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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΚΤΗ 5ης ΤΑΞΠΖ « V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ»

Αξιότιµη Κύρια -ε

Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης

της V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ.

Η ∆ιοίκηση και τα στελέχη του Σχηµατισµού, σας καλωσορίζουν εκ

των προτέρων από καρδιάς και σας εύχονται όπως η διαδικασία της

µετακίνησής σας, ολοκληρωθεί χωρίς προβλήµατα. Θα ήθελα να σας

διαβεβαιώσω , ότι η Υπηρεσία θα βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και

στο πλευρό της οικογένειάς σας και θα συνδράµει στο πλαίσιο των

αρµοδιοτήτων της, στην επίλυση κάθε προβλήµατος που ενδεχοµένως

αντιµετωπίσετε, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που θα υπηρετείτε στη Ν.

Κρήτη.

Για   το   λόγο   αυτό, λειτουργεί   το   Τµήµα Μέριµνας
Προσωπικού (1ο Επιτελικό Γραφείο), µε υπεύθυνο Αξκό, µε τον οποίο
µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 28210-25105-25212, εάν
επιθυµείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε
άλλης  πληροφορίας  που  µπορεί  να     διευκολύνει     την επικείµενη
µετακίνηση και εγκατάστασή σας. Πληροφορίες µπορείτε επίσης να
αντλήσετε, από την ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www. αrmy.gr) στην επιλογή
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μόνιµοι).

Με εκτίµηση

Ο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς
5ης ΤΑΞΠΖ

«V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ»
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ΕΜΒΛΗΜΑ 5ης ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ KΡΗΤΩΝ»

Έµβληµα της Μεραρχίας είναι ο Μινωικός Ταύρος µε τη φράση

"ΕΠΙΚΡΑΤΕΕΙΝ ή ΑΠΟΛΛΥΣΘΑΙ".

Ο Μινωικός Ταύρος ήταν το σύµβολο  δύναµης

και γονιµότητας κατά τη Μινωική εποχή. Η

εικονιζόµενη στάση του, παρουσιάζει την έντονη

κινητικότητα που ανέπτυσσαν οι ταύροι στο αρχαίο

αγώνισµα µε την ονοµασία "ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ". Έτσι

συµβολίζεται η ορµή και ο δυναµισµός των Κρητών και

κατ' επέκταση της Μεραρχίας µας.

Η φράση "ΕΠΙΚΡΑΤΕΕΙΝ ή ΑΠΟΛΛΥΣΘΑΙ" αποτελεί την απάντηση του

έκπτωτου βασιλιά της Σπάρτης ∆ηµάρατου στον Ξέρξη, όταν εκστρατεύοντας

εναντίον της Ελλάδας το 480 π.Χ. δεν µπορούσε να αντιληφθεί πως ο λίγος

Στρατός των Ελλήνων που αποτελείτο από ελεύθερους άνδρες, που δεν

εξαναγκάζονταν να πολεµήσουν µε το µαστίγιο, είχε το σθένος και την ικανότητα

να αντιπαραταχθεί σε έναν τόσο µεγάλο Περσικό Στρατό.

Επίσης υπενθυµίζει το Μεγάλο Εθνικό µας Χρέος για προάσπιση της

ακεραιότητας της Κρήτης µέχρι τελικής θυσίας.



4

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η V Μεραρχία, συγκροτήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1912, µε έδρα τα
Φάρσαλα.

Έλαβε µέρος, σε όλους τους εθνικούς πολέµους που έγιναν από το 1912
µέχρι σήµερα, ήτοι :

- Στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο (1912-13).

- Στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο (1913).

- Στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1914-18).

- Στη Μικρασιατική εκστρατεία (1919 - 1922).

- Στον Ελληνο - Ιταλικό πόλεµο (1940 - 1941).

Τη 12 Σεπτεµβρίου 1916, η V ΜΠ υπαγόµενη στο ∆΄ ΣΣ µε έδρα τη ∆ράµα,
κατόπιν  συνθηκολόγησης  του  Σώµατος  µε  τους  Γερµανούς,  αφοπλίσθηκε και
µεταφέρθηκε στο Γκαίρλιτς της Σιλεσίας, όπου παρέµεινε καθ’ όλη η διάρκεια του
Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Από τον Οκτώβριο του 1916 µέχρι τον Απρίλιο του 1917, συγκροτείται στην
Κρήτη η «Μεραρχία Κρητών», η οποία αργότερα µετονοµάστηκε σε V Μεραρχία,
µε έδρα τα Χανιά.

Την 31 Αυγούστου 1922, η V Μεραρχία επιβιβάζεται στο Τσεσµέ και µε πλοία
µεταφέρεται στη Χίο.

Στις αρχές του 1923, ανασυγκροτείται µε έδρα τις Σέρρες, η Μεραρχία
Κρήτης, δια συγχωνεύσεως των V και IX Μεραρχιών. Την 30 Ιουνίου 1923 η
Μεραρχία Κρήτης µετονοµάζεται σε V Μεραρχία, προσωρινά υπαγόµενη στο Γ’
ΣΣ.

Το 1924 η V Μεραρχία, επανέρχεται στην Κρήτη µε έδρα τα Χανιά, όπου και
παρέµεινε µέχρι το 1940, µε έδρες των Συνταγµάτων της, τα Χανιά (14 ΣΠ), το
Ρέθυµνο (44 ΣΠ) και το Ηράκλειο (43 ΣΠ).

Στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεµο, η V Μεραρχία µεταφερθείσα στην Αλβανία,
έλαβε µέρος στις επιχειρήσεις από τα τέλη Ιανουαρίου 1941 µέχρι και τη λήξη των
επιχειρήσεων.

Με τη Γερµανική επίθεση στις 6-4-41, διατάχθηκε η σύµπτυξη της Στρατιάς στο
Αλβανικό Μέτωπο. Η V ΜΠ έφθασε στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια το Μάιο
του 1941, διαλύθηκε, λόγω απαγόρευσης της καθόδου της στην Κρήτη, από τους
Γερµανούς.

Την 2 Ιανουαρίου 1951, η εδρεύουσα στην Κρήτη 85 Σ∆Ι, µετονοµάζεται σε V
Mεραρχία, µε έδρα τα Χανιά.

Την 1 Ιουλίου 2004, µε την ολοκλήρωση της 3ης Φάσης της αναδιοργάνωσης,
η V Mεραρχία Πεζικού ανασυγκροτείται και µετονοµάζεται σε 5η Ταξιαρχία Πεζικού,
µε έδρα τα Χανιά.

Την 20 Οκτωβρίου 2009, η 5η Ταξιαρχία Πεζικού κατόπιν διαταγής του
ΓΕΣ/∆ΟΡ, µετονοµάστηκε σε V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ, µε έδρα τα Χανιά και το
2013 σε 5η ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ».
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μυθολογία

Είναι γνωστή η σχέση της Ελλάδας µε την µυθολογία. Έτσι και η Κρήτη έχει µια
ιδιαίτερη σχέση αφού σύµφωνα µε τον µύθο είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο ∆ίας.
Ο βασιλιάς ουρανού και γης Κρόνος φοβούµενος ότι θα χάσει τον θρόνο, κατάπινε
τα παιδιά του.

Γι’ αυτό τον λόγο η γυναίκα του Ρέα κατέφυγε στην Κρήτη και συγκεκριµένα στο
∆ικταίο Άνδρο για να γεννήσει το παιδί της κρυφά και στην συνέχεια έκρυψε το παιδί
στο Ιδαίο Άνδρο. Έτσι γεννήθηκε και ανατράφηκε ο ∆ίας που ονοµάστηκε
Κρηταγενής ∆ίας, όπου στην συνέχεια πήρε τον θρόνο από τον πατέρα του και έγινε
ο  βασιλιάς  των  θεών.  Κάποια  από  τα  ονόµατα  της  Κρήτης  κατά      την
µυθολογία είναι : Αερία, για το εύκρατο κλίµα της. ∆ολιχή, από το στενόµακρο σχήµα
της. Ιδαίο, από το όνοµα της νύµφης Ιδαίας ή από το όνοµα του Ψηλορείτη Ίδη.
Κουρήτης, ως χώρα των Κουρητών. Μακαρόνησος, ως χώρα ευτυχισµένων
ανθρώπων.

Τελχινία, από τους δαίµονες της µεταλλουργίας Τελχίνες αφού οι κάτοικοι ήταν
άριστοι στην τέχνη του µετάλλου. Το όνοµα Κρήτη οφείλεται στην νύµφη Κρήτη ή
στον γιο του ∆ία και πανάρχαιο βασιλιά του νησιού Κρήτα, από τον Όµηρο.

Ένα άλλο στοιχείο της µυθολογίας που µπλέκεται µε
την πραγµατικότητα είναι ο Μίνωας, όπου σύµφωνα µε
την µυθολογία είναι γιος του ∆ία. Ο ∆ίας  ερωτεύθηκε
την κόρη του βασιλιά Φοινίκης Αγήνορα, Ευρώπη. Για να
την πλησιάσει µεταµορφώθηκε σε λευκό ταύρο και
µε την γοητεία του σαγήνεψε την Ευρώπη που έκατσε

πάνω του. Τότε ο ∆ίας την απήγαγε και την πήγε στην Κρήτη όπου έκανε τον γάµο
κάτω από ένα πλάτανο στην Γόρτυνα.

Από τον γάµο αυτό γεννήθηκαν οι Μίνωας, Ραδάµανθυς και Σαρπηδόνας. Ο Μίνωας
έγινε βασιλιάς την Κνωσού όπου κάθε εννιά χρόνια µιλούσε µε τον πατέρα του ∆ία
για νέους νόµους. Από αυτό το σηµείο και έπειτα ο µύθος µπλέκεται µε τα ιστορικά
στοιχεία. Ο βασιλιάς Μίνωας ζούσε στο ανάκτορο της Κνωσού και ήταν άρχοντας
όλης της Κρήτης. Ήταν ακόµα διοικητής, αρχηγός στρατού, δικαστής και αρχιερέας.
Πολλοί βασιλιάδες του νησιού είχαν το όνοµά του όπου σήµαινε τίτλο όπως οι
Φαραώ στην Αίγυπτο. Ο γιος του Ανδρόγεως δολοφονήθηκε στην Αθήνα και έτσι
ύστερα από πολιορκία ο Μίνωας επέβαλε στους Αθηναίους κεφαλικό φόρο.
Έπρεπε δηλαδή η Αθήνα να στέλνει εφτά νέες και εφτά νέους για τον Μινώταυρο.

Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας που ήταν µισός
άνθρωπος και µισός ταύρος, ενώ ζούσε µέσα σε έναν
λαβύρινθο. Η πραγµατικότητα είναι ότι πολλοί νέοι
αθλητές σκοτώνονταν κατά την διάρκεια ενός
αγωνίσµατος µε ταύρους που γινόταν στην Κνωσό. Ο
λαβύρινθος   ήταν   το   παλάτι   της   Κνωσού   που η
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αναπτυγµένη αρχιτεκτονική το είχε κάνει τόσο πολύπλοκο που έµοιαζε µε
λαβύρινθο. Ο θάνατος του Μινώταυρου προήλθε από τον Θησέα, γιο του βασιλιά
της Αθήνας Αιγέα. Η κόρη του Μίνωα Αριάδνη ερωτεύτηκε τον Θησέα και
προµηθεύοντάς τον µε ένα σπάγκο (µίτος της Αριάδνης) τον βοήθησε να
θανατώσει τον Μινώταυρο και να µπορέσει να βγει από τον λαβύρινθο.

Ο ∆αίδαλος ήταν αυτός που κατασκεύασε τα ανάκτορα και ο Μίνωας τον φυλάκισε
για να µην µπορεί να κατασκευάσει άλλο τέτοιο αριστούργηµα. Ο πολυµήχανος
και εφευρέτης ∆αίδαλος κατασκεύασε από κερί φτερά και µαζί µε τον γιο του Ίκαρο
κατάφεραν να πετάξουν και να φύγουν από το νησί. Ο Ίκαρος όµως από την χαρά
του που πέταγε πήγε πολύ ψηλά και κοντά στον ήλιο όπου η ζέστη έλιωσε τα
φτερά του και έπεσε. Στην συνέχεια ο ∆αίδαλος κατέφυγε στην Σικελία κοντά στον
βασιλιά του Καµικίου Κώκαλο.

Ο Μίνωας άρχισε να ψάχνει τον ∆αίδαλο και όταν έφτασε στην Σικελία ζήτησε από
τον βασιλιά Κώκαλο να του βρει έναν τεχνίτη που να µπορεί να περάσει µια
κλωστή από ένα κοχύλι που κρατούσε. Ο βασιλιάς Κώκαλος έδωσε το κοχύλι στον
∆αίδαλο όπου πέρασε την κλωστή. Ο Μίνωας κατάλαβε όµως ότι µόνο ο ∆αίδαλος
ήταν ικανός για κάτι τέτοιο και ζήτησε να του παραδοθεί αµέσως. Ο Κώκαλος
υποσχέθηκε ότι θα του παραδώσει τον ∆αίδαλο, όµως ο βασιλιάς δολοφόνησε τον
Μίνωα προσφέροντάς του ένα µπάνιο όπου το νερό ήταν καυτό.

Νεολιθική εποχή (6500 – 2800 π.Χ.)

Πέρα από την µυθολογία οι ανασκαφές που έγιναν και γίνονται στο νησί  είναι
αυτές που µας πληροφορούν για την ιστορία στα αρχαία χρόνια. Τα παλαιότερα
στοιχεία των πρώτων κατοίκων είναι της Κνωσού, όπου ο Άγγλος αρχαιολόγος
Έβανς το 1900 ανακάλυψε ολόκληρο νεολιθικό συνοικισµό κάτω από τις αυλές του
Μινωικού ανακτόρου. Από τον Έβανς βρέθηκε παλαιότατος  προκεραµικός
οικισµός που χρονολογείται στο τέλος της 7ης χιλιετίας. Τα ευρήµατα γίνονται
ολοένα και πιο εµφανή και έχουµε την Αρχαιότερη Νεολιθική της Κνωσού. Οι πρώτοι
κάτοικοι του νησιού πιστεύεται ότι προήλθαν από την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο
άνθρωπος εκείνης της εποχής ζούσε σε πέτρινες καλύβες και η τροφή του
προερχόταν από το κυνήγι, το ψάρεµα και κάποιου είδους γεωργία. Στη νεολιθική
εποχή παρουσιάζεται και η πρώτη µορφή τέχνης όπου µε τα κόκαλα από τα ζώα
που έτρωγε ο άνθρωπος κατασκεύαζε εργαλεία και στολίδια. Ακόµη έχουµε την
επεξεργασία του πυλού χωρίς όµως την χρησιµοποίηση του κεραµικού τροχού.

Προ-ανακτορική εποχή – εποχή χαλκού (2800 – 1900 π.Χ.)

Το 3000 π.Χ. έληξε ο νεολιθικός πολιτισµός και
έρχεται η εποχή του χαλκού. Την εποχή αυτή
υπάρχει εξέλιξη του πολιτισµού µε δηµιουργία
πόλεων όχι µόνο στα παράλια αλλά και στα άγονα
βουνά. Την εποχή αυτή αρχίζει η επεξεργασία των
πολύτιµων λίθων και του ελεφαντόδοντου. Η
Μινωική Κρήτη ήταν ισχυρή
στο ναυτικό και συγχρόνως στο εµπόριο όπου είχε συναλλαγές µε την Κύπρο, την
Αίγυπτο και την Μέση Ανατολή. Αυτό αποδεικνύεται από τα ευρήµατα της Ζάκρου
που είναι Κυπριακά χάλκινα τάλαντα και Συριακά ελεφαντόδοντα.
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Παλαιο-ανακτορική εποχή (1900 – 1700 π.Χ.)

Την εποχή αυτή έχουµε το κτίσιµο των Μινωικών παλατιών. Ο πολιτισµός την εποχή
αυτή ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένος σε όλους τους τοµείς, ενώ πρέπει να αναφερθεί
η ισότητα της γυναίκας όπου συµµετείχε στα κοινά. Από τα ευρήµατα της Κνωσού
µπορούµε   να   δούµε   την   ανάπτυξη   της   ζωγραφικής,   γλυπτικής, κεραµικής,
µεταλλοτεχνία. Τα µινωικά κέντρα της Κρήτης ήταν τέσσερα : Η Κνωσός, η
Φαιστός, τα Μάλλια και η Ζάκρος. Υπήρχαν όµως και πολλές άλλες πόλεις κυρίως
στο κέντρο και στα ανατολικά του νησιού. Στην Κρήτη δεν παρουσιάζεται το
φαινόµενο της υπόλοιπης Ελλάδας όπου κάθε πόλη ήταν ξεχωριστό κράτος, το νησί
ήταν ενωµένο µε βασιλιά τον Μίνωα.

Νέο-ανακτορική εποχή (1700 – 1400 π.Χ.)

Μετά από σεισµό το 1700 π.Χ. τα ανάκτορα ξαναχτίζονται ενώ παράλληλα
χτίζονται και άλλα παλάτια όπως στις Αρχάνες, τα Χανιά και την Κυδωνία.
Παράλληλα ο πολιτισµός ολοένα και αναπτύσσεται ενώ τα ευρήµατα εκείνης της
εποχής είναι πολλά και µπορούµε να γνωρίζουµε την ζωή εκείνη την εποχή.
Αποµεινάρια εκείνης της εποχής βλέπουµε σήµερα στους περισσότερους
αρχαιολογικούς   χώρους.   Ιδιαίτερη   ανάπτυξη   είχε   και   η   τέχνη   όπως η
µικροπλαστική, ζωγραφική, λιθοτεχνία, χρυσοχοΐα.

Μετά-ανακτορική εποχή (1400 – 1100 π.Χ.)

Όµως όλος αυτός ο λαµπρός πολιτισµός χάνεται ξαφνικά από αίτια που δεν
γνωρίζουµε. Τρεις είναι οι κυριότερες εκδοχές : α) Ξένοι κατακτητές , β) Επανάσταση
των Κρητών εναντίον των Αχαιών και η πιο πιθανή εξήγηση γ) Έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης. Ο Μινωικός πολιτισµός συνεχίζεται σαν τµήµα του
Μυκηναϊκού πολιτισµού. Οι Αχαιοί εκµεταλλεύτηκαν την καταστροφή αυτή και
ισχυροποίησαν την θέση τους στο νησί. Οι ανασκαφές µας δείχνουν την επιρροή
των δύο πολιτισµών, ενώ το εµπόριο συνεχίζει να υπάρχει.

Εποχή του σιδήρου – ∆ωριείς (1100 – 67 π.Χ.)

Τον 10ο αιώνα π.Χ. το νησί αποικήθηκε από ∆ωριείς όπου µετέφεραν στην Κρήτη
τον πολιτισµό τους. Οι κάτοικοι του νησιού κατέφυγαν στα βουνά και σε απόκρηµνες
περιοχές. Οι ∆ωριείς εγκαταστάθηκαν στις σηµαντικότερες πόλεις όπως Κνωσό,
Φαιστό, Γόρτυνα, Τύλισο, Χερσόνησο, Κυδωνία, Σητεία. Η τέχνη παίρνει νέα µορφή
µε την χρησιµοποίηση του σιδήρου. Ο πολιτισµός συνεχίζει την ανάπτυξή του µε
περισσότερο ∆ωρικές και ανατολικές επιρροές. Το νησί συνεχίζει να είναι εµπορικό
κέντρο.

Ρωµαϊκή περίοδος (67 π.Χ. – 330 µ.Χ.)

∆εν γλίτωσε ούτε η Κρήτη από την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία όπου λόγω της
γεωγραφικής της θέσης έγινε “πόθος” της Ρώµης από πολύ νωρίς. Πολλά
οικοδοµήµατα, ωδεία, ναούς, στάδια, λουτρά χτίστηκαν σε πολλές πόλεις του νησιού
µε πρωτεύουσα την Γόρτυνα. Εκείνη την εποχή ήρθε και ο χριστιανισµός στην
Κρήτη από εµπόρους που παραβρέθηκαν στα Ιεροσόλυµα την πεντηκοστή
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στο κήρυγµα του Πέτρου. Ο Απόστολος Παύλος ήταν αυτός που δίδαξε τον
Χριστιανισµό στο νησί και ο µαθητής του Τίτος συνέχισε το έργο του.

Βυζαντινή περίοδος (330 – 1204 µ.Χ.)

Η Κρήτη από τα µέσα του 4ου αιώνα µ.Χ. έως τις αρχές του 13ου ήταν θέµα
(επαρχία) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την ένταξη της Κρήτης στο ανατολικό
Βυζάντιο και µέχρι την κατάκτηση από τους Άραβες, δεν υπήρχαν σηµαντικά
γεγονότα, αν εξαιρέσουµε κάποιες επιδροµές που έγιναν. Την εποχή αυτή ο
Χριστιανισµός µπήκε στη ζωή των κατοίκων του νησιού και τους στήριξε στους
αγώνες που έγιναν στο µέλλον.

Αραβοκρατία (824 – 961 µ.Χ.)

Τον 9ο αιώνα περίπου οι Άραβες κατάκτησαν  το
νησί και το χρησιµοποιούσαν ως ορµητήριο για την
πειρατεία που έκαναν στα νησιά του Αιγαίου.
Οχύρωσαν την σηµερινή πόλη του Ηρακλείου και
έσκαψαν µια µεγάλη τάφρο, έτσι πήρε την ονοµασία
Χάνδακας. Παρ’ όλη την δύναµη του κατακτητή ο
Κρητικός λαός δεν έχασε την παράδοση.

Συµπεραίνουµε  ότι  ο  πολιτισµός  δεν επηρεάστηκε
από τον Αραβικό κόσµο αφού ελάχιστες είναι οι Αραβικές λέξεις που
χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα. Από της ληστρικές επιδροµές οι Άραβες
συγκέντρωσαν µεγάλο αριθµό αγαθών, και δούλων όπου στην πλατεία Ελ.
Βενιζέλου υπήρχε διεθνές δουλεµπόριο. Πολλές ήταν οι προσπάθειες του Βυζαντίου
για την απελευθέρωση  της Κρήτης. Το 961 µ.Χ. ο  Νικηφόρος Φωκάς
ξεκίνησε µε πολυάριθµα στρατεύµατα για την απελευθέρωση του νησιού.

Η πολιορκία κράτησε 9 µήνες και ήταν πολύ σκληρή, ώσπου οι Βυζαντινοί
έσκαψαν τούνελ κάτω από τα τείχη και το ανατίναξαν. Το αποτέλεσµα ήταν να
καταρρεύσουν δύο πύργοι και το µεσοπύργιό τους. Οι θησαυροί που υπήρχαν
στάλθηκαν στο Βυζάντιο ενώ µερικοί υπάρχουν στο Α. Όρος.

Ενετοκρατία (1204 – 1669 µ.Χ.)

Από τον 10ο αιώνα άρχισε η παρακµή του Βυζαντίου και κορυφώθηκε τον 12ο
αιώνα. Έτσι και η Κρήτη σαν επαρχία του Βυζαντίου “προσφέρθηκε” από τον
Αλέξιο σαν δώρο στον Βονιφάτιο τον Μοµφερρατικό. Η κατάκτησή της από τον
Βονιφάτιο ήταν αδύνατη, έτσι ο Βονιφάτιος µε σηµαντικά ανταλλάγµατα
παραχώρησε την Κρήτη στη ∆ηµοκρατία της Βενετίας.

Από το 1212 έως το 1669 η Κρήτη υποδουλώθηκε στην Βενετία, εκτός από τα
Σφακιά που δεν υποτάχθηκαν ολοκληρωτικά. Στο νησί έφθασαν Ενετοί ευγενείς
όπου τους είχαν προσφερθεί κοµµάτια γης. Το νησί διαιρέθηκε σε 6 τµήµατα : Των
Αγίων Αποστόλων , του Αγίου Μάρκου , του Σταυρού , του Καστέλου , του Αγίου
Παύλου και του Dorsoduro. Επειδή ο Χάνδακας συνεχώς µεγάλωνε χτίστηκαν νέα
τείχη και είναι αυτά που εµείς γνωρίζουµε. Τα τείχη αυτά ήταν τα καλύτερα της
εποχής και άντεξαν 21 χρόνια πολιορκίας από τους Τούρκους.
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Παρ’ όλο που η Κρήτη ήταν υποδουλωµένη, οι τέχνες και
τα γράµµατα δεν έπαψαν να ανθίζουν, µέχρι την
κατάκτηση από τους Τούρκους τουλάχιστον. Οι
Βυζαντινές και οι Ενετικές επιρροές ανέπτυξαν τις
τέχνες και τα γράµµατα.

Πολλοί ήταν οι Βυζαντινοί λόγιοι που κατέφυγαν στην
Κρήτη. Ακόµα οι κάτοικοι της Κρήτης είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην
Ιταλία  όπου  ευρύτερες  σπουδές,  που  στη  συνέχεια  επέστρεφαν  πίσω  για να
µεταφέρουν τα νέα επιστηµονικά ρεύµατα ή έµεναν στην δύση όπου διέπρεπαν.
Πολλοί ήταν οι λογοτέχνες εκείνης της εποχής µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον
Βιτσέντζο Κορνάρο µε το έργο “Ερωτόκριτος”.

Σηµαντική άνθιση γνώρισε και η ζωγραφική µε επιρροές από τους αγιογράφους
του   Βυζαντίου,   ο ∆οµήνικος   Θεοτοκόπουλος   ή   Ελ   Γκρέκο   γεννήθηκε και
µαθήτευσε την εποχή αυτή. Ακόµα πολλά είναι τα κτίσµατα που έχουν σωθεί µέχρι
τις µέρες µας και είναι αριστουργήµατα.

Νεότεροι  χρόνοι - Τουρκοκρατία

Τον 17ο αιώνα η ιστορία της Κρήτης παίρνει την πιο δραµατική της τροπή. Οι
Τούρκοι είναι οι νέοι κατακτητές του νησιού. ∆εν έχουν καµία σχέση µε τους ως τώρα
κατακτητές που πολλές φορές αφοµοιώθηκαν από τον Κρητικό λαό (Ενετοί). Από
το  1333 οι Τούρκοι  προσπαθούσαν να  καταλάβουν το  νησί. Ωστόσο δεν
µπόρεσαν να καταλάβουν το νησί εκτός από το Ρέθυµνο και κάποια χωριά που
λεηλάτησαν το 1538.

Η γεωγραφική θέση και τα άφθονα προϊόντα που παράγει
η Κρήτη έκαναν τους Τούρκους να την θέλουν όλο και
περισσότερο, έτσι το 1645 αποφασίστηκε η κατάληψή της.
Στις 23 Ιουνίου 1645 έφθαναν στην Κρήτη 100 πολεµικά
πλοία, 350 µεταγωγικά, 50.000 στρατιώτες µε αρχηγό τον
Γιουσούφ  πασά  και  τον  Μουράτ  αγά. Αποβιβάστηκαν

χωρίς ουσιαστική αντίσταση στα Χανιά, εκεί που σήµερα βρίσκεται η Ορθόδοξη
Ακαδηµία Κρήτης, όπου έκαψαν και λεηλάτησαν την µονή.

Στην συνέχεια συγκρούστηκαν µε τους Ενετούς στο νησάκι Θοδωρού όπου µετά
από 4 ώρες σκληρής µάχης οι Ενετοί ανατινάχτηκαν παίρνοντας µαζί τους
πολλούς Τούρκους όπως στην µονή Αρκαδίου µετέπειτα. Οι  Τούρκοι
προχώρησαν και πολιόρκησαν το φρούριο των Χανίων από στεριά και θάλασσα.
Οι πολιορκηµένοι ζητούσαν βοήθεια από τον Ενετικό στόλο που βρισκόταν στην
Σούδα, αλλά µάταια. Η πόλη παραδόθηκε στις 22 Αυγούστου 1645 µε όρους που
οι Τούρκοι δεν τήρησαν. Σιγά - σιγά όλος ο νοµός κατακτήθηκε εκτός από τα Σφακιά.
Οι κατακτητές προχώρησαν στο Ρέθυµνο.

Πολλοί από τους κάτοικους πήγαν στον Χάνδακα για προστασία, όπου δεν έγιναν
δεκτοί από τους Ενετούς. Στις 13 Νοεµβρίου έπεσε και το Ρέθυµνο. Γνωρίζοντας
ότι το φρούριο του Χάνδακα ήταν το πιο ισχυρό κατέλαβαν πρώτα όλο το νησί και
έπειτα, στις 29 Μαΐου 1648 άρχισε την πολιορκία. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να
πολιορκήσουν από την θάλασσα όπου τροφοδοτούνταν το φρούριο µε τρόφιµα και
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στρατιώτες αφού είχε πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Οι πολιορκητές δωροδοκούσαν
τους λιποτάκτες Ενετούς και έτσι ο Ενετός συνταγµατάρχης Ανδρέας Μπαρότσης
έδειξε τα αδύνατα σηµεία του οχυρού. Το φρούριο σιγά-σιγά άρχισε να χάνει την
δύναµή του και στις 16 Σεπτεµβρίου 1669 παραδόθηκε µε ήπιους όρους.

Οι απώλειες για όλο το νησί ήταν τροµακτικές. Από 500.000 κατοίκους που είχε το
νησί πριν τον πόλεµο, µετά τα όσα πέρασε έφθασε τους 50.000. Οι πόλεις
καταστράφηκαν και οι κάτοικοι εκδιώχτηκαν στα βουνά. Κάθε είδος πολιτισµού
χάθηκε, ενώ η ορθοδοξία ήταν η µόνη που στήριξε τους Κρητικούς παρόλο που οι
Τούρκοι κατέστρεφαν τις εκκλησίες ή τις έκαναν τζαµιά. Η κτηνοτροφία χάθηκε ενώ
η γεωργία ήταν για τους κατοίκους ένα είδος δουλείας αφού η βαριά φορολογία
έπαιρνε σχεδόν όλη την σοδειά. Στον αποδεκατισµό του λαού συνέβαλε το
παιδοµάζωµα όπου κάθε παιδί από 8 – 13 ετών πήγαινε µε την βία και εξισλαµιζόταν
ώστε να γίνει δυνάστης του λαού του.

Οι πρώτες επαναστατικές δραστηριότητες

Όµως ο Κρητικός λαός αν και εξουθενωµένος παρουσίασε
σηµάδια αναζήτησης της ελευθερίας. Αρχικά µε τους
χαϊνηδες που ήταν αντάρτες και ζούσαν κρυµµένοι στα βουνά.
Η πρώτη επαναστατική δραστηριότητα έγινε 23 χρόνια µετά
από την κατάκτηση της Κρήτης µε την επανάσταση του
Μοτσενίγου στις 17 Ιουλίου 1692 που όµως καταπνίγηκε.

Η επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη που ξεκίνησε στα Σφακιά
το 1770 είχε και αυτή ατυχής κατάληξη. Όµως οι Κρητική φλόγα για την ελευθερία
ολοένα και φούντωνε παρ' όλο που η δύναµη του νησιού ήταν µικρή και η απόσταση
από την ηπειρωτική Ελλάδα ήταν µεγάλη. Ακόµα δεν υπήρχε ένας αρχηγός που θα
οργάνωνε την επανάσταση. Η είδηση του Μεγάλου Ξεσηκωµού του Γένους έφτασε
αργά στην Κρήτη από έµπορους  Σφακιανούς. Στις 21 Μαΐου
1821 έγινε συνέλευση στα Σφακιά όπου αποφασίστηκε και οργανώθηκε η
επανάσταση.

Οι µάχες που γίνονταν ήταν τροµερές. Οι Έλληνες ολοένα και κέρδιζαν έδαφος, µε
τους Τούρκους όµως για αντίποινα να σφάζουν γυναικόπαιδα. Πρώτα
ελευθερώθηκε το δυτικό µέρος και σιγά - σιγά οι επαναστάτες προχωρούσαν προς
το κέντρο. Η έλλειψη συντονισµού και ηγέτη της επανάστασης ήταν αισθητή. Οι
Κρητικοί ζήτησαν από τον Υψηλάντη να ορίσει έναν αρχηγό, µετά από κάποιες
προτάσεις και αρνήσεις ορίστηκε αρχηγός ο Μιχ. Κοµνηνός Αφεντούλιεφ, που
αποδείχθηκε άπειρος για την Κρητική επανάσταση.

Κατάπνιξη της επανάστασης. Μωχάµετ Άλη.

Βλέποντας οι Τούρκοι ότι δεν µπορούσαν να υποτάξουν τους επαναστάτες ζήτη-
σαν βοήθεια από την Αίγυπτο. Έτσι στις 28 Μαΐου 1822 ο Μωχάµετ Άλη µαζί µε
πολυάριθµο στρατό και στόλο αποβιβάστηκε ανενόχλητος στην Σούδα. Οι µάχες
που  γίνονταν  ήταν  σκληρές  µιας  και  ο  αριθµός  των  κατακτητών  ήταν πολύ
µεγάλος, όµως οι Κρητικοί δεν έπαψαν να πολεµούν γενναία. Παρά τις παρακλήσεις
για βοήθεια από την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει καµία απάντηση.
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Τον Νοέµβριο του 1822 αποφασίστηκε η αντικατάσταση του Αφεντούλιεφ από τον
Εµµ. Τοµπάζη που έφτασε στην Κρήτη 20 Μαΐου. Ο νέος αρµοστής όµως
αποδείχθηκε µοιραίος για την εξέλιξη της επανάστασης. Ενώ οι κατακτητές
δυνάµωναν από τις Αιγύπτιες δυνάµεις, η λάθος στρατηγική του Τοµπάζη σιγά- σιγά
κατέπνιγε την επανάσταση. Στις 12 Απριλίου 1824 ο Τοµπάζης έφυγε από την
Κρήτη και µαζί µ’ αυτόν έσβηνε η επανάσταση.

Οι µόνοι που αντιστέκονταν ήταν οι “καλησπέριδες”, οι χαϊνηδες δηλαδή που ήταν
κρυµµένοι στα βουνά και έκαναν κλεφτοπόλεµο προκαλώντας σηµαντικές ζηµιές
στα Τούρκικα στρατεύµατα. Η προσφορά της Κρήτης στην εδραίωση της
Ελληνικής επανάστασης ήταν µεγάλη. Για 3 χρόνια η Κρήτη κράταγε απασχοληµένο
τον στρατό του Μωχάµετ Άλη στο νησί χωρίς να µπορεί να επιτεθεί στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Ακόµα πολλοί ήταν οι εκπατρισµένοι Κρητικοί που βοήθησαν στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά όµως οι εγκέφαλοι της Ελληνικής Επανάστασης
δεν   το   αναγνώρισαν,   όπως   και   πολλοί ιστορικοί
µετέπειτα.

Γραµβούσα.

Στις 2 Αυγούστου 1824, 15 Σφακιανοί καταλαµβάνουν
την Γραµβούσα που έγινε κέντρο των επαναστατικών
επιχειρήσεων των επόµενων ετών. Η φλόγα της
επανάστασης άρχισε να φουντώνει ξανά παρά τα όσα
οι Κρητικοί έχουν περάσει. Πολλές ήταν οι µάχες που
έγιναν όπως και οι προσπάθειες για την αναζωπύρωση
της επανάστασης σε όλο το νησί.

Ο κλεφτοπόλεµος, οι νυχτερινές ενέδρες και το ταµπούρωµα στα βουνά ήταν η κύρια
στρατηγική των Κρητικών. Η έλλειψη ενός ηγέτη της επανάστασης ήταν το
πρόβληµα της οργάνωσης. Έτσι στις 5 Ιανουαρίου 1828  ο  Χατζηµιχάλης
Νταλιάνης αποβιβάστηκε στην Γραµβούσα ως ο νέος αρµοστής. Κατά το ταξίδι του
προς την Κρήτη συναντήθηκε µε τον Ιωάννη Καποδίστρια όπου η στάση του ως
προς την Κρητική επανάσταση ήταν ψυχρή.

Οι µάχες που έγιναν µε αποκορύφωση την πολιορκία στο Φραγκοκάστελο ήταν
σκληρές και άνισες µπροστά στον πολυάριθµο Τούρκικο στρατό ενώ ο Νταλιάνης
σκοτώθηκε ηρωικά. Νέος αρµοστής ορίστηκε ο Γερµανός βαρόνος Ρέινεκ που έµεινε
ως τον Μάρτιο του 1829 και πήρε την θέση του ο φιλοπόλεµος Χάιν. Τα χρόνια 1828
και 1829 ο αγώνας δυναµώθηκε και οι Κρητικοί απελευθέρωναν όλο και
περισσότερα χωριά. Όµως το µέλλον της Κρήτης δεν διαγραφόταν από τις νίκες
των Κρητικών αλλά από τους διπλωµάτες Ευρωπαίους.

Στο οριστικό πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 30 Φεβρουαρίου 1830 όπου
αποφασίστηκαν τα οριστικά  σύνορα του  Ελληνικού  κράτους η Κρήτη δεν ήταν
µέσα, µε αποτέλεσµα την απογοήτευση των Κρητικών αφού ο πολυετής αγώνας δεν
δικαιώθηκε. Με την παρέµβαση των Μ. ∆υνάµεων έγινε ανακωχή που όµως οι
Τούρκοι ποτέ δεν κράτησαν.
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Αίγυπτος - Νέα διοίκηση

Στις 22 Ιανουαρίου 1831 η Κρήτη πέρασε στα χέρια των Αιγυπτίων σαν προσφορά
του σουλτάνου στον Μωχάµετ Άλη για τις υπηρεσίες του. Η νέα διοίκηση του νησιού
προσπάθησε να φέρει γαλήνη και ηρεµία. Όµως η βαριά φορολογία και οι αδικίες σε
βάρος των Κρητικών τους έφεραν στην απόφαση για νέο ξεσηκωµό.

Με την συνθήκη των Παρισίων το 1856 οι Κρητικοί κατείχαν κάποια προνόµια που
όµως πολλές φορές παραβιάζονταν. Στις 21 Αυγούστου 1866 αποφασίστηκε νέα
επαναστατική δράση που βρήκε τους Κρητικούς µε παλαιό οπλισµό και λιγότερους
σε αριθµό από τους κατακτητές που ήταν εκπαιδευµένοι και µε σύγχρονο οπλισµό.
Οι Κρητικοί όµως ήξεραν τον τόπο τους πολύ καλά και µπόρεσαν να αµυνθούν και
να οργανωθούν στα βουνά και στα στενά περάσµατα.

Στην Αθήνα ιδρύθηκε η “Κεντρική υπέρ των Κρητών
Επιτροπή” όπου βοήθησε πολύ την επανάσταση µε
όπλα και τρόφιµα που µεταφέρονταν µε πλοία  στο
νησί. Στην Μονή Αρκαδίου έγινε µία από τις
σηµαντικότερες µάχες του Κρητικού αγώνα. Εκεί οι
πολιορκηµένοι ανατινάχτηκαν όταν οι Τούρκοι µπήκαν
στην Μονή. Η µάχη αυτή µαθεύτηκε σε όλη την
Ευρώπη και πολλοί βοήθησαν στην επανάσταση µε
κάθε τρόπο. Τον Ιανουάριο του 1869 οι Μ. ∆υνάµεις
ανάγκασαν την Ελλάδα να µην στέλνει βοήθεια στο
νησί.

Την Άνοιξη του 1877 ξέσπασε πόλεµος ανάµεσα στην Ρωσία και την Τουρκία µε
αποτέλεσµα την οργάνωση των Κρητών όπου τον Οκτώβριο του 1878
υπογράφηκε η σύµβαση της Χαλέπας που έδινε κάποια σηµαντικά  προνόµια
στους Κρητικούς όχι όµως την πολυπόθητη ένωση µε την Ελλάδα. Τότε µεταξύ
των Κρητικών ξέσπασε διχόνοια και χωρίστηκαν σε δύο κόµµατα των Φιλελευθέρων
και των Συντηρητικών.

Οι Τούρκοι εκµεταλλευόµενοι την κατάσταση εξέδωσαν φιρµάνι  όπου
καταργούσαν πολλά από τα προνόµια. Η παρέµβαση των Μ. ∆υνάµεων ήταν
ανθελληνική, αφού µε τα κανόνια τους χτύπησαν τους Έλληνες στο Επαναστατικό
Στρατόπεδο του Ακρωτηρίου και πρόσφεραν βοήθεια στους πολιορκηµένους
Τούρκους. Έτσι οι Κρητικοί δέχτηκαν την αυτονοµία. Ηρωική ήταν η πράξη του
Σπύρου Καγιαλέ όπου όταν οι Ευρωπαίοι έσπασαν τον ιστό της σηµαίας, αυτός
έκανε το σώµα του ιστό για να κρατηθεί η σηµαία ψηλά. Στις 2 Νοεµβρίου 1898 ο
τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκαταλείπει το νησί.

Αγώνας για την ένωση

Η άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου ως ύπατου αρµοστή των Μεγάλων δυνάµεων άνοιξε
τον δρόµο προς την δικαίωση του πολυετή Κρητικού αγώνα. Ο νέος αρµοστής
εγκαταστάθηκε στο προάστιο Χαλέπα των Χανίων και είχε κύριο µέληµα την σωστή
λειτουργία της Κρήτης µετά την αυτονοµία. Έτσι σχηµατίστηκε κυβέρνηση και
σύνταγµα µε τον Ελ. Βενιζέλο ως υπουργό δικαιοσύνης.
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Η παρουσία των µεγάλων δυνάµεων ήταν έντονη αφού κατείχαν τις κυριότερες
πόλεις. Ακόµα η ένωση του νησιού µε την υπόλοιπη Ελλάδα δεν φαινόταν, ενώ κάθε
µια από τις µεγάλες δυνάµεις είχε συµφέροντα στο νησί. Έτσι επήλθε ρήξη
µεταξύ του νέου αρµοστή και του Ελ. Βενιζέλου όπου υποχώρησε µετά τα
συκοφαντικά δηµοσιεύµατα στον Αθηναϊκό τύπο που ήταν έργο του πρίγκιπα.

Ο Ελ. Βενιζέλος όµως οργανώθηκε και µε την υποστήριξη σηµαντικών
προσωπικοτήτων  της  Κρήτης  κήρυξε  στο Θέρισο
επανάσταση. Εκεί οργανώθηκε “Προσωρινήν
Κυβέρνησιν Κρήτης” η οποία τύπωσε εφηµερίδα,
γραµµατόσηµα και έκανε εσωτερικό δάνειο 100.000
δρχ. Οι µικροσυρράξεις ήταν αναπόφευκτες και τον
Νοέµβριο του 1905 υπεγράφη στις Μουρνιές
πρωτόκολλο τερµατισµού της επανάστασης µε
θρίαµβο του  Βενιζέλου.  Νέος αρµοστής  ορίστηκε ο
Αλεξ. Ζαΐµης τον ∆εκέµβριο 1906. Στις 24 Σεπτεµβρίου η κυβέρνηση της Κρητικής
Πολιτείας εξέδωσε ψήφισµα όπου υπήρχε η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, όµως
δεν αναγνωρίστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση.

Ο πόθος για την ένωση ήταν µεγάλος και όταν υψώθηκε Ελληνική σηµαία στο
φρούριο Φιρκά οι µεγάλες δυνάµεις ενοχλήθηκαν και τον Αύγουστο του 1909
αποβιβάστηκαν 250 άνδρες και έκοψαν τον ιστό της σηµαίας που υπήρχε πάντα
όµως στις καρδιές των Κρητικών. Η ανάληψη της διακυβερνήσεως της Ελλάδας από
τον Ελ. Βενιζέλο έδωσε ελπίδες για την ένωση. Όµως ο Βενιζέλος σαν σωστός
πολιτικός περίµενε την κατάλληλη στιγµή που θα ενεργούσε αφού γνώριζε ότι η
θέση του ήταν λεπτή.

Έτσι την 1η Οκτωβρίου 1912 και ύστερα από την κύρηξη πολέµου της  Ιταλίας
στην Τουρκία ο Ελ. Βενιζέλος κάλεσε τους Κρήτες βουλευτές να λάβουν µέρος στη
συνεδρίαση της Ελληνικής βουλής όπου ανακοινώθηκε το ένα κοινοβούλιο για
Ελλάδα και Κρήτη. Όµως η αυτονοµία συνέχιζε µέχρι την νίκη των βαλκανικών
πολέµων όπου άνοιξε ο δρόµος για την ένωση. Η επίσηµη ένωση της Κρήτης µε την
Ελλάδα έγινε την 1η ∆εκεµβρίου 1913 όπου υψώθηκε στον Φιρκά η Ελληνική
σηµαία.

Σύγχρονη εποχή

Η συµβολή της Κρήτης στην υπόλοιπη Ελλάδα

Πριν ακόµη η Κρήτη ενωθεί µε την υπόλοιπη Ελλάδα,
συνέβαλε ουσιαστικά στην ιστορία της. Πολλοί ήταν οι
Κρήτες Μακεδονοµάχοι όπου κατά τα χρόνια 1902 –
1908 του πολέµου αυτού έδωσαν σκληρές µάχες. Σε
3.000 υπολογίζονται οι Κρητικοί που εθελοντικά
πολέµησαν. Όµως η σηµαντικότερη ίσως βοήθεια της
Κρήτης στην

Ελλάδα ήταν µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις σελίδες που αναφέρονται στις
βιογραφίες υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την δράση του Ελ. Βενιζέλου.

Κατά τη δικτατορία του Μεταξά και όταν τον Νοέµβριο του 1936 επισκέφτηκε την
Κρήτη µαζί µε τον βασιλιά Γεώργιο, στα Χανιά ο δήµαρχος της πόλης Μουντάκης
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ευθαρσώς ζήτησε από τον βασιλιά να διώξει τον δικτάτορα ενώ παράλληλα
οπλισµένοι Κρήτες στο Βαρύπετρο ήταν έτοιµοι να συλλάβουν τους επισκέπτες και
να τους µεταφέρουν στο Θέρισο. Όµως αυτό δεν έγινε αφού τα λόγια του βασιλιά
αποπροσανατόλισαν τους επαναστάτες.

Το 1938 όµως στα Χανιά ξέσπασε κίνηµα κατά του Μεταξά που είχε άδοξο τέλος
αφού δεν υπήρξε υποστήριξη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην  αποτυχία
συνέβαλε και η απουσία του Ελ. Βενιζέλου που είχε πεθάνει 2 χρόνια νωρίτερα.

Ο πόλεµος του 1940-41, Μάχη της Κρήτης

Σηµαντική ήταν η συµβολή της Μεραρχίας κατά το «Έπος
του 1940-41». Η V Μεραρχία Κρητών έγραψε λαμπρές
σελίδες ηρωισμού στα υψώματα της Τρεμπεσίνα και το
ορ. Σεντέλι της Β. Ηπείρου καθώς κατάφερε να απωθήσει
τις Ιταλικές δυνάμεις σε βάθος 80χλμ από την
Ελληνοαλβανική μεθόριο. Η γεωστρατηγική αξία του
νησιού, προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον της
Ναζιστικής Γερμανίας. Έτσι μετά την αποτυχία των
Ιταλών, οι Γερμανοί επιτίθενται στην Ελλάδα στα βόρεια
σύνορα. Ακολουθεί η «Μάχη των Οχυρών» και μετά την
κατάκτηση της Ηπειρωτικής Ελλάδας, επόμενος στόχος
είναι η κατάκτηση της Κρήτης με την «Επιχείρηση Ερμής»
Το Γερμανικό σχέδιο προέβλεπε επίθεση από  αέρα  στο
νησί από αλεξιπτωτιστές, με στόχο την κατάληψη των
αεροδρομίων και λιμένων της Κρήτης.
Στις 20 Μαΐου 1941 θα ξεκινήσει η από αέρος επίθεση σε Χανιά,  Ρέθυµνο και
Ηράκλειο µε αεροπλάνα καθέτου εφορµήσεως (Στούκας) και αλεξιπτωτιστές. Η
δύναµη των εισβολέων αποτελούνταν από 22.750 άνδρες, 1.370 αεροπλάνα και
70 πλοία.
Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές υπέστησαν τεράστιες απώλειες που έφτασαν τους
8.000 άνδρες (νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι) και ο καθοσριτικός παράγοντας
ήταν αναμφισβήτητα ο άμαχος πληθυσμός και η αδάμαστη κρητική ψυχή που
πολέμησε με κάθε μέσο (παλιά όπλα, γεωργικά εργαλεία, πέτρες, κ.α). Μετά από
12 ημέρες σθεναρής αντίστασης από τις συμμαχικές δυνάμεις (Ελληνες, Βρετανοί,
Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί) και τις ενόπλες ομάδες των Κρητών κάθε ηλικίας και
φύλλου, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το νησί. Πράξεις αντεκδίκησης θα ξεκινησουν
ως αντίποινα εναντίον του άμαχου πληθυσμού την επομένη ημέρα της κατάληψης
της Κρήτης, όπως η εκτέλεση στο Κοντομαρί αλλά και αλλού.
Συνολικά εκτελέστηκαν 2.000 άμαχοι μέχρι το Σεπτέμβρη
του 1941 με σκοπό να καμφθεί το φρόνημα των Κρητών.
Συγκροτούνται άμεσα αντιστασιακές ομάδες στα βουνά της
Κρήτης στις οποίες συμμετέχουν ακόμα και Ιερείς.
Οι ανταρτικές ομάδες θα προξενήσουν πολλές φθορές στις κατοχικές δυνάμεις,
γεγονός που από την  πλευρά των κατοχικών δυνάμεων θα οδηγήσει σε εκτελέσεις
αμάχων, πυρπολήσεις χωριών, καταστροφές και βιαιότητες μέχρι το τέλος της
Γερμανικής κατοχής. Η πύρρειος νίκη των Γερμανών στη μάχη της Κρήτης, θα
οδηγήσει στην αναδιάταξη των σχεδίων τους και την καθυστέρηση επίθεσης στο
Αν. Μέτωπο κατά 5 κρίσιμες εβδομάδες, γεγονός που θα έχει σημαντικά οφέλη
στην έκβαση του Β’ ΠΠ, καθώς οι Γερμανοί θα συναντήσουν μπροστά τους τον
βαρύ Ρωσικό χειμώνα.
.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ

1. Νοµός Χανίων (Περιοχή Χανίων)

α. Αεροπορικώς Με Α/Φ C-130 της 112ΠΜ :
(1) Κάθε 1η -3η Δευτέρα του μήνα(εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων)

Από Ελευσίνα (112 ΠΜ) : 15:30
Από Χανιά (115 ΠΜ) : 16:30

(2)Κάθε 2η -4η Παρασκευή του μήνα(εκτός  μεμονωμένων
περιπτώσεων)

Από Ελευσίνα (112 ΠΜ) : 15:00
Από Χανιά (115 ΠΜ) : 16:30

β. Ακτοπλοϊκώς (Απόσταση :147 ΝΜ):Καθημερινά µε ιδιωτικά πλοία

2. Νοµός Ρεθύµνου (Περιοχή Ρεθύµνου)

α. Αεροπορικώς :∆εν υπάρχουν δροµολόγια.

β. Ακτοπλοϊκώς :∆εν υπάρχουν δροµολόγια.

3. Νοµός Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου)

α. Αεροπορικώς Με Α/Φ C-130 της 112ΠΜ :
(1) Κάθε 1η-3η ∆ευτέρα του μήνα

Από Ελευσίνα (112 ΠΜ) :15:30

Από Ηράκλειο (Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) : 17:10

(2) Κάθε 2η-4η Παρασκευή του μήνα

Από Ελευσίνα (112 ΠΜ) : 15:30

Από Ηράκλειο (Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) : 18:45

β. Ακτοπλοϊκώς (174 NM) :Καθημερινά µε ιδιωτικά πλοία

4. Νοµός Λασιθίου

α. Περιοχή Aγ. Νικολάου: ∆εν υφίστανται δροµολόγια

β. Περιοχή Σητείας: ∆εν υφίστανται δροµολόγια
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ΣΤΕΓΑΣΗ

1. ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΞΕΝΩΝΕΣ

α. Περιοχή Χανίων

(1)ΣΟΑ ΕΓΓΑΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ :
∆ιεύθυνση: Ι. Σφακιανάκη 1β
9 διαµερίσµατα
Τηλ: 28210-25241

(2)ΣΟΜΥ ΕΓΓΑΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ :
∆ιεύθυνση: Ι. Σφακιανάκη 1β
3 διαµερίσµατα
Τηλ: 28210-25241

(3)ΞΕΝΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ :
∆ιεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 64 (ΛΑΦ ΧΑΝΙΩΝ)
1 δωµάτιο
Τηλ: 28210-08115, 28210-25270
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β. Περιοχή Ρεθύµνου

(1) ΣΟΑ ΕΓΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Σ. Βλαστού & 44 ΣΠ
9 διαµερίσµατα
Τηλ: 28210-25241

(2) ΣΟΜΥ ΕΓΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Σ. Βλαστού & 44 ΣΠ
4 διαµερίσµατα (1 στους Αρμένους Ρεθύμνου)

Τηλ: 28210-25241

(3) ΣΟΑ ΑΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Αρμένοι Ρέθυμνου
2 διαµερίσµατα

Τηλ: 28210-25241

(4) ΣΟΜΥ ΑΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Αρμένοι Ρέθυμνου
1 διαµέρισµα
Τηλ: 28210-25241

(5) ΣΟΕΠΟΠ ΕΓΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Αρμένοι Ρέθυμνου
1 διαµέρισµα
Τηλ: 28210-25241
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(6) ΣΟΕΠΟΠ ΑΓΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Αρμένοι Ρέθυμνου
1 διαµέρισµα

Τηλ: 28210-25241

(7) ΞΕΝΩΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :

ΛΑΦ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :
∆ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1
2 διαµερίσµατα
Τηλ: 28310-24350, 28310 – 22808

γ. Περιοχή Ηρακλείου

∆εν υφίστανται

δ. Περιοχή Αγ. Νικολάου

∆εν υφίστανται
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ

α. Νοµός Χανίων (Περιοχή Χανίων)

(1) Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων (Μουρνιές)
Τηλ: 28210-22000

(2) Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης (Σούδα)
Τηλ: 28210-89307

(3) Ερυθρός Σταυρός
Τηλ: 28210-52550

(4) Ψυχικών Παθήσεων
Τηλ: 28210-81611

β. Νοµός Ρεθύµνου (Περιοχή Ρεθύµνου)

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου
Τηλ: 28310-87100
Ιστοσελίδα: www.rethymnohospital.gr/

γ. Νοµός Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου)

(1) Βενιζέλειο Νοσοκοµείο
Ιστοσελίδα: www.venizeleio.gr
Τηλ: 2810-368000-1, 2810-368030

(2) Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο (ΠΑΓΝΗ)
Ιστοσελίδα: www.pepagnh.gr
Τηλ: 2810-392111

δ. Νοµός Λασιθίου

(1) Περιοχή  Αγίου Νικολάου
Νοσοκοµείο Αγ. Νικολάου
Τηλ: 28410-66000

(2) Περιοχή Ιεράπετρας
Νοσοκοµείο Ιεράπετρας
Τηλ: 28420-90222

2. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

α. Νοµός Χανίων

(1) Περιοχή Βάµου
Κέντρο Υγείας
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Τηλ: 28253-40400

(1) Περιοχή Καντάνου
Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28233-40000, 28230-22553

(2) Περιοχή Κισσάµου

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28220-22222, 28220-22230, 28220-22256

β. Νοµός Ρεθύµνου

(1) Περιοχή Αµαρίου
Κέντρο Υγείας Αγ. Φωτεινής
Τηλ: 28330-22750, 28333-40000

(2) Περιοχή Περάµατος

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28340-23075, 28343-40000

(3) Περιοχή Σπηλίου

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28323-40011

γ. Νοµός Ηρακλείου

(1) Περιοχή Αγ. Βαρβάρας

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28940-22311-3, 28943-40100

(2) Περιοχή Άνω Βιάννου

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28950-22625, 28953-40000

(3) Περιοχή Αρκαλοχωρίου

(α) Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου
Τηλ: 28910-23013, 28913-40200

(β) Κέντρο Υγείας Καστελλίου
Τηλ: 28910-29400, 28913-40000

(4) Περιοχή Μοιρών

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28923-40100
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(5). Περιοχή Πύργου Μονοφατσίου

Κέντρο Υγείας Χάρακα
Τηλ: 28933-40000

δ. Νοµός Λασιθίου

(1) Περιοχή Νεάπολης

Κέντρο Υγείας Νεάπολης
Τηλ: 28410-90743

(2) Περιοχή Σητείας

Κέντρο Υγείας
Τηλ: 28430-25931

(3) Περιοχή Τζερµιάδου

Κέντρο Υγείας Οροπεδίου Λασιθίου
Τηλ: 28440-22602, 28440-22646
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν τους συμβεβλημένους Ιατρούς βρίσκονται
στην παρακάτω ιστοσελίδα του ΓΕΣ:

http://www.army.gr/default.php?pname=ContractDoctors&la=1

Συγκεκριμένα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ στην επιλογή θέματα
προσωπικού/μόνιμοι/υγειονομικά/συμβεβλημένοι ιατροί εργαστήρια
κλινικές/ΠΕ ΔΥΒ παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ιατρών με βάση την ειδικότητα
και το Νομό (Νομός Χανίων - Νομός Ρεθύμνου - Νομός Ηρακλείου - Νομός Λασιθίου)
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Κασσττέλι

Χανιά

Χ. Σφακιών
Ρέθυµνο

Τυµπάκι

Ηράκλειο

Καστέλι
Αγ. Νικόλαος

Ιεράπετρα

Σητεία

Γαύδος



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

α. Νομός Χανίων (Περιοχή Χανίων)

(1) Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Τηλ: 28210-
44256,23333

Ιστοσελίδα:
http://www.dipethekritis.gr

(2) Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων Τηλ: 28210-90334

(3) Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Τηλ: 28210-91875

(4) Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων
Τηλ.:28210-90334

(5) Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Τηλ: 28210-92294,
92419

Ιστοσελίδα: http://www.pinakothiki-chania.gr/

(6) Δημοτικός Κινηματογράφος «Κήπος» (θερινός)
Τηλ.: 28210-34214

(7) Ιστορικό Αρχείο Κρήτης Τηλ: 28210-52606
Ιστοσελίδα: http://gak.chan.sch.gr/

(8) Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» Τηλ: 28210-56008
Ιστοσελίδα: http://www.venizelos-foundation.gr/en

(9) Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χανίων Τηλ: 28210-
08115



(10) Στρατιωτικό Πρατήριο Χανίων Τηλ: 28210-25323

β. Νομός Ρεθύμνου (Περιοχή Ρεθύμνου)

(1) Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου Τηλ: 28310-
75135

(2) Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου
Τηλ: 28310-23398

(3) Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης Τηλ: 28310-29362

(4) Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου
Τηλ.: 28310-29975

(5) Μουσείο Μονής Αρκαδίου Τηλ.: 28310-83136,83135

(6) Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου
Τηλ.: 28310-28766



(7) Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου Τηλ:
28310-24350

γ. Νομός Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου)

(1) Αρχαιολογικός Χώρος «Κνωσός»
Τηλ.: 2810-231940,226470,226092,224630

(2) Δημοτικό Μουσείο της Μάχης της Κρήτης και
της Εθνικής Αντίστασης Τηλ.: 2810-346554

(3) Μουσείο «Καζαντζάκη» Τηλ.: 2810-741689,742451

(4) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Τηλ: 2810-279086,279000

(5) Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας Τηλ.: 28920-91110,91111

(6) Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Τηλ.: 2810-288708,283219

(7) Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου Τηλ: 2810-24560



δ. Νομός Λασιθίου (Περιοχή Αγ. Νικολάου)

(1) Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας Τηλ.: 28430-23917

(2) Αρχαιολογικός χώρος «Σπιναλόγκα» Τηλ.: 28410-41773

(3) Αρχαιολογικός Χώρος «Λατώ» Τηλ.: 28410-
22462,24943,22382

(4) Αρχαιολογική Συλλογή Νεαπόλεως Τηλ.: 28410-25115

(5) Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου Τηλ.: 28410-24943

(6) Μουσείο «ΙΡΙΣ» Τηλ: 28410-82681



2. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α. Νοµός Χανίων (Περιοχή Χανίων)

(1) Εθνικό Στάδιο  Χανίων  (γήπεδο  ποδοσφαίρου  µε  τάπητα,
στίβου, κλειστό µπάσκετ,  βόλεϊ,  χάντµπολ,  κλειστό  γήπεδο ενόργανης,  τένις,
πινγκ-πονγκ) ∆ιεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου  Τηλ.: 28210-43188,54842

(2) Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Κρήτης (πισίνα, ιστιοπλοΐα)
∆ιεύθυνση: Ακτή Κανάρη- Ν. Χώρα Τηλ.: 28210-90276

(3) ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας
(εγκαταστάσεις κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, καγιάκ, ιστιοσανίδας, τένις, δηµοτικό
γυµναστήριο) ∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 15-Σούδα Τηλ.: 28213-41200,
41201

(4) Στάδιο Παλαιάς Ηλεκτρικής (γήπεδα τένις, βόλεϊ, µπάσκετ,
αίθουσα γυµναστικής) ∆ιεύθυνση: Αναγνώστου Γογονή Τηλ.: 28210-88353

β. Νοµός Ρεθύµνου (Περιοχή Ρεθύµνου)

(1) Κολυµβητήριο Ν.Ο. Ρεθύµνου (κλειστή & ανοικτή πισίνα)
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Τηλ.: 28310-29881

(2) ∆ηµοτικό Στάδιο Ρεθύµνου «Σόχωρα»
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τηλ.: 28310-29109

(3) ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου
∆ιεύθυνση: Γάλλου-Ρέθυµνο Τηλ.: 28310-53112

(4) ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο   «Μελίνα Μερκούρη»
∆ιεύθυνση: Ηγουµένου Γαβριήλ 117 Τηλ.: 28310-51435



γ. Νοµός Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου)

(1) Ηράκλειο Ο.Α.Α ∆ιεύθυνση: ∆ούκος Μποφόρ 17
Τηλ.: 2810-224745

(2) Εθνικό Κολυµβητήριο Λίντο Τηλ.: 2810-250700

(3) Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Λίντο Τηλ.: 2810-250788

(4) Όµιλος Πρακτικής Σκοποβολής Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 3 Τηλ.: 2810-342497

(5) Γήπεδο Ο.Φ.Η «Θόδωρος Βαρδινογιάννης»
∆ιεύθυνση: Περιοχή Καµίνια Τηλ.: 2810-263758

δ. Νοµός Λασιθίου (Περιοχή Αγ. Νικολάου)

(2) Εθνικό Κολυµβητήριο Αγίου Νικολάου
∆ιεύθυνση: Οδός Αναπαύσεως Τηλ.: 28410-22519

(3) ∆ηµοτικό Στάδιο Αγ. Νικολάου Τηλ.: 28410-22629

(4) ∆ηµοτικό Στάδιο Νεάπολης Τηλ.: 28410-32171



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΟΑΕ∆

α. Νοµός Χανίων (Περιοχή Χανίων)

(1) Πολυτεχνείο Κρήτης (ιστοσελίδα: www.tuc.gr )

(α) Γενικό Τµήµα
Τηλ.: 28210-37760,2

(β) Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης
Τηλ.: 28210-37301

(γ) Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τηλ.: 28210-37657

(δ) Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών
Τηλ: 28210-37218

(ε) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τηλ.: 28210-37102,4

(στ) Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τηλ.: 28210-37781

(2) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
(ιστοσελίδα: http://www.chania.teicrete.gr/ τηλ.: 2821023000 )

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (τηλ.: 28210-23000)

(α) Τµήµα Ηλεκτρονικής

(β) Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

β. Νοµός Ρεθύµνου (Περιοχή Ρεθύµνου)

(1) Σχολή Επιστηµών Αγωγής Πανεπιστηµίου Κρήτης
(ιστοσελίδα: www.edc.uoc.gr )

(α) Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Τηλ.: 28310-77634, 28310-77594,5

(β) Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολική Εκπαίδευσης
Τηλ.: 28310-77650,2

(2) Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών
(ιστοσελίδα: www.soc.uoc.gr )



(α) Τµήµα Κοινωνιολογίας
Τηλ.: 28310-77491

(β) Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Τηλ.: 28310-77405,6

(γ) Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
Τηλ.: 28310-77450,2

(δ) Τµήµα Ψυχολογίας
Τηλ.: 28310-77577, 28310-77579

(3) Φιλοσοφική Σχολή

(α) Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Τηλ.: 28310-77337

(β) Τµήµα Φιλολογίας
Τηλ.: 28310-77303

(γ) Τµήµα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
Τηλ.: 28310-77215-6

(4) Σχολή ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου
Τηλ.: 28310-22595

(5) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (Παράρτηµα Ρεθύµνου)
Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τηλ.: 28310-23747

γ. Νοµός Ηρακλείου (Περιοχή Ηρακλείου)

(1) Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Τµήµα Ιατρικής (ιστοσελίδα:
http://www.med.uoc.gr/ ) Τηλ.:
2810-394590

(2) Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστηµών

(α) Τµήµα Βιολογίας
(ιστοσελίδα: http://www.biology.uoc.gr/ )
Τηλ.: 2810-394401

(β) Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών
(ιστοσελίδα: www.materials.uoc.gr )
Τηλ: 2810-394270-2



(γ) Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
(ιστοσελίδα:www.csd.uoc.gr
Τηλ: 2810-393500

(δ) Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
Τηλ: 2810-393700

(ε) Τµήµα Μαθηµατικών
(ιστοσελίδα: http://www.math.uoc.gr/ )
Τηλ: 2810-393800

(στ) Τµήµα Φυσικής
(ιστοσελίδα:http://www.physics.uoc.gr/ )
Τηλ: 2810-394003

(ζ) Τµήµα Χηµείας
(ιστοσελίδα:http://www.chemistry.uoc.gr/ )
Τηλ: 2810-545020

(3) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ιστοσελίδα www.teicrete.gr/ )

(α) Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας (τηλ: 2810-379610) :

1. Τµήµα Λογιστικής
2. Τµήµα  Συνεταιριστικών Οργανώσεων  & Εκμεταλλεύσεων
3. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

(β) Σχολή Επαγγελµάτων & Πρόνοιας (τηλ: 2810-379510) :

1. Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας
2. Τµήµα Νοσηλευτικής

(γ) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (τηλ: 2810-379410) :

1. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
2. Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας

(δ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (τη΄: 2810-379710):

1. Τµήµα Ηλεκτρολογίας
2. Μηχανολογίας
3. Πολιτικών & ∆οµικών Έργων
4. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Μέσων
5. Θετικών Επιστηµών

(ε)     ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής
(ιστοσελίδα : www.finance.teicrete.gr )
Τηλ.: 28410-91200



(1) Περιοχή Σητείας

(α) Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Σητείας
Τηλ.: 28430-23726

(β) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας
(ιστοσελίδα : www.dd.teicrete.gr )
Τηλ.: 28410-29492,29494

(2) Περιοχή Ιεράπετρας

(α) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης
(ιστοσελίδα: http://www.emark.teicrete.gr/em)




