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Κρήτη, ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Τίποτα δεν είναι όμοιο με κάποιο 
άλλο. Τα τοπία εναλλάσσονται συνεχώς. Βουνό, κάμπος, θάλασσα, όλα 

πλάι πλάι. Τη μια βρίσκεσαι στον χιονισμένο Ψηλορείτη, στις Μαδάρες, στο 
οροπέδιο του Λασιθίου και την επομένη έρχεσαι αντιμέτωπος με το καυτό Λι-
βυκό. Το χέρσο τοπίο το διαδέχονται καταπράσινες φυτείες με ελιές, αμπέλια 
και οπωροφόρα. Στην πέτρινη αγριάδα της νοτιοδυτικής ακτογραμμής, μικρές 
πανέμορφες και δαντελένιες ακρογιαλιές εισχωρούν στον βράχο προσφέρο-
ντας γαλήνη. 

Και στη μέση ο άνθρωπος. Με συνεχή παρουσία στο νησί από τη νεολιθική 
εποχή μέχρι τις μέρες μας, ο άνθρωπος, ο δημιουργός της σπουδαίας 

ιστορίας του νησιού. Τις περιόδους των μεγάλων ανατάσεων (μινωικός πο-
λιτισμός, κρητική αναγέννηση, αγώνες για τη λευτεριά) διαδέχονταν εποχές 
σκοτεινές, σκληρές και επώδυνες. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποί της έβρισκαν 
πάντα τη δύναμη να συνεχίζουν...

Πώς να χωρέσει η Κρήτη σ’ ένα βιβλίο!

Μέσα από πλούσιο υλικό αποτυπώνονται η ζωή 
και οι δραστηριότητες των κατοίκων της Κρή-
της. Συγκεκριμένα στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 

• Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

• Πληροφορίες για τα ήθη, τα έθιμα, τη 
χλωρίδα, την πανίδα, τη διατροφή, τη μυ-
θολογία, τα αρχαιολογικά ευρήματα και 
την ιστορία της Κρήτης, καθώς και κείμε-
να που αφορούν πρόσωπα από την Κρήτη 
που έμειναν στην ιστορία

• Κείμενα λογοτεχνών, περιηγητών και επι-
σκεπτών

• Ποιήματα, τραγούδια και μαντινάδες

Ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου 
γεννήθηκε το 1956 στη Χάλκη Λάρισας.  
Είναι συνταξιούχος δάσκαλος και τα 35 
τελευταία χρόνια ζει στο Ηράκλειο. Το 
1995 συμμετείχε στη συντακτική ομάδα 
του βιβλίου Ιστορία της Κρήτης για το 
δημοτικό σχολείο. Έχει εκδώσει τις συλλογές 
διηγημάτων Το μονόστηλο (2001) και Terra 
Santa (2004), τα μυθιστορήματα Τετράδια 
ονείρων (2006) και Ετούτο είν’ ωκεανός 
(2013) και το παιδικό Ήλιε μου παραμυθά 
(2011). Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
έχει κυκλοφορήσει σε επιμέλειά του το 
Ημερολόγιο 2010: Κρήτη – Ένα καράβι 
τρικάταρτο.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργης Κουτεντάκης
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Κρήτη, ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Τίποτα δεν είναι όμοιο με 

κάποιο άλλο. Τα τοπία εναλλάσσονται συνεχώς. Βουνό, κάμπος, 

θάλασσα, όλα πλάι πλάι. Τη μια βρίσκεσαι στον χιονισμένο Ψηλορείτη, 

στις Μαδάρες, στο οροπέδιο του Λασιθίου και την επομένη έρχεσαι 

αντιμέτωπος με το καυτό Λιβυκό. Το χέρσο τοπίο το διαδέχονται κα-

ταπράσινες φυτείες με ελιές, αμπέλια και οπωροφόρα. Στην πέτρινη 

αγριάδα της νοτιοδυτικής ακτογραμμής, μικρές πανέμορφες και δα-

ντελένιες ακρογιαλιές εισχωρούν στον βράχο προσφέροντας γαλήνη. 

Και στη μέση ο άνθρωπος. Με συνεχή παρουσία στο νησί από τη νεολιθι-

κή εποχή μέχρι τις μέρες μας, ο άνθρωπος, ο δημιουργός της σπουδαίας 

ιστορίας του νησιού. Τις περιόδους των μεγάλων ανατάσεων (μινωικός 

πολιτισμός, κρητική αναγέννηση, αγώνες για τη λευτεριά) διαδέχονταν 

εποχές σκοτεινές, σκληρές και επώδυνες. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποί 

της πάντα έβρισκαν τη δύναμη να συνεχίζουν.

Πώς να χωρέσει η Κρήτη σ’ ένα βιβλίο! σκεφτόμουν την ώρα που ξε-

κινούσα αυτό το ταξίδι, γιατί ένα μακρύ και συναρπαστικό ταξίδι ήταν η 

σύνθεση του ανά χείρας βιβλίου. 

Ξεχύθηκα στο νησί νοερά, αλλά και κυριολεκτικά, σε μια πορεία που 

κράτησε ενάμιση χρόνο. 

(φωτ/φία: Γιώργης Κουτεντάκης)





ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΧΡΟΝΙΆ

Ιδαίον Άντρο στον Ψηλορείτη (φωτ/φία: Γιάγκος Χαιρέτης)



Στατήρας Γόρτυνας 480-320 π.Χ.

Στους Κρήτες αρχηγός ήταν ο ένδοξος στο δόρυ Ιδομενέας, 

σ’ αυτούς που είχαν την Κνωσό και τη Γόρτυνα την περιτειχισμένη

και τη Λύκτο και τη Μίλητο και την ασπροχώματη Λύκαστο 

και τη Φαιστό και το Ρύτιο, πολιτείες καλοκατοικημένες, 

και στους άλλους που ζούσαν στην Κρήτη την εκατόμπολη. 

Σ’ αυτούς αρχηγός ήταν ο Ιδομενέας ο ένδοξος στο δόρυ 

και ο Μυριόνης ο όμοιος με τον Ενυάλιο, που σκοτώνει τους άντρες. 

Μαζί μ’ αυτούς ακολουθούσαν ογδόντα μαύρα καράβια. 

Ομήρου Ιλιάδα, Β, 645-652,  

μετάφραση: Νίκος Καζαντζάκης, Ι. Θ. Κακριδής

Μια χώρα, η Κρήτη, μέσα βρίσκεται στο πέλαο το κρασάτο,

περίσσια πλούσια, θαλασσόζωστη, πανώρια· πολιτείες

έχει ενενήντα· μύριοι, αρίφνητοι ζουν πάνω άνθρωποι, κι είναι

πολλές οι γλώσσες τους, ανάκατες. Θρέφει Αχαιούς η Κρήτη,

και βέρους Κρητικούς αντρόκαρδους, και Δωριείς, που ζούνε

σε τρεις φυλές, κι ακόμα Κύδωνες και Πελασγούς αρχόντους.

Μια πολιτεία, Κνωσό την είπανε, τρανή, και βασιλιάς της,

ο Μίνωας, που τον Δία συντρόφευε στα εννιά τα χρόνια πάνω,

κύρης του κύρη μου, του αντρόκαρδου του Δευκαλίωνα, κι είχε

δυο γιους γεννήσει ο Δευκαλίωνας, τον Δομενέα και μένα.

Ομήρου Οδύσσεια, τ, 172-81,  

μετάφραση: Νίκος Καζαντζάκης, Ι. Θ. Κακριδής

Κρητών πολιτεία (1000-323 π.χ.)

⌈

⌈



• Ιστορικός πυρήνας της περιόδου αυτής είναι ο εποικισμός της Κρήτης από 

τους Δωριείς και η συγκρότησή τους κατά κώμας, τα σημερινά χωριά. Άρ-

γότερα θα συνενωθούν σε αυτόνομες πόλεις.

• Οι γραπτές μαρτυρίες για την Κρήτη σπανίζουν μέχρι τον 4ο π.Χ. αιώνα.

• Ο Όμηρος αναφέρει την Κρήτη ως «εκατόμπολιν».

• Οικισμοί αναπτύσσονται σ’ ολόκληρο το νησί, όπως το Καρφί δυτικά του 

οροπεδίου Λασιθίου, η Πραισός, η Ιεράπυτνα, η Ίτανος στην ανατολική Κρή-

τη, η Γόρτυνα και ο Πρινιάς στην κεντρική Κρήτη. 

• 1000-900 π.Χ. Ιδρύεται η Λύττος ή Λύκτος η αρχαιότερη και σπουδαιότε-

ρη αποικία των Δωριέων στην Κρήτη.

• 970-820 π.Χ. Σπουδαία πόλη αναδεικνύεται η Ελεύθερνα, στο Ρέθυμνο, η 

οποία κατοικούνταν από τα μινωικά χρόνια.

• 8ος αιώνας (τέλη) Οικιστική ανάπτυξη έχουμε στη Δρήρο. Σπουδαίο κέντρο 

εξουσίας διαθέτει και η Λατώ η Ετέρα στον κόλπο του Μεραμβέλλου, με 

φυσική διέξοδο στη θάλασσα και επίνειο τη Λατώ προς Καμάραν, στη θέση 

του σημερινού Άγίου Νικολάου.

• 688 π.Χ. Κρήτες και Ρόδιοι εποικούν τη Γέλα στη Σικελία. 

• 7ος αιώνας (τέλη) Οι Κρήτες συμμετέχουν με τους κατοίκους της Θήρας 

στον εποικισμό της Κυρήνης στις βόρειες ακτές της Λιβύης.

• 6ος αιώνας π.Χ. Σάμιοι ιδρύουν την Κυδωνία, οι οποίοι αργότερα θα διω-

χτούν από Άιγινήτες.

• Η Κνωσός και η Φαιστός συνεχίζουν την πορεία τους και στα ιστορικά χρό-

νια.

• Η Γόρτυνα, δεξιά του Ληθαίου ποταμού, στο κέντρο της πεδιάδας της Μεσα-

ράς, είναι η πιο ισχυρή πόλη σε ολόκληρη την Κρήτη.

• 5ος αιώνας π. Χ. Άρχίζει η κοπή νομισμάτων στις μεγάλες πόλεις της 

Κρήτης.

• 5ος αιώνας π.Χ. Υπάρχει μαρτυρία του ονόματος Ρίθυμνα.

• 343-331π.Χ. Άτυχείς εκστρατείες στην Κρήτη του στρατηγού Φαλαίκου από 

τη Φωκίδα και του Σπαρτιάτη Άγησίλαου. 

• Το ολυμπιακό πάνθεο εισάγεται στην επίσημη θρησκεία των κρητικών πό-

λεων και απορροφά πολλά στοιχεία της μινωικής θρησκείας.

Αργυρή δραχμή Ρίθυμνας 400 π.X.  

με τη Θεά Αθηνά 
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Η μουσική των προικισμένων καλλιτεχνών έφερε τον Κνώσιο Αγάθαντρο στο 

κέφι, και ξεχνώντας έχθρες και μίση, τραγούδησε με βροντερή φωνή το παλιό 

άσμα του Υβρία:

Μεγάλο πλούτος το σπαθί έχω και το κοντάρι 

και του κορμιού το σκέπασμα, το όμορφο σκουτάρι.

Μ’ αυτά μ’ οργώνουνε τη γης οι δούλοι και θερίζουν, 

και το γλυκό κρασί πατούν κι αφέντη με γνωρίζουν.

Όποιοι δεν έχουνε σπαθί κι ένα γερό κοντάρι 

και του κορμιού των φύλαγμα ένα καλό σκουτάρι

πέφτουνε και με προσκυνούν κι αφέντη με φωνάζουν 

και μέγα βασιλέα τους γονατιστοί με κράζουν.

Το απόγευμα είχε προχωρήσει αρκετά κι η φωνή του κήρυκα Τηλέφωνου ακού-

στηκε να καλεί το πλήθος στους αγώνες δρόμου που θα γίνονταν στο πλάτω-

μα στα νότια της ακρόπολης. Παιδιά, έφηβοι και νέοι από τη Λύττο και από τις 

σύμμαχες πόλεις συναγωνίστηκαν στο στάδιο και τον δόλιχο…

Απόσπασμα από το διήγημα «Το πανηγύρι του Λύττιου Κωμάστα»
του Άγγελου ΧΆνιώτη από το βιβλίο Έργα και ημέρες στην Κρήτη: 
Από την Προϊστορία στο Μεσοπόλεμο, ΠΕΚ 2013

Αρχαιολογικός χώρος

της Λύττου-Λύκτου

⌈

Αργυρός στατήρας 

Λυττίων, 

320-270 π.Χ.



Ολυμπιακοί αγώνες και Κρήτη 

Άν στη μινωική Κρήτη οι αθλητικές δραστηριότητες των ανθρώπων της είχαν 

λατρευτικό χαρακτήρα, στα ιστορικά χρόνια, σε μια κοινωνία πολεμιστών, η 

εκγύμναση του σώματος κατείχε κεντρική θέση στην παιδεία των πολιτών της. 

Μόνο στους πολίτες επιτρέπονταν η συμμετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις και 

η είσοδος στο γυμναστήριο-δρόμος, και γι’ αυτό ονομάζονταν και δρομείς.

Μεταξύ των μύθων που αναφέρονται στη θέσπιση των Ολυμπιακών Άγώνων 

είναι και αυτός του Ιδαίου Ηρακλή με τα τέσσερα αδέλφια του, τους Δακτύλους 

ή Κουρήτες. Ο Ιδαίος Ηρακλής φτάνει στην Ολυμπία από την Κρήτη, ορίζει το 

μήκος του σταδίου, οργανώνει αγώνες δρόμου και στεφανώνει τον νικητή με 

αγριελιά.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

Διόγνητος, Πυγμαχία, 488 π.Χ.

Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος,  

 472 π.Χ., 464 π.Χ.

Ικαδίων, Στάδιο παίδων, 456 π.Χ.

Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ.

…ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ.

Σωτάδης, Δόλιχος, 384, 380 π.Χ. 

Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος, 

 πένταθλο, 334 π.Χ. 

Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ.

(Από τον Πίνακα Ολυμπιονικών 
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού)

Λατώ η Ετέρα, αρχαιολογικός χώρος



Άρχαία Ελεύθερνα

Σύμφωνα με την παράδοση η πόλη έλαβε το όνομά της από τον Ελευθήρα, έναν 

από τους Κουρήτες που προστάτευαν το νήπιο Δία κρούοντας τις χάλκινες ασπί-

δες τους για να μην ακούσει το κλάμα του ο πατέρας Κρόνος.

Οι συστηματικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται από το 1985 και συνεχί-

ζονται μέχρι σήμερα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπό τον καθηγητή Ν. Χρ. 

Σταμπουλίδη, μας δίνουν την εικόνα της ζωής της αρχαίας Ελεύθερνας, η οποία 

υπήρξε μια από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της Κρήτης. Μια πρωτεύου-

σα των γεωμετρικών – αρχαϊκών χρόνων με ζωή έως και τους πρωτοβυζαντι-

νούς, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα στοιχεία της αδιάκοπης χρήσης του χώρου 

από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) έως και τα νεότερα χρόνια.

Στη νεκρόπολη της «Ορθής Πέτρας» οι ανασκαφές έφεραν στο φως σπουδαία 

ευρήματα τα οποία αποκαλύπτουν τη ζωή και τις συνήθειες των Ελευθερναίων 

του 7ου-8ου αιώνα π.Χ. Άνάμεσά τους είναι η ταφική πυρά που χρονολογείται 

στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. (730-710 π.Χ.) και ανήκε σε έναν πολεμιστή, επιφα-

νές μέλος της τοπικής κοινωνίας, ο οποίος κάηκε σε ηλικία περίπου 30 ετών. 

Άλλες πλούσιες ταφές πολεμιστών και άλλων Ελευθερναίων προδίδουν μια 

κοινωνία πολύ κοντά στις ομηρικές περιγραφές, με πλούτο, εξωστρέφεια, εντα-

τικές σχέσεις με τον έξω κόσμο και ζωηρή δραστηριότητα.

Μουσείο της Ελεύθερνας: Το πρώτο μουσείο σε αρχαιολογικό χώρο στην Κρήτη
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Αρχαία γέφυρα στην Ελεύθερνα

⌈
«Στις βορειοδυτικές υπώρειες της 

αετοκαθίστρας Ίδης, του Ψηλορείτη, 

που φιλοξένησε το λίκνο του ύψιστου 

θεού, του Κρηταγενούς Δία, ακόμη 

φυσά ο αρχαίος άνεμος ψιθυρίζοντας 

μυστικά την ίδρυση και την ακμή μιας 

μοναδικής στην αποκάλυψή της 

αρχαίας πόλης, της Ελεύθερνας.  

Η θέση μοιάζει με ένα μεγάλο πέτρινο 

καράβι, που έστριψε την πλώρη του 

ΒΔ κι άραξε μέσα στο άφατο πράσινο 

από τις ελιές και τα αμπέλια, τους 

πρίνους, τις χαρουπιές και τα 

αστυράκια».

από τον διαδικτυακό τόπο
του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας



ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ

Οι σιωπηλές σκιές στο ασυγκράτητο πράσινο,

χωρίς αποστήθιση θα ντουμπλάρουν σε λίγο τους ρόλους

ανώνυμων συμποσιαστών, λεγεωνάριων, μιας φιλικής

καλλονής με κολιέ τυρκουάζ και κόμμωση μάλλον υπερβολική,

ευτυχώς κανένας ηλίθιος διεκδικητής δεν υπάρχει

κι όταν πέσει η αυλαία όλα αναρρώνουν ταπεινά κι αθώα.

ΚώστΆσ ΜπουρνΆζΆΚησ, Πρόσωπα και δοκιμασίες, 
Ίκαρος 2016

⌈

Η νεκρόπολη «της Ορθής Πέτρας»

(φωτ/φία: Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου)



Και από ψηλά  

Στον τόπο τον Μιράμπελο

Όπως με είχε η βαρύτητα ξεχάσει 

Φαινότανε στο χώμα το αρχαίο τυπωμένη

Κάτω απ’ τη ρίγανη και τα φασκόμηλα

 Η Δρήρος

Με τους εφήβους της να δρασκελούν το χώρισμα 

Και με νοήματα στον όρκο τους να με καλούν…

ΔηΜητρησ περοΔΆσΚΆλΆΚησ, Παιχνίδι ανοιχτό, 
Γαβριηλίδη 2015

Αρχαιολογικός χώρος Δρήρου, Ανατολικός Λόφος 
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Δρήρος
Η Δρήρος ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της Κρήτης των ιστορικών χρόνων. 
Το 1855 δυο γεωργοί από τη Νεάπολη Λασιθίου καλλιεργώντας τα χωράφια 
τους βρήκαν μια πέτρα τετράγωνη στην οποία ήταν γραμμένος, στο δωρικό 
ιδίωμα, ο όρκος που έδωσαν οι έφηβοι της αρχαίας Δρήρου, στην Εστία την εν 
Πρυτανείω, στον Δία τον Ταλαίον, στον Απόλλωνα τον Δελφίνιον, την Αθηνά 
την Πολιούχον, την Άρτεμιν, τον Άρην, την Αφροδίτην, τον Ερμήν και τους 
άλλους Θεούς του Ελληνικού Πανθέου, εκδηλώνοντας το μίσος τους προς τους 
Λύκτιους και τους Μιλάτιους, την αφοσίωσή τους στην πατρίδα τους τη Δρήρο 
και την πίστη τους προς στους συμμάχους των Κνώσιων. Αν παραβούν τον 
όρκο δέχονται να ξεσπάσει ο θυμός των θεών εναντίον τους και να καταστρα-
φούν και αυτοί και τα υπάρχοντά τους, να σπέρνουν και να μη θερίζουν, και οι 
γυναίκες τους και τα ζώα τους να πεθαίνουν στις γέννες τους. Μα εκτός από 
αυτά ο καθένας τους αναλαμβάνει να φυτέψει έστω και μια ελιά και να δείξει 
πως την περιποιήθηκε για να μεγαλώσει. «Και ελαίαν έκαστος φυτεύσειν και 
τεθραμμέναν αποδείξαι. Ος δε μη φυτεύση αποτίσει στατήρας πεντήκοντα». 
Η χρονολογία της επιγραφής είναι ανάμεσα 346-343π.Χ.

στεργιοσ γ. σπΆνΆΚησ, ΚΡΗΤΗ: Τουρισμός, Ιστορία, Αρχαιολογία

Η γέννηση του Δία
Ο μύθος της γέννησης του Δία ανήκει στην Κρήτη. Ο Δίας γεννήθηκε στο Δι-

κταίον Άντρο, όπου κατέφυγε η έγκυος Ρέα για να σώσει το μωρό της με τη 

συμβουλή των γονιών της Κρόνου και Γαίας. Η Γαία κατόπιν ανέλαβε να κρύψει 

το βρέφος στο Ιδαίον Άντρο και ανέθεσε την ανατροφή του στις νύμφες Ίδη, 

Άμάλθεια και Άδράστεια και την προστασία του στους Κουρήτες, οι οποίοι με 

τον θορυβώδη χορό τους δεν άφηναν να ακουστούν τα κλάματα του μικρού 

Δία. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Δίας νυμφεύθηκε την Ίδη η οποία γέννησε 

τον Κρήτα, τον γενάρχη των Κρητών. Κατά μια άλλη εκδοχή συνδέθηκε με τη 

νύμφη Κρήτη, η οποία έδωσε και το όνομά της στη μεγαλόνησο. Άπό την ένω-

σή τους γεννήθηκε ο Κάρας. Ένας ακόμα γάμος του Δία στην Κρήτη ήταν με τη 

νύμφη Κάρμη από την οποία γεννήθηκε η νύμφη Βριτόματρις. 

Τα περισσότερα χάλκινα ευρήματα από το Ιδαίον Άντρο είναι ασπίδες. Χαρακτη-

ριστικό για τον μύθο και τη λατρεία είναι το παλαιότερο από τα ευρήματα: ένας 

χάλκινος δίσκος που χρησίμευε πιθανόν ως τύμπανο σε λατρευτικές τελετές. 

⌈
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Ιδαίον Άντρο στον Ψηλορείτη

(φωτ/φία: Γιάγκος Χαιρέτης)
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Κρήτη, ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Τίποτα δεν είναι όμοιο με κάποιο 
άλλο. Τα τοπία εναλλάσσονται συνεχώς. Βουνό, κάμπος, θάλασσα, όλα 

πλάι πλάι. Τη μια βρίσκεσαι στον χιονισμένο Ψηλορείτη, στις Μαδάρες, στο 
οροπέδιο του Λασιθίου και την επομένη έρχεσαι αντιμέτωπος με το καυτό Λι-
βυκό. Το χέρσο τοπίο το διαδέχονται καταπράσινες φυτείες με ελιές, αμπέλια 
και οπωροφόρα. Στην πέτρινη αγριάδα της νοτιοδυτικής ακτογραμμής, μικρές 
πανέμορφες και δαντελένιες ακρογιαλιές εισχωρούν στον βράχο προσφέρο-
ντας γαλήνη. 

Και στη μέση ο άνθρωπος. Με συνεχή παρουσία στο νησί από τη νεολιθική 
εποχή μέχρι τις μέρες μας, ο άνθρωπος, ο δημιουργός της σπουδαίας 

ιστορίας του νησιού. Τις περιόδους των μεγάλων ανατάσεων (μινωικός πο-
λιτισμός, κρητική αναγέννηση, αγώνες για τη λευτεριά) διαδέχονταν εποχές 
σκοτεινές, σκληρές και επώδυνες. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποί της έβρισκαν 
πάντα τη δύναμη να συνεχίζουν...

Πώς να χωρέσει η Κρήτη σ’ ένα βιβλίο!

Μέσα από πλούσιο υλικό αποτυπώνονται η ζωή 
και οι δραστηριότητες των κατοίκων της Κρή-
της. Συγκεκριμένα στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 

• Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

• Πληροφορίες για τα ήθη, τα έθιμα, τη 
χλωρίδα, την πανίδα, τη διατροφή, τη μυ-
θολογία, τα αρχαιολογικά ευρήματα και 
την ιστορία της Κρήτης, καθώς και κείμε-
να που αφορούν πρόσωπα από την Κρήτη 
που έμειναν στην ιστορία

• Κείμενα λογοτεχνών, περιηγητών και επι-
σκεπτών

• Ποιήματα, τραγούδια και μαντινάδες

Ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου 
γεννήθηκε το 1956 στη Χάλκη Λάρισας.  
Είναι συνταξιούχος δάσκαλος και τα 35 
τελευταία χρόνια ζει στο Ηράκλειο. Το 
1995 συμμετείχε στη συντακτική ομάδα 
του βιβλίου Ιστορία της Κρήτης για το 
δημοτικό σχολείο. Έχει εκδώσει τις συλλογές 
διηγημάτων Το μονόστηλο (2001) και Terra 
Santa (2004), τα μυθιστορήματα Τετράδια 
ονείρων (2006) και Ετούτο είν’ ωκεανός 
(2013) και το παιδικό Ήλιε μου παραμυθά 
(2011). Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
έχει κυκλοφορήσει σε επιμέλειά του το 
Ημερολόγιο 2010: Κρήτη – Ένα καράβι 
τρικάταρτο.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιώργης Κουτεντάκης
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Οι τόποι, οι μουσικές, τα βιβλία, τα ιστορικά γεγονότα, οι άνθρωποί της 

είχαν στήσει έναν δαιμονικό χορό γύρω μου. Δεκάδες αξιόλογα βιβλία, 

τα περισσότερα γραμμένα από σπουδαίους ανθρώπους, αρχαιολόγους, 

ιστορικούς, ερευνητές, γλωσσολόγους του νησιού, πλημμύριζαν το 

γραφείο μου, και οι σελίδες στο διαδίκτυο ήταν πάντα έτοιμες να με 

ξελογιάσουν.

Άφηνα το μυαλό μου να με παρασέρνει από τη Γραμβούσα μέχρι τη Ση-

τεία. Συνέχιζα να συλλέγω εικόνες, παραστάσεις, γεύσεις, αφηγήσεις. 

Και τότε ήρθαν οι καινούργιες γνωριμίες, όπως αυτές των αρχαιολογι-

κών χώρων στην Ελεύθερνα και στον Αζοριά, στο μοναστήρι Βωσάκου 

και απέκτησα νέες αγάπες. Όλα αυτά ένιωθα ότι ήταν η Κρήτη, το καθένα 

χωριστά και συγχρόνως όλα μαζί.

Η αγάπη μου για το νησί ήταν το κύριο και ασφαλές κριτήριο για να δια-

χειριστώ όλο αυτό το υλικό, μιας και ήταν αδύνατο να γράψω τα πάντα. 

Έπρεπε να γράψω για όλα όσα αγάπησα και συνεχίζω να αγαπώ στα 

σαράντα και πλέον χρόνια που ζω στο νησί. Να δώσω τη δική μου ματιά. 

Σ’ αυτό το ταξίδι γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι χωρίς κα-

νένα δισταγμό έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη δημιουργία αυτού 

του βιβλίου. Υπεύθυνοι μουσείων, δήμων, βιβλιοθηκών, λογοτέχνες, 

πανεπιστημιακοί, άλλοι απ’ αυτούς φίλοι και άλλοι άγνωστοι μέχρι τότε, 

προσέφεραν τις γνώσεις τους και το υλικό που χρειαζόμουν.

Θα κλείσω παραφράζοντας ένα δίστιχο από την «Ιθάκη» του Κ.Π. Καβάφη:

Η Κρήτη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.

Χωρίς αυτήν δεν θα ’βγαινες στον δρόμο…

Δημητρης Χατζηκωνςταντίνου

μαρτίος 2018
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