφών,

χαρακτηρίζεται από το διπλασιασμό της εδαφικής έκτασης του ελ-

ληνικού κράτους που συνεπάγεται σημαντική αύξηση της εσω-

τερικής αγοράς και από σημαντικές μεταρρυθμίσεις του οικονο-

μικού, κοινωνικού και εργασιακού θεσμικού πλαισίου, ιδίως μετά

το στρατιωτικό κίνημα του 1909. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη της Κρήτης και της Ελλάδος επι-

ταχύνθηκε κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων και του

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι τη δεύτερη δεκαετία του 20ού

αιώνα, παρατηρείται σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης

ισχύος των μηχανημάτων στη βιομηχανία. Την περίοδο αυτή,

αλλά και αργότερα, αυξάνουν οι πιστώσεις στον αγροτικό το-

μέα, που σηματοδοτούν την αύξηση της αγροτικής παραγωγής

και την ανάγκη μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων που

παράγονται, ενώ την περίοδο της μεγάλης κρίσης του 1929,

ιδρύεται και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Η περίοδος μετά

την Μικρασιατική Καταστροφή μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο (1922-1940) χαρακτηρίζεται από ταχύρυθμη οικονομική ανά-

πτυξη αλλά και κρίση που είναι συνυφασμένη με την παγκό-

σμια οικονομική κρίση του 1929.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε δραματικές επιπτώσεις στην

ελληνική οικονομία, ενώ η περίοδος 1945-1952 χαρακτηρίζε-

ται από τη σταθεροποίηση της οικονομίας, ακολουθούμενη από

μία περίοδο ανάπτυξης υπό κρατική προστασία. 

Η δεκαετία 1963-1973 συνετέλεσε στην ταχύρυθμη ανάπτυξη,

όπου συντελούνται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία γε-

νικότερα αλλά και στη μεταποίηση. 

Η επόμενη εικοσαετία 1974-1995 διακρίνεται από κάμψη

αρχικά της ανάπτυξης και στη συνέχεια στασιμότητα. Ακολουθεί

το 1996-2008 μια νέα φάση έντονης ανάπτυξης με αρκετά υψη-

λούς ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για να ακο-

λουθήσει η πολυετής και σοβαρή οικονομική κρίση που βιώ-

νουμε σήμερα (2009-2013). 

Η βιοτεχνία-βιομηχανία στην Κρήτη την εκατονταετία αυτή

σε γενικές γραμμές ακολούθησε την προαναφερθείσα πορεία

της ελληνικής οικονομίας και χαρακτηρίζεται από: 

1. Επικράτηση κυρίως της μικρής «οικογενειακής» βιοτε-

χνίας χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση αλλά και ατελή σχεδιασμό και

τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων. 

2. Επικράτηση της μεταποίησης που βασίζεται κυρίως στην

ένταση εργασίας αντί της έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώ-

σεων. 

3. Παραγωγή προϊόντων που διατίθενται κυρίως στην εσω-

τερική αγορά και λιγότερο στο εξωτερικό. 

4. Παραγωγή προϊόντων που βασίζονται κυρίως σε πρώ-

τες ύλες που παράγονται στην Κρήτη, όπως γεωργικά και κτη-

νοτροφικά προϊόντα, διάφορα ορυκτά κ.α. 

Εκτός από τις βιοτεχνίες – βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων

και ποτών την τελευταία τριακονταετία έχουν αναπτυχθεί στην

Κρήτη οι κλάδοι των δομικών υλικών και των πλαστικών προϊ-

όντων, ενώ δύο εταιρείες με έδρα το Ηράκλειο με αντικείμενο

την παραγωγή εξειδικευμένων πλαστικών και μία στο Ρέθυμνο

■ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΑΙΧ                         

Η βιομηχανία στην Κρήτη 
την εκατονταετία 1913 - 2013

■ Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών στο Ηράκλειο.

■ Άποψη  της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου.

με αντικείμενο την παραγωγή ειδών

διατροφής είναι εισηγμένες στο Χρη-

ματιστήριο αξιών Αθηνών. 

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη

της μεταποίησης στην Κρήτη την τε-

λευταία εικοσαετία έδωσε η δημιουρ-

γία του βιοτεχνικού πάρκου στα Χανιά

και της βιομηχανικής περιοχής στο

Ηράκλειο, η οποία χαρακτηρίζεται αρ-

κετά δυναμική, συγκρινόμενη με αντί-

στοιχες βιομηχανικές περιοχές σε άλ-

λους νομούς της χώρας. Σημαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη της μεταποίησης

στην Κρήτη έπαιξαν και οι συνεταιρι-

στικές ενώσεις, οι οποίες δημιούργη-

σαν στο παρελθόν αξιόλογες μονάδες

μεταποίησης των παραγόμενων αγρο-

τικών προϊόντων στο νησί. Χωροταξι-

κά το βάρος της μεταποίησης βρίσκε-

ται στο Νομό Ηρακλείου ενώ οι Νομοί

Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου ακο-

λουθούν. Δυσκολίες υπήρχαν και υπάρ-

χουν στη διάθεση των βιομηχανικών

προϊόντων της Κρήτης λόγω της από-

στασής της από μεγάλες αγορές και της

ανεπάρκειας των εμπορικών δικτύων

και των δικτύων μεταφορών. 

Σε αντίθεση με τις αρχές του 20ου

αιώνα, όπου ο πληθυσμός της Κρήτης

απασχολείτο κατά κύριο λόγο στον

πρωτογενή τομέα, στην πρώτη δεκαετία

του 21ου, μικρό σχετικά μέρος του πλη-

θυσμού της Κρήτης απασχολείται στη

βιομηχανία και τις κατασκευές, που

ανέρχεται περίπου στο 10-15% των ερ-

γαζομένων στο νησί. Παράλληλα οι ερ-

γαζόμενοι στη γεωργία το διάστημα αυτό

μειώνονται από 30% σε 20% περίπου.

Συνεπώς σήμερα το 60% περίπου των

εργαζομένων της Κρήτης απασχολείται

στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και

συγκεκριμένα στον τουρισμό, το εμπό-

ριο και σε άλλες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά την ακαθάριστη προ-

στιθέμενη αξία των διαφόρων τομέων

της οικονομίας της Κρήτης την πρώτη

δεκαετία του 21ου αιώνα, η συμβολή

της βιομηχανίας και των κατασκευών

δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 15% ενώ

η γεωργία το 5-10%. Επομένως σήμε-

ρα ο τομέας των υπηρεσιών έχει πολύ

μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία

της Κρήτης σε σχέση με τη μεταποίηση

και τη γεωργία. Ταυτόχρονα την τελευ-

ταία δεκαετία έχει αρχίσει να αναδύεται

στην Κρήτη ο τομέας της παραγωγής

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια,

ένας ελπιδοφόρος τομέας, ο οποίος εί-

ναι πολύ πιθανόν να αναπτυχθεί στο

μέλλον περισσότερο, αξιοποιώντας τους

ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους

της Κρήτης. 

Τα τελευταία 30-40 χρόνια η Κρή-

τη απέκτησε διάφορα πολύ καλά ακα-

δημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, που

διακρίνονται για τις ακαδημαϊκές και

ερευνητικές επιδόσεις τους. Η βιομη-

χανία της Κρήτης σε συνεργασία με τα

ιδρύματα αυτά θα μπορούσε να προά-

γει την καινοτομία και να βελτιώσει την

τεχνογνωσία διαφόρων τομέων της

μεταποίησης με κατάλληλες συνεργα-

σίες. Η ύπαρξη των ιδρυμάτων αυτών

θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στη

δημιουργία νέων βιομηχανικών κλά-

δων στην Κρήτη, που να βασίζονται

στις νέες τεχνολογίες της πληροφορι-

κής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνο-

λογίας, της μικροηλεκτρονικής κ.α. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει αποκτήσει

τα τελευταία χρόνια η κρητική διατροφή

και τα διατροφικά προϊόντα της Κρή-

της και έχουν γίνει αρκετά γνωστά στο

εξωτερικό, με αποτέλεσμα την δημι-

ουργία μικρομεσαίων κυρίως επιχει-

ρήσεων τροφίμων, οι οποίες στοχεύουν

στις εξαγωγές των προϊόντων αυτών

(λάδι, μέλι, κρασί, γαλακτοκομικά, τυ-

ροκομικά κ.α.) στις διεθνείς αγορές. 

Σήμερα οι κύριοι κλάδοι της μετα-

ποίησης της Κρήτης περιλαμβάνουν:

Α) Τα τρόφιμα και τα ποτά, με την

αξιοποίηση κυρίως των γεωργικών

και κτηνοτροφικών προϊόντων που

παράγονται στο νησί.

Β) Δομικά προϊόντα και προϊόντα

κατασκευών που παράγονται κυρίως

για τη βιομηχανία κατασκευών της

Κρήτης.

Γ) Την παραγωγή διαφόρων πλα-

στικών για την εσωτερική και εξωτερική

αγορά.

Δ) Την παραγωγή ενέργειας.

Συμπερασματικά την παρελθούσα

εκατονταετία η μεταποίηση στην Κρή-

τη, αν και διαχρονικά ο ρόλος της στη

συνολική οικονομία της Κρήτης πα-

ραμένει μικρός, μετεξελίχθηκε έχοντας

όμως σαν κύριο αντικείμενο δραστη-

ριοτήτων της την επεξεργασία – τυπο-

ποίηση των αγροτικών προϊόντων και

την παραγωγή τροφίμων και ποτών. 

■ Τα προϊόντα της ελιάς στο παρελθόν όπως και

σήμερα αποτελούν την πρώτη ύλη για σημαντικό
μέρος της  βιομηχανίας της Κρήτης.



έρευνα-καινοτομία

H
Επιτροπή ασχολήθηκε

με τη διαδικασία απαλ-

λοτρίωσης 3.500 στρεμ-

μάτων γης και τη σύ-

νταξη των σχετικών με-

λετών για την ανέγερση

μόνιμων κτιριακών

εγκαταστάσεων στο

Ακρωτήρι. Φρόντισε επίσης για την απόκτηση

και αναστήλωση ιστορικών κτηρίων των Χα-

νίων για την άμεση στέγαση των υπηρεσιών

(Παλαιές Φυλακές & Στρατώνες, Μεραρχία, Γαλ-

λική Σχολή).

Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή ασχο-

λήθηκε με την οργάνωση και στελέχωση των

Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κυρίως δε με το θε-

σμικό πλαίσιο λειτουργίας του και τη σύσταση

των πρώτων εκλεκτορικών σωμάτων για τις προ-

κηρυχθείσες θέσεις μελών Διδακτικού Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού. Αγοράστηκε επίσης ο

πρώτος ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και βι-

βλία και περιοδικά για τη βιβλιοθήκη. 

Το 1981 ορίστηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή

με πρόεδρο τον Καθηγητή Θαλή Αργυρόπουλο

(1982-1988) και στη συνέχεια τον Καθηγητή Θε-

όδωρο Λιανό (1988-89).

{                }
Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 
«Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία 
Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Στις 17 Ιουλίου 1977 
συνεδρίασε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό 
Περικλή Θεοχάρη και παρουσία του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου
Ράλλη, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χανίων και ο Πρόεδρος 
του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

■ ΒασIλειοσ Β. ΔιγαλAκησ Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης                     

Το Πολυτεχνείο Κρήτης

■ Το έμβλημα του Ιδρύματος αναπαριστά το

Δαίδαλο, τεχνίτη και εφευρέτη της ελληνικής
μυθολογίας, στον οποίο αποδίδονται αρχέγονα έργα

της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής.
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Οι νέες Διοικούσες Επιτροπές προώθησαν

το διορισμό των πρώτων μελών Διδακτικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού το 1984 καθώς

και τις μελέτες ανέγερσης των μόνιμων κτι-

ριακών εγκαταστάσεων στο Ακρωτήρι, η θε-

μελίωση των οποίων έγινε το Δεκέμβριο

1988.

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό προσανα-

τολισμό και προγραμματισμό του Πολυτε-

χνείου Κρήτης, το ακαδημαϊκό έτος 1984-85

άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Δι-

οίκησης με την εισαγωγή των πρώτων 120

φοιτητών. Ακολούθησε το Τμήμα Μηχανι-

κών Ορυκτών Πόρων κατά το ακαδημαϊκό

έτος 1987-88.

Από το Σεπτέμβριο του 1989, η νέα Διοι-

κούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον Καθηγητή

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη

Τεγόπουλο και Αντιπροέδρους τους Καθηγη-

τές του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φώ-

σκολο και Ιωακείμ Γρυσπολάκη προώθησε με

ταχείς ρυθμούς την ανάπτυξη της Πολυτε-

χνειούπολης στο Ακρωτήρι και δρομολόγησε

την ανέγερση των κατάλληλων αμφιθεάτρων,

εργαστηρίων και υποδομών που επιβάλλουν

οι σύγχρονες απαιτήσεις σ' ένα ανώτατο εκ-

παιδευτικό ίδρυμα.

Μέσα στην πόλη των Χανίων παρέμεινε

η Πρυτανεία με τις διοικητικές και οικονομικές

υπηρεσίες στο Ενετικό Συγκρότημα των Πα-

λαιών Φυλακών και Στρατώνων και πολύ αρ-

γότερα, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών, το οποίο στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις

της πρώην Γαλλικής Σχολής.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

και Μηχανικών Υπολογιστών λειτούργη-

σε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

Το 1993 τα Τμήματα του Ιδρύματος λει-

τούργησαν αυτόνομα με εκλεγμένα όργανα δι-

οίκησης. Αμέσως μετά, κινήθηκαν οι διαδι-

κασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, σηματο-

δοτώντας την αυτοδύναμη πλέον λειτουργία

του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρώτος Πρύτανης

εκλέχθηκε ο Καθηγητής Γιάννης Φίλης και

Αντιπρυτάνεις οι Καθηγητές Ιωάννης Σί-

σκος και Θεόδωρος Μαρκόπουλος, οι οποίοι

ανέλαβαν καθήκοντα στις 8-12-93.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 και

μερικά χρόνια αργότερα, το 2004 ιδρύθηκε το

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Με το ΠΔ 73/28.05.2013 τα τμήματα με-

τασχηματίστηκαν σε μονοτμηματικές σχολές,

και έτσι σήμερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης λει-

τουργούν οι ακόλουθες Σχολές:

α. Μηχανικών Περιβάλλοντος

β. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών

γ. Μηχανικων́ Παραγωγης́ και Διοικ́ησης

δ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και

ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στις πέντε σχολές του Πολυτεχνείου φοι-

τούν περίπου 4.000 προπτυχιακοί και 500 με-

ταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το ανθρώπινο δυ-

ναμικό του απαρτίζεται από 130 καθηγητές,

50 μέλη βοηθητικού διδακτικού προσωπικού

και 165 διοικητικούς υπαλλήλους. 

Η σημερινή Διοίκηση του Πολυτεχνείου

Κρήτης αποτελείται από τον Πρύτανη, Κα-

θηγητή Βασίλη Διγαλάκη, με αναπληρωτές

Πρύτανη τους Καθηγητές Νίκο Νικολαΐδη και

Γιώργο Σταυρουλάκη και το Συμβούλιο Ιδρύ-

ματος. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος

είναι ο Καθηγητής Διονύσης Τσιχριτζής, και

αναπληρωτής Προέδρου ο Καθηγητής Νίκος

Καλογεράκης.

Στη σύντομη, σχετικά, ιστορία του το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει

σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Η υψηλή ποιότητα του διδα-

κτικού προσωπικού, των επιστημονικών συνεργατών και του δι-

οικητικού και τεχνικού προσωπικού παρέχει τα καλύτερα εχέγ-

γυα για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ιδρύματος.  

Η Πολυτεχνειούπολη με σύγχρονα κτήρια διδασκαλίας και

έρευνας, βιβλιοθήκη, φοιτητική εστία, φοιτητικό εστιατόριο και

χώρους αναψυχής, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Στον

ερευνητικό τομέα αναγνωρίζεται πλέον η προσφορά του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης και αναδεικνύεται ως ένα από τα εγκυρότερα

ερευνητικά Ιδρύματα στον Ελληνικό χώρο με εκατοντάδες ερευ-

νητικά προγράμματα να εκπονούνται. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πλέον καταξιωθεί εκπαιδευτικά

και ερευνητικά στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο.

Το ΠολυΤεχνεIο ΚρHΤης μΠροςΤA ςΤην

ΚρIςη: ςχEδιο ΒιΩςιμης ΑνΑΠΤυξης

Σήμερα, μπροστά στα προβλήματα που ταλανίζουν την ανώ-

τατη εκπαίδευση αλλά και την Ελλάδα γενικότερα τα τελευταία

χρόνια, το Πολυτεχνείο Κρήτης αντιμετωπίζει την πρόκληση της

υλοποίησης ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης. Μετά από τις ση-

μαντικές μειώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό τα τελευταία χρό-

νια, το Πολυτεχνείο Κρήτης δαπανά σήμερα ένα σημαντικό πο-

σοστό αυτού (περίπου το 37%) στις ενεργειακές ανάγκες των κτι-

ριακών υποδομών του. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει περίπου 40

κτήρια συνολικής επιφάνειας 80.000 τ.μ. Οι δαπάνες του τακτικού

προϋπολογισμού είναι ανελαστικές. Για να λειτουργήσουν απρό-

σκοπτα τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, πρέπει οπωσδήποτε να

γίνει βιώσιμη η ενεργειακή διαχείριση του Πολυτεχνείου Κρή-

της. 

Η σημερινή διοίκηση έθεσε ως στόχο τον Ιούνιο του 2013 την

εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέσα από μία σειρά άμεσων

δράσεων που πρότεινε η επιτροπή για το Πράσινο Πανεπιστή-

μιο. Ταυτόχρονα, προκηρύχτηκε και υλοποιείται μελέτη για την

εγκατάσταση 1MW φωτοβολταϊκών στις οροφές των κτηρίων και

στα πάρκινγκ της Πολυτεχνειούπολης, ενώ προγραμματίζεται η

ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσα από το πρόγραμμα δη-

μοσίων επενδύσεων. Τελικός στόχος είναι εξοικονόμηση ενέρ-

γειας της τάξεως του 60%, που θα μεταφράζεται σε 500.000 € ετη-

σίως. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις εκπαιδευ-

τικές ανάγκες των Σχολών, πρόσληψη έκτακτου διδακτικού

προσωπικού, εργαστήρια, σίτιση κτλ.

Η εξοικονόμηση και ο εξορθολογισμός του Τακτικού Προϋ-

πολογισμού είναι το ένα σκέλος του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυ-

ξης.  Το δεύτερο σκέλος είναι η αύξηση των εσόδων από τα ερευ-

νητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ.  Γι' αυτό τέθηκε ως στόχος ο δι-

πλασιασμός της ερευνητικής δραστηριότητας μέσα στην επόμενη

3ετία. Οι Δομές Αριστείας που δημιουργούνται από τις συνερ-

γασίες μεταξύ μελών ΔΕΠ όλων των Σχολών θα αποτελέσουν το

μοχλό ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Με αυτό τον

τρόπο θα μπορέσει να δημιουργηθεί το απαραίτητο αποθεματι-

κό και να διατεθεί ένα σημαντικό μέρος των εσόδων στην ανά-

πτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναβαθμίζοντας έτσι τις  εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Η οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση των καιρών μας

οφείλεται εν πολλοίς στο σημερινό τρόπο ζωής που στηρίζεται

στην άμετρη κατανάλωση πόρων και ταυτόχρονα προτάσσει τα

ιδιωτικά από τα κοινωνικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να οδη-

γεί σε κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα και η ανάπτυξη να μην

είναι βιώσιμη.  Τα αδιέξοδα αυτά δεν φαίνονται μόνο στο σύνολο

της κοινωνίας, αλλά και σε κάθε μικρόκοσμό της όπως είναι το

Πολυτεχνείο Κρήτης.  Το Πολυτεχνείο Κρήτης με τη δημιουργία

του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο θα

είναι "ζωντανό" και θα αλλάζει στη διάρκεια υλοποίησής του, θα

έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, θα προωθεί το Πολυτεχνείο να γί-

νει ένα "ανοιχτό εργαστήριο" έρευνας και τεχνολογίας σε θέμα-

τα βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλει στην υγεία και ευζωία

όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύ-

τερης κοινωνίας στο σύνολό της.

■ Το πρώτο έγγραφο του Πολυτεχνείου Κρήτης με αριθμό πρωτοκόλλου 1: «Απαλλοτρίωσις εκτάσεως προς ανέγερσιν των κτιριακών

εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αθήναι 15 Ιουλίου 1977».



έρευνα-καινοτομία

{                }
Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
στην Κρήτη είχε προκύψει από νωρίς· γεωγραφικοί και δημογραφικοί 
λόγοι επέβαλαν να λειτουργήσει εδώ το τρίτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 
ποικίλες όμως αιτίες καθυστέρησαν τη δημιουργία του. 
Το ιδρυτικό διάταγμα δημοσιεύτηκε το 1973.

■ ΕυριπIδης Γ. ςτΕφAνου Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης                     

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ε
δρα του πανεπιστημίου ορί-

στηκε το Ρέθυμνο, όπου απο-

φασίστηκε να παραμείνουν

οι σχολές των ανθρωπιστι-

κών και κοινωνικών επιστη-

μών και να εγκατασταθούν

στο Ηράκλειο οι σχολές των

θετικών επιστημών.

Η χρονική συγκυρία της δημιουργίας του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης στάθηκε ιδιαίτερα θετική· η

κοινωνία της Κρήτης, στο σύνολό της, διέθετε τη

βούληση και τις δυνάμεις να ανανεωθεί. Έτσι, το

Πανεπιστήμιο προχώρησε από την πρώτη στιγμή

σε καινοτομίες και σε γόνιμους, για την εποχή, πει-

ραματισμούς. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ευτύχησε

από την αρχή να στελεχωθεί με καταξιωμένους επι-

στήμονες, πολλοί από τους οποίους ήρθαν από ανα-

γνωρισμένα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, όπου ήδη

απολάμβαναν τη διεθνή αναγνώριση. Οι πρώτοι

καθηγητές που ανέλαβαν να οργανώσουν το πα-

νεπιστήμιο, αλλά και οι επόμενες γενιές, έδωσαν

ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ευνοϊκών συν-

θηκών για την καλλιέργεια της έρευνας, τόσο εντός

του πανεπιστημίου, όσο και σε σύνδεση με ση-

μαντικά ερευνητικά κέντρα όπως το Ίδρυμα Τε-

χνολογίας και Έρευνας· η  επίτευξη της αριστείας

και η εξωστρέφεια στις συνεργασίες του αποτέλε-

σαν στρατηγική επιλογή του. 

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει

πέντε (5) Σχολές,  τη Φιλοσοφική, των Κοινωνικών

Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής, των Θετικών

και Τεχνολογικών Επιστημών, και των Επιστημών

Υγείας, με δεκαέξι (16) Τμήματα που καλύπτουν

έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο. 

■ Το έμβλημα του Πανεπιστημίου.

■ Το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου.

■ Η βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. ■ Η πρόσοψη της Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Ρέθυμνο

■ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
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Το διδακτικό προσωπικό του αποτελείται από 540 πε-

ρίπου Καθηγητές και μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού

& Διδακτικού Προσωπικού που έχουν την ευθύνη εκ-

παίδευσης περίπου 17.000 προπτυχιακών φοιτητών, 1319

μεταπτυχιακών και 1170 υποψήφιων διδακτόρων. Οι ακα-

δημαϊκές και ερευνητικές λειτουργίες του υποστηρίζο-

νται από περίπου 360 άτομα διοικητικό και ειδικό τεχνικό

& εργαστηριακό προσωπικό.

Στα τριανταπέντε (35) χρόνια λειτουργίας του (οι πρώ-

τοι φοιτητές εισήχθησαν το 1978 στη Φιλοσοφική και στη

Σχολή Θετικών Επιστημών), το Πανεπιστήμιο Κρήτης,

μέσα από τις προσπάθειες των μελών του και τις συ-

νεργασίες που ανέπτυξε, κατόρθωσε να κατακτήσει ση-

μαντικές επιστημονικές διακρίσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα

επιστημονικών κατευθύνσεων, όπως τη βιοϊατρική και

την υγεία, τη βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, την πληρο-

φορική, τη φυσική, τα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους,

τη νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών, την επι-

στήμη της θάλασσας, την εκπαίδευση και τη γλώσσα, την

ιστορία και την αρχαιολογία, την ψυχολογία, τις κοινω-

νικές, τις πολιτικές και τις οικονομικές επιστήμες. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με προσήλωση στο στόχο

της αριστείας είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που

από το 2000 επεδίωξε την εξωτερική αξιολόγηση για το

σύνολο των δραστηριοτήτων του από προσκεκλημένους

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και  στη συνέχεια, το 2001

και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων. Στο πλαί-

σιο αυτό, το Πανεπιστήμιο, σήμερα, βρίσκεται στη δια-

δικασία διαμόρφωσης του Εσωτερικού Συστήματος

Διασφάλισης Ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών

που προσφέρει.

Τα τελευταία χρόνια μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συν-

θήκες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το Πανεπι-

στήμιο Κρήτης καταλαμβάνει σημαντικές θέσεις σε

έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης πανεπιστη-

μίων όπως αυτόν των Times Higher Education World

University Rankings (THE) όπου, για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά φέτος, κατόρθωσε να παραμείνει μεταξύ της 301-

350ης σειράς, δηλ. στο υψηλότερο 1,5% των καλύτερων

Πανεπιστημίων του κόσμου. Όπως αναφέρει ο εκδότης

του καταλόγου κατάταξης ΤΗΕ, Phil Baty «Η κατάταξη

του  Πανεπιστημίου Κρήτης ανάμεσα στα πρώτα 350  κα-

λύτερα του κόσμου είναι εντυπωσιακή ….το  ότι το Πα-

νεπιστήμιο Κρήτης κατόρθωσε να κρατήσει τη θέση του,

μέσα σε καθεστώς σοβαρών περικοπών, κάνει την επί-

δοσή του ακόμα πιο αξιοσημείωτη. Με προσήλωση στο

στόχο της διεθνοποίησής του και τον έξυπνο προσανα-

τολισμό του στην έρευνα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης κέρ-

δισε αυτή τη χρονιά την κατάταξή του στο 1.5% των κα-

λύτερων  πανεπιστημίων παγκοσμίως». 

Σύμφωνα δε με έναν άλλο τρόπο κατάταξης των Πα-

νεπιστημίων του THE, αυτόν των “One Hundred Under

Fisty” (THE 100 Under 50) ή αλλιώς τα «πρώτα 100 κάτω

από 50», το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναδεικνύεται για δεύ-

τερη συνεχή χρονιά (μεσούσης της κρίσης) ως το 53ο ανά-

μεσα στα 100 καλύτερα Πανεπιστήμια διεθνώς, που λει-

τουργούν λιγότερο από 50 χρόνια. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένα πανεπιστήμιο της νο-

τιότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιφέρειας, έχο-

ντας πλέον σημαντική θέση στο στερέωμα της ευρω-

παϊκής έρευνας και της διεθνούς επιστημονικής κοι-

νότητας διατηρεί πάντοτε στέρεους δεσμούς με τον

τόπο που το φιλοξενεί και το στηρίζει, προσφέροντας

υπηρεσίες σε τοπικές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς

αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά, το ίδρυμα συνεργάζεται με

εταιρίες τηλεπικοινωνιών για την εισαγωγή νέων

πρωτοκόλλων, με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της

Κρήτης για τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων,

των υδάτινων πόρων, τη δημιουργία τοπικών δι-

κτύων και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες από τους

δήμους, στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση κ.λπ. Τέλος τα μέλη του προσφέρουν συνε-

χώς κοινωνικό έργο με την παροχή υψηλού επιπέδου

ιατρικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων υπηρεσιών

υγείας μέσω του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκο-

μείου Ηρακλείου αλλά και της συμμετοχής τους σε εθε-

λοντική προσφορά  υπηρεσιών υγείας.
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ΤΕΙ Κρήτης

T
ο T.E.I Κρήτης ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να

παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτη-

τές της Ελλάδας. Από τότε έχει επεκταθεί σε με-

γάλο βαθμό περιλαμβάνοντας:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(Σ.Τ.ΕΦ)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 

(Σ.Δ.Ο.)

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

(Σ.Ε.Υ.Π)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤΕΓΤΕΤ)

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

οι οποίες υποστηρίζονται από τα τμήματα Γενικών

Θετικών Επιστημών και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυ-

σικής Αγωγής. Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 4

χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και μαθήματα, θεω-

ρητικά και εργαστηριακά. Επιπλέον, οι φοιτητές καλού-

νται πριν την αποφοίτηση τους να κάνουν την πρακτι-

κή και την πτυχιακή τους εργασία.

Η φοίτηση στο Τ.Ε.Ι. προσφέρει εκπαίδευση σε τε-

χνολογικά θέματα και προετοιμάζει τους φοιτητές έτσι

ώστε να αποτελέσουν ειδικευμένα και υπεύθυνα μέλη της

κοινωνίας. Με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 200 πε-

ρίπου μέλη και 10.000 περίπου φοιτητές, το ΤΕΙ είναι μια

πετυχημένη ακαδημαϊκή κοινότητα, με καλά εξοπλισμένη

βιβλιοθήκη, εστίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και ια-

τρείο.

προγρaΜΜατα - Δρaσεισ του τ.ε.ι.

κρhτησ

Τα τρέχοντα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το

Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι τα παρακάτω:

-Διεθνή Προγράμματα

-Ευρωπαϊκά Προγράμματα

-Εθνικά Προγράμματα

-Ύπαιθρος

Προγράμματα στα οποία έχει λάβει μέρος το Τ.Ε.Ι. Κρή-

της και έχουν ολοκληρωθεί είναι τα παρακάτω:

-Διεθνή Προγράμματα

-Ευρωπαϊκά Προγράμματα

-Leonardo~Socrates~Erasmus Dridas

-Εθνικά Προγράμματα

-ΠΕΝΕΔ '99

-Προγράμματα Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΤΕΙ Κρήτης

eρευνα

-Ερευνητικά Εργαστήρια 

-HiPER: Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για Παραγωγή

Ενέργειας που αφορά πυρηνική σύντηξη ταχείας ανά-

φλεξης με χρήση laser 

-Ερευνητικά προγράμματα του προγράμματος Αρχι-

μήδης Ι & ΙΙ 

-Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) 

-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Μεταπτυχιακa προγρaΜΜατα

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει να επιδείξει μέχρι σήμερα σημαντική

δραστηριότητα και εμπειρία από τη συμμετοχή είτε τμημάτων

του είτε μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού σε Προγράμ-

ματα Μεταπτυχιακών Σπούδων (Π.Μ.Σ.) Το τοπίο όσον αφο-

ρά τα Π.Μ.Σ. αλλάζει στο ΤΕΙ Κρήτης αφού σύμφωνα με το Νόμο

3685/2008, τα ΤΕΙ μπορούν πλέον να οργανώσουν αυτοδύναμα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με άλλα ΑΕΙ

της χώρας ή/και ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού, για τη χο-

ρήγηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Η διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης, προκειμένου να υποστηριχθεί

η δραστηριότητα των νέων αυτοδύναμων ή άλλων μεταπτυ-

χιακών του, προέταξε τη σύνταξη του Κανονισμού Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.). Σύμφωνα με το νόμο, κάθε μετα-

πτυχιακό, προκειμένου να εγκριθεί, εκδίδει το δικό του Κ.Μ.Σ.,

ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τον Κ.Μ.Σ. του Ιδρύματος.

Παράλληλα συστήθηκε μια (ad-hoc) Επιστημονική Επι-

τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οποία προεδρεύει ο

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος.

■ Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

■ Το κτίριο του ΤΕΙ στα Χανιά.

■ Εργαστήριο του τμήματος 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα Χανιά.

* Το κείμενο προέρχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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■ Το έμβλημα του Ιδρύματος.
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H
έδρα του και η Κεντρική του

Διεύθυνση βρίσκονται στο

Ηράκλειο της Κρήτης και απο-

τελείται από έξι Ερευνητικά

Ινστιτούτα:

Στο Ηράκλειο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), Ινστιτούτο Μο-

ριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

(ΙΜΒΒ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ιν-

στιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

(ΙΥΜ). Στο Ρέθυμνο: Ινστιτούτο Μεσογει-

ακών Σπουδών (ΙΜΣ) και στην Πάτρα: Ιν-

στιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανι-

κής (ΙΕΧΜΗ). 

Επίσης, στα Ιωάννινα λειτουργεί το

Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) που

υπάγεται στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιο-

λογίας και Βιοτεχνολογίας.

'Aλλες σημαντικές μονάδες του ΙΤΕ εί-

ναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

(ΠΕΚ), το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, το

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο

Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κα-

τευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε το-

μείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού

και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως:

Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μορια-

κή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία,

Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτι-

κή, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μα-

θηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπι-

στικές επιστήμες και Πολιτισμό. Το ΙΤΕ έχει

να επιδείξει άριστες επιστημονικές επι-

δόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινω-

νική και οικονομική προσφορά, σε επίπε-

δο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία

ερευνητικά κέντρα διεθνώς.

ΙστορΙκh ΑνΑδρομh

Μάιος 1983

Αρχίζει τη λειτουργία του το Ερευνη-

τικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ) στο Ηράκλειο

της Κρήτης, το οποίο περιελάμβανε τρία Ιν-

στιτούτα: το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολο-

γίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), το Ιν-

στιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

(ΙΗΔΛ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής

(ΙΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Κρήτης.

Ιούνιος 1985

Ιδρύονται και προστίθενται δύο ακόμα

Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Υπολογιστικών

■ Ο δίσκος της Φαιστού είναι το έμβλημα του ΙΤΕ, διότι η

πρόκληση για διερεύνηση και ανακάλυψη που προκαλεί,
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τα δικά του οράματα και

επιδιώξεις.

■ Το κτίριο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.

{                }
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, 
εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. 
Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ)

Μαθηματικών (ΙΥΜ) στο Ηράκλειο και το

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

στο Ρέθυμνο. 

Το ΕΚΕΚ, επίσης, με την αρωγή της

Παγκρήτιας Ένωσης Αμερικής ιδρύει στο

Ηράκλειο τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Κρήτης (ΠΕΚ). 

Νοέμβριος 1987

Προστίθενται δύο ακόμα Ινστιτούτα:

το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μη-

χανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρα-

σίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα

(που ιδρύθηκε το 1985), και το Ερευνη-

τικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διερ-

γασιών (ΕΙΤΧΗΔ) με έδρα τη Θεσσαλο-

νίκη (που ιδρύθηκε το 1984) συγκροτούν

το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

που είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τα

Πανεπιστήμια και ένα από τα μεγαλύτε-

ρα ερευνητικά κέντρα της χώρας.  

Δημιουργείται το Αστεροσκοπείο του

Σκίνακα στο πλαίσιο επιστημονικής συ-

νεργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας &

Έρευνας (ΙΤΕ), του Πανεπιστημίου Κρή-

της και του Ινστιτούτου Max Planck

Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας.

1991

Συστήνεται το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-

FORWARD Hellenic Project for Wider Ap-

plication of R&D), με πρωτοβουλία του

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιο-

μηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιο-

μηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Δεκέμβριος 1993

Ιδρύεται το Επιστημονικό και Τεχνο-

λογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) που είναι

μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνο-

λογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της

διάχυσης της τεχνογνωσίας που παρά-

γεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα

Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Μάρτιος 2000

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χη-

μικών Διεργασιών (ΕΙΤΧΗΔ) στη Θεσσα-

λονίκη αποσπάται από το ΙΤΕ προκειμένου

να αποτελέσει τον πυρήνα του ΕΚΕΤΑ.

Ιανουάριος 2002

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

(ΙΒΕ) με έδρα τα Ιωάννινα ενσωματώνε-

ται στο ΙΤΕ.

Απρίλιος 2012

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής

Μηχανικής Διεργασιών Υψηλής Θερμο-

κρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) με έδρα την Πάτρα

μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Επιστημών

Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ). Το Ινστι-

τούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) συνε-

νώνεται με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιο-

λογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) και λει-

τουργεί πλέον ως Τμήμα Βιοϊατρικών

Ερευνών, Παράρτημα του ΙΜΒΒ στα Ιω-

άννινα.

* Το κείμενο προέρχεται από την 
επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

■ Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα είναι μια κοινή

ερευνητική εγκατάσταση του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Ινστιτούτου Max Planck Εξωγήινης

Φυσικής της Γερμανίας.
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{                }
Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, που ιδρύθηκε το 1985, 
αποτελεί μέλος του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών
Σπουδών – ΔΙ.Κ.Α.Μ.Γ.Σ./CIHEAM, ένας διακυβερνητικός οργανισμός που
περιλαμβάνει ως κράτη – μέλη δεκατρείς χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Αίγυπτος,
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Τυνησία και Τουρκία (www.ciheam.org).

■ ΓιωρΓος Μπαουρακης Διευθυντής ΜΑΙΧ                     

Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων

Τ
α Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιούτα στο

Μπάρι - Ιταλία, Μονπελιέ – Γαλλία και Σα-

ραγόσα – Ισπανία αποτελούν ιδρύματα

του ίδιου οργανισμού.

Το CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. είναι ένα σύγχρονο, δυ-

ναμικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο Διεθνές Ιν-

στιτούτο που έχει επιδείξει σημαντική δραστη-

ριότητα στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών και

στην υλοποίηση της πολιτικής έρευνας και ανά-

πτυξης της χώρας μας στον ευρύτερο αγροτικό

χώρο με συμμετοχή σε δράσεις που προκηρύσ-

σονται από την Ε.Ε., εθνικούς, περιφερειακούς και

τοπικούς φορείς. 

Τα επιστημονικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

που πηγάζουν από τις δραστηριότητες του CI-

HEAM/Μ.Α.Ι.Χ. οφείλονται στην αποτελεσματική

υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, με έμφαση στην μεταπτυχιακή εκ-

παίδευση στελεχών και ακαδημαϊκών από τις Με-

σογειακές και Βαλκανικές χώρες, καθώς επίσης και

από τη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξή τους

με κοινές ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις.

Επιπρόσθετα, το CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. συνεισφέρει

στην επίλυση σύγχρονων αγροτοδιατροφικών, πε-

ριβαλλοντικών και αναπτυξιακών προβλημάτων

μέσω της συνεργασίας του με τον ιδιωτικό και δη-

μόσιο τομέα.

Το CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. παρέχει μεταπτυχιακή εκ-

παίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων με-

ταπτυχιακών σπουδών Μάστερ – 60 ECTS και Mas-

ter of Sciences (M.Sc.) – 120 ECTS με τα παρακά-

τω προγράμματα: 

*Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

*Γεωπληροφορική στη Διαχείριση  Περιβάλ-

λοντος

*Γενετική και Βιοτεχνολογία Οπωροκηπευ-

τικών

*Ποιότητα Τροφίμων και Χημεία Φυσικών

Προϊόντων

*Αειφόρος Γεωργία. 

■ Το έμβλημα του Μεσογειακού Αγρονομικού

Ινστιτούτου Χανίων.
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Ο κύριος στόχος των προγραμμάτων αυτών εί-

ναι η συνεισφορά στην εμβάθυνση της γνώσης, της

αναλυτικής ικανότητας και της εφαρμογής τεχνικών

έρευνας στον αγροτικό, αγροδιατροφικό και περι-

βαλλοντικό τομέα της Μεσογείου. 

Τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-

δών προσαρμόζονται συνεχώς για να συμβάλουν

εποικοδομητικά στην ικανοποίηση των επιστημο-

νικών αναγκών του σύγχρονου κόσμου.

Οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις επι-

τρέπουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εργά-

ζονται σε εξειδικευμένα θέματα έρευνας.

Τα ακαδημαϊκά προγράμματα πληρούν τις απαι-

τήσεις της διαδικασίας της Μπολόνια και συμπλη-

ρώνονται από ένα αυστηρό εκπαιδευτικό σύστημα

διασφάλισης της ποιότητας.

To δίκτυο των επισκεπτών καθηγητών που

συγκροτείται από περίπου ογδόντα αξιόλο-

γους ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα, την Ε.Ε. και

τις Η.Π.Α συνεισφέρει τα μέγιστα στο υψηλό επίπε-

δο των σπουδών και της καινοτόμου επιστημονικής

έρευνας. 

Η έρευνα αυτή υποστηρίζεται από τις παρακάτω

εργαστηριακές και άλλες υποστηρικτικές εγκα-

ταστάσεις, οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς ώστε

να παραμένουν στην αιχμής της τεχνολογίας: 

*Εργαστήρια Υπολογιστών

*Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο-

ριών και Τηλεπισκόπισης 

*Αυτοματοποιημένη Μονάδα Χαρτογράφησης

*Μονάδα Έρευνας Πεδίου

*Κινητή Μονάδα Λήψης Φασματοραδιομετρικής

Μετρήσεων 

*Αεροσήραγγα για την Προσομοίωση Δασικών Πυρ-

καγιών 

*Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Ανίχνευσης

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

*Εργαστήριο Μοριακής Ιστολογίας Φυτών 

*Εργαστήριο Ποιότητας Οπωροκηπευτικών Προϊό-

ντων

*Εργαστήριο Χημείας Φυσικών Προϊόντων και Ανα-

λυτικής Χημείας (πιστοποιημένο κατά ISO 17025)

*Εργαστήριο Μικροβιολογίας

*Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής 

*Πειραματικά Θερμοκήπια Κλειστών Υδροπονικών

Συστημάτων 

*Μονάδα προστασίας της Βιοποικιλότητας της

Μεσογείου:

-Τράπεζα Σπόρων

-Βοτανικός Κήπος Ενδημικών και Απειλούμενων φυ-

τών της Κρήτης

-Ερμπάριο (Herbarium) για τη χλωρίδα της Κρήτης

και της Μεσογείου

-Κέντρο Πληροφόρησης για φυτά και Οικοτόπους της

Κρήτης

*Υπηρεσία Ανάπτυξης και Υποστήριξης Τηλεπικοι-

νωνιακών/ Πληροφοριακών Συστημάτων 

*Υποστήριξη Εκτυπώσεων και Εκδόσεων και 

*Συνεδριακό Κέντρο.  

Ποσοτικοι και Ποιοτικοι Δεικτεσ

ΜεταΠτυχιακησ εκΠαιΔευσησ 

και ερευνασ

Ποσοτικοί Δείκτες

Α. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Από το 1986 αποφοίτησαν από το CI-

HEAM/Μ.Α.Ι.Χ. 1390 επιστήμονες με πτυχίο εξει-

δίκευσης (DSPU) ή Μάστερ – 60 ECTS  866  επι-

στήμονες με μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science

(M.Sc). 

Β. Επαγγελματική Κατάρτιση (2-3 εβδ.)

Το CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. με χρηματοδότηση του

προγράμματος ΜΕDA έχει οργανώσει 24 εκπαι-

δεύσεις στις παρακάτω χώρες: Τουρκία, Λίβανο, Αί-

γυπτο, Συρία, Αλβανία και Κύπρο, τις οποίες έχουν

παρακολουθήσει 458 στελέχη. 

Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

της Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας σε συνεργα-

σία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

το Υπ. Εξωτερικών, το CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. έχει υλο-

ποιήσει 31 επαγγελματικές εκπαιδεύσεις στις οποί-

ες συμμετείχαν 475 στελέχη διαφόρων χωρών

(Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία, Πολωνία,

Τουρκία, Συρία, Γεωργία και Παλαιστίνη).  

Ποιοτικοί Δείκτες

Η άρτια οργάνωση των μεταπτυχιακών προ-

γραμμάτων καθώς και το υψηλό επίπεδο των ερευ-

νητικών εργασιών αντικατοπτρίζεται στους παρακάτω

ποιοτικούς δείκτες:  

Δείκτες Ερευνητικής Απόδοσης

*44,5% του συνόλου των ερευνητικών διατριβών

σε επίπεδο Μάστερ έχει δημοσιευθεί σε Διεθνή Επι-

στημονικά Περιοδικά - 378 δημοσιεύσεις. 

*51,5% του συνόλου των ερευνητικών διατριβών

σε επίπεδο Μάστερ έχουν δημοσιευθεί σε  πρακτι-

κά συνεδρίων - 437 δημοσιεύσεις.  

*9,7% του συνόλου των ερευνητικών διατριβών

σε επίπεδο Master of Science έχουν δημοσιευθεί σε

βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και ειδικές εκδόσεις – 82

δημοσιεύσεις.  

Δείκτες Ακαδημαϊκής Ανέλιξης Αποφοίτων

*32,6% των αποφοίτων M.Sc. του

CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. έχουν γίνει αποδεκτοί σε διδα-

κτορικά προγράμματα με πλήρη υποτροφία σε Πα-

νεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, του Κανα-

δά, της Αυστραλίας και της Ελλάδας- 277 απόφοιτοι.

*92 απόφοιτοι του CIHEAM/Μ.Α.Ι.Χ. και κάτο-

χοι Διδακτορικού είναι ακαδημαϊκά μέλη σε Πανε-

πιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερι-

κού. 



Βιβλιογραφικές Αναφορές
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