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"Κξήηε .... γελλήηξα παιηθαξηώλ 

Κξήηε κνπ πξσηνπόξα 

όπνηε θαη όπνπ ρξεηαζζεί 

ηελέ ηηκάο ηε ρώξα". 

"Κξήηε κνπ όκνξθν λεζί 

κεγάιε ε ιεβεληηά ζνπ 

ζεξηά ζε πνιεκήζαλε 

κα πέζαλε κπξνζηά ζνπ". 

"Οη Κξεηηθνί κε ηελ απηνζπζία ηνπο 

άθεζαλ άθσλε όιε ηελ νηθνπκέλε 

θαη κε ηνλ εξσηζκό ηνπο κπνιηάζαλε 

ηελ Δπξώπε ηελ ηόζν θνβηζκέλε". 

1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

Από ην 1913 ίζακε ην 1941, ε Κξήηε πεξλά ηελ πξώηε πεξίνδν ηεο ειεπζεξίαο ηεο. 

Γηα πξώηε θνξά, ύζηεξα από κηα καθξά ζεηξά αηώλσλ, γηα 28 ρξόληα δελ παηά ζηα 

ρώκαηά ηεο θαηαθηεηήο. Δληνύηνηο, ζπκκεηέρεη ζε όινπο ηνπο εζληθνύο αγώλεο θαη 

κε ηνλ εξσηζκό ησλ παιηθαξηώλ ηεο, γξάθεη θαηλνύξηεο ζειίδεο δόμαο ζηε 

Μαθεδνλία θαη ηελ Μ. Αζία, ώζπνπ ην πξσί ηεο 20εο Μα'ί'νπ 1941, ηα ρηηιεξηθά 

αεξνπιάλα αδεηάδνπλ από ηηο θνηιηέο ηνπο ην ζάλαην πάλσ ζηελ Κξεηηθή γε. 

Ζ λαδηζηηθή ζηξαηησηηθή εγεζία κε ην πνιεκηθό ζρέδην Merkur (ΔΡΜΖ), ρηππνύζε 

από ηηο 14 Μαΐνπ ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο Κξήηεο. Ο αξρεγόο ηεο γεξκαληθήο 

αεξνπνξίαο Γθαίξηλγθ κε ηνλ ππαξρεγό ηνπ ηνύληελη επέβιεςαλ πξνζσπηθά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ. Γελ είραλ πξνβιέςεη όκσο ηελ αγσληζηηθόηεηα ηεο 

αδνύισηεο θξεηηθήο ςπρήο, πνπ έθακε ηνλ θόζκν νιόθιεξν λα κείλεη άθσλνο 

κπξνζηά ζηελ απηνζπζία θαη ηνλ εξσηζκό ησλ Κξεηηθώλ, ζ' έλαλ άληζν από θάζε 

άπνςε αγώλα. 

Ζ Κξήηε ήηαλ ην 1941 "αλνρύξσηε πόιε". ην λεζί ππήξραλ ειάρηζηεο δπλάκεηο 

Άγγισλ, Νενδειαλδώλ θαη Απζηξαιώλ (2α ΝΕ ΜΔΡΑΡΥΗΑ, 19ε Απζηξαιηαλή 

Σαμηαξρία, 14ε Βξεηαληθή Σαμηαξρία θαη ην πγθξόηεκα Δζληθήο Οξγαλώζεσο 

Κηλεηήο Άκπλαο), Οθηώ (8) πληάγκαηα Πεδηθνύ, ηα έκπεδα ΥΑΝΗΧΝ - 

ΡΔΘΤΜΝΟΤ - ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, ε ρνιή Οπιηηώλ Υσξ/θεο θαη ε Ηε Σάμε ηεο ρνιήο 

Δπειπίδσλ. Ζ V Μεξαξρία είρε δπζηπρώο απνθιεηζζεί ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, 

κεηά ηνλ έλδνμν αγώλα ηεο ζηε Βόξεην Ήπεηξν. 

Σν πξσί ηεο 20εο Μαΐνπ 1941 πέθηνπλ νη πξώηνη αιεμηπησηηζηέο ζην Μάιεκε 

Υαλίσλ, ην κεζεκέξη ζην Ρέζπκλν θαη ην απόγεπκα ζην Ζξάθιεην. Δθείλε ηε ζηηγκή 

άξρηδε ε πην θνβεξή θαη παξάμελε κάρε ηεο ηζηνξίαο, "Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο". 

Ο άκαρνο πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ, γπλαίθεο, άλδξεο, γέξνληεο θαη παηδηά 

μεζεθώζεθαλ ελαληίνλ ηεο πην ζθιεξνηξάρειεο πνιεκηθήο κεραλήο πνπ είρε 

γλσξίζεη κέρξη ηόηε ε αλζξσπόηεηα, γηα λα ππεξαζπηζζνύλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

παηξίδαο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθόο ν δηάινγνο ηεο κάλαο θαη ηνπ γηνπ, όπσο καο 

ηξαγνπδά ην ζρεηηθό ξηδίηηθν. 



"Γηεύγεζαη γηέ κνπ γηεύγεζαη/θη νη Γεξκαλνί πιαθώζαλ 

πξόβαιε Μάλα κνπ λα δεηο/πόζεο ρηιηάδεο είλαη 

θη αλ είλαη δπν, λα θεύγσκε/ θη αλ είλαη ηξεηο λα πίλσ 

θη αλ είλαη πεξηζζόηεξνη/ δώζε κνπ η' άξκαηά κνπ 

λα ηώλε δείμσ Μάλα κνπ/ πώο πνιεκνύλ νη άλδξεο. 

Οη απώιεηεο ησλ Γεξκαλώλ ήηαλ ηξνκαθηηθέο: 2000 επίιεθηνη αιεμηπησηηζηέο λεθξνί, 

200 αεξνπιάλα θαηεξξίθζεζαλ θαη 150 ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκηέο, ε δε 7ε 

αεξνκεηαθεξόκελε Μεξαξρία ηνπ Γ' Ράηρ δηαιύζεθε. Μεηά από απηή ηελ 

θαηαζηξνθή, ν Υίηιεξ νκνιόγεζε: "Ζ Κξήηε απέδεημε όηη νη κεγάιεο κέξεο ησλ 

αιεμηπησηηζηώλ ηέιεησζαλ". 

Ζ Κξήηε όκσο κεηά από ιίγεο εκέξεο ιύγηζε θάησ από ην βάξνο ηεο λαδηζηηθήο 

πνιεκηθήο κεραλήο. ηηο 27 Μαίνπ 1941, νη Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ηα Υαληά. ηηο 29 

ηνπ ίδηνπ κήλα θαηέιαβαλ ην Ρέζπκλν θαη ην Ζξάθιεην θαη ζηηο 31 Μα'ί'νπ άξρηζε 

ζηελ Κξήηε ε λύρηα ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο. Σα αληίπνηλα γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ 

ιανύ ηεο ήηαλ ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε γηα άιιε κηα θνξά ε Κξήηε, γηαηί ήζειε λα 

'λαη ιεύηεξε. 

Ηδνύ ην ζρεηηθό δίζηηρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Διεπζεξία: 

   "Υσξίο λεθξνύο ε ιεπηεξηά/δάιν ε παληέξκε δελ θάλεη 

γηαηί εθείλε βξίζθεηαη/ ζηνπ ηνπθεθηνύ ηελ θάλε". 

   Πξόθεηηαη, πξαγκαηηθά λα ηνλίζσ ηε ζεκαζία ελόο γεγνλόηνο, πνπ ην ύςνο ηνπ ην 

θάλεη λα θαίλεηαη απίζηεπηνο κύζνο θαη πνπ ηαιαηπσξεί θνβεξά ηε ινγηθή ησλ 

πξαθηηθώλ θαη ησλ θξνλίκσλ θαη πξέπεη όρη κόλν λα ηθαλνπνηήζσ απηνύο πνπ ην 

έδεζαλ, ηνπο έλδνμνπο αγσληζηέο, θαη εθείλνπο πνπ ζα ην δηαβάζνπλ, αιιά θη 

εθείλνπο πνπ ιείπνπλ, ηνπο επώλπκνπο θαη αλώλπκνπο ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο. 

Σνύην είλαη πνιύ δύζθνιν, αθνύ όπσο παξαηήξεζε θαη ν Θνπθηδίδεο "νη εηδόηεο 

κειεηεηέο" ζεσξνύλ πάληνηε ηνλ γξάθνληα θαηώηεξν από ηα γεγνλόηα, πνπ νη ίδηνη 

έδεζαλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα πείζσ ηνπο ''κε εηδόηαο''. Καη απηό, γηαηί κόλν ηόηε ζα 

εθπιεξσζεί ν θξνλεκαηηθόο ζθνπόο ηνπ πνλήκαηνο, όηαλ όινη πηζηέςνπλ πσο 

ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο, όπνπ ε πλνή ηεο ειιεληθήο παξαδόζεσο αλαηξέπεη ηνπο 

ρντθνύο λόκνπο ηεο θξνληκάδαο, γηα λα πςσζεί ζηε ζέζε ηνπ, ραιύβδηλνο, 

αζηξαθηεξόο θαη σξαίνο, ν λόκνο κε ηελ ακίκεηε παξαζηαηηθόηεηα, ν μαλζόο 

Γσξηεύο, όηαλ αλαθάιπςε πσο ηα ππθλά βέιε ησλ βαξβάξσλ είλαη ζαπκάζην 

πξνζηαηεπηηθό από ηνλ ήιην. Καη κηα από ηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ε Μάρε ηεο 

Κξήηεο. 

2.ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

α.Φςζιογνυμία ηηρ Μάσηρ 

Θα ήηαλ ιάζνο λα λνκίζνπκε πσο ε Μάρε ηεο Κξήηεο κε ηελ ζθιεξόηεηά ηεο θαη ηελ 

πεξηθξόλεζε πνπ δηαδειώλεη πξνο ηελ αλζξώπηλε δσή, είλαη απιή έθξεμε 

πνιεκνθηιίαο θαη ζα ήηαλ ιάζνο κέγα, γηαηί ν Κξεηηθόο είλαη, όζν θαλέλαο άιινο 

ηξπθεξόο εξαζηήο ηεο δσήο - ηεο σξαίαο δσήο. Αο ηνλ παξαθνινπζήζνπκε ζηηο 21 

ηνπ Μάε, δύν εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο κάρεο, όρη όκσο ζην πεδίν ηεο κάρεο. 

ηνπο αλνημηάηηθνπο θάκπνπο, όπνπ νη παπαξνύλεο θαηαθιέγνπλ κε κηθξνύο πίδαθεο 

θσηηάο ηα πξάζηλα ρόξηα ή ζηηο αλζηζκέλεο πιαγηέο ησλ βνπλώλ, όπνπ νη 

θαζθνκειηέο αλαπέκπνπλ άξξεην ζπκίακα επσδίαο, εθεί, θνληά ζε θάπνηα "παγάλ 

ιαιένπζα" θαηάιεπθα εθθιεζάθηα ηδξπκέλα ζηελ κλήκε ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη ηεο 

Αγίαο Διέλεο πιεκκπξίδνπλ από ηελ πνιύρξσκε γηνξηαζηηθή παξνπζία ησλ 

Κξεηηθώλ. 

Δθεί κεηά ηε ιεηηνπξγία, πνπ αληήρεζε ζαλ γιπθύηαηνο εηξεληθόο ύκλνο, πάλσ ζηα 



ρόξηα ζα απισζνύλ ραξνύκελεο ζπληξνθηέο, ζα ιάκςνπλ νη πινπκηζηέο κπαηαλίεο, 

ζα αλνηρηνύλ νη μνκπιηαζηέο βνύξγηεο θαη ζα αζηξάςνπλ ζηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη 

ησλ εξσηεπκέλσλ καηηώλ νινπόξθπξα ηα πνηήξηα. Δθεί ζηνπο αλνημηάηηθνπο 

θάκπνπο θαη ζηηο αλζηζκέλεο πιαγηέο, ζα αλαδώζνπλ ηνλ ύκλν ηεο δσήο θαη ηεο 

αγάπεο, καδί κε ηα πνπιηά θαη ηηο ρνξδέο ηεο θξεηηθήο ιύξαο. 

κσο, αο αθήζνπκε ηνλ πνηεηή λα ζπλερίζεη παξαζηαηηθόηεξα ηελ πξνβνιή ηεο 

εηξεληθήο εηθόλαο. 

"Σξεηο δίπιεο ζηέλνπλ ην ρνξό νη ληέο κε ηζη ιεβέληεο. 

Σελ Κπξηαθή απνιείηνπξγα ζηνλ πιάηαλν απνθάησ 

θη ν γεηο η' αιινύ θξπθνγειά, κπνιηάδεη ν γεηο ηνλ άιιν 

θη απνύ ηα ηξαπεδόπνπια νη γέξνη θακαξώλνπλ. 

Άζπξα θνξνύλ νη θνπειηέο θαη ηζόρηλα νη ληειήδεο 

θη άζπξα ζαξηθνκάλδεια θη αβάξζακν ζ' απηί ληνπο. 

Σε κέξα δεύθεη ηε δνπιεηά, ηε λύθηα ραίξνλη' ύπλν 

θαη ηξσλ ηνπ θάκπνπ ηζη ραξέο θη αιιεινθακαξώλνπλ. 

Υαίξεηαη ε κάλα ην παηδί, θαη γάια ην θνπέιη 

θη αγγόληα θαη δηζέγγνλα νη παπνπδνιαιάδεο. 

Οη θνύξλνη ςήλνπλ θηάδπκα, νη ηάβιεο είλαη ζηξσκέλεο 

θαη ηζ' εθθιεζηέο παζίραξα ζηεθάληα θαη βαθηίζηα". 

               Απηή είλαη ε Κξήηε ηεο εηξήλεο, ε Κξήηε ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αγάπεο, ε 

ρώξα ηνπ ιακπξόηαηνπ πνξηνθαιηνύ, ε Κξήηε "ησλ θειατδηζκώλ", όπσο 

επηγξακκαηηθά ηε βάθηηζε ν Κσζηήο Παιακάο. Ζ άιιε Κξήηε ησλ αξκάησλ, ε 

ηξαρηά ρώξα ηνπ θαζηαλόρξσκνπ πξίλνπ, ζαλ λα κελ ππήξμε πνηέ! πκβαίλεη κε ηελ 

ςπρή ηνπ Κξεηηθνύ όηη θαη κε ην ηνπίν ηεο Κξήηεο. 

Σν ηνπίν ηεο Κξήηεο δελ παίδεη, δελ ξεηνξεύεη. Δίλαη δπλαηό θαη ζπγθξαηεκέλν. Μα 

αλάκεζα από ηηο απζηεξέο γξακκέο ηνπ, μερσξίδεηο απξνζδόθεηε επαηζζεζία θαη 

ηξπθεξάδα. ε απάλεκεο γνύβεο κνζρνβνινύλ νη ιεκνληέο θαη πέξα από ηε ζάιαζζα 

μερύλεηαη αζηείξεπηε πνίεζε. 

Να πσο ην ηξαγνύδεζε ν πνηεηήο: 

"Αζηξαπνβξόληηα, θεξαπλνί/ άγξηνο θαηξόο κ' αληάξεο 

ν Φεινξείηεο θάηαζπξνο/ θη' νη θαθηαλέο καδάξεο 

Ξεθξεληαζκέλε ε ζάιαζζα/ κε θύκαηα πειώξηα 

Οξκά κε ιύζζα ζαλ ζεξηό/ ηζη Γεξκαλνύο λα πλίμεη, 

γηαη' ήξζαλ λα ζθιαβώζνπλε/ ηελ μαθνπζκέλε Κξήηε. 

(Κξήηε καο, Μάλα ηζ' Αληξεηάο). 

               Γελ είλαη ινηπόλ δίθαην λα απνδίδεηαη ν ζθιεξόο αγώλαο ηεο Κξήηεο ην 

Μάε ηνπ 1941 ζε κηα ηπθιή ηόικε, πνπ γελληέηαη από ηνλ ελζηηθηώδε έξσηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη από ηελ έκθπηε απνζηξνθή ηεο εηξεληθήο δσήο. 

β.Ηθική ηος αγώνα 

Από ηελ άπνςε ηεο εζηθήο κηα ηέηνηα εθηίκεζε αιιάδεη ηε Μάρε ηεο Κξήηεο από 

δξακαηηθή πξάμε αξεηήο ζ' απιό επράξηζην παηρληδάθη. 

Αιεζηλά ε Κξήηε ησλ αξκάησλ ρσξίο ηελ Κξήηε ησλ θειατδηζκώλ, ε Κξήηε ηνπ 

αίκαηνο ρσξίο ηελ Κξήηε ηεο ηξπθεξόηεηαο, δε ζά 'ηαλ πηα ν ηξαγηθόο 

πξσηαγσληζηήο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Ζ άξλεζε ηεο δσήο ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε ιαηξεία ηεο, αθαηξεί θάζε δξακαηηθό 

ζηνηρείν από ηελ πξάμε ηεο ζπζίαο. Κη απηόο αθόκα ν ζηαπξσκέλνο Υξηζηόο, πήξε 



απξνζκέηξεην δξακαηηθό ύθνο, όηαλ ηαιαηπσξεκέλνο δήηεζε από ηνλ παηέξα ηνπ 

ηελ παξέιεπζε ηνπ πνηεξίνπ. Γηαηί ην πςειό ζεκειηώζεθε πάληνηε ζηε ζέζε θαη 

ζηελ αληίζεζε. 

Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο δελ εξκελεύεηαη ζσζηά κόλν κε ηελ Κξήηε ηεο Μάρεο. 

Θεκειηώλεηαη πνιύ βαζύηεξα θαη γηα ηνύην ζηέθεηαη πνιύ ςειά. 

Βέβαηα, ε Μάρε ηεο Κξήηεο ζηε γεληθόηεηά ηεο είλαη κηα ζύγθξνπζε ησλ ιίγσλ 

ζπληεηαγκέλσλ ειιεληθώλ θαη ζπκκαρηθώλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ κε ηνπο 

Γεξκαλνύο αιεμηπησηηζηέο. Κάησ από ηνύην ην ζρήκα δελ έρεη άιιε ηδνξξπζκία, 

παξά κόλν πσο γηα πξώηε θνξά πξνζπαζνύλ λα θπξηέςνπλ κηα ρώξα κόλνλ από ηνλ 

αέξα. 

Παξάιιεια όκσο πξνο ηε κάρε απηή, ηε ζρεδόλ θαλνληθή, έγηλε θαη κηα άιιε 

πξσηνθαλήο θαη εζηθώο αζύγθξηηα ζεκαληηθόηεξε από ηελ πξώηε. 

γ.Μοναδικόηηηα ηηρ Μάσηρ 

Έλαο ιαόο άνπινο, εληειώο απζόξκεηα ζπεύδεη λα ζπγθξνπζζεί κε ην πην βαξηά 

εμνπιηζκέλν θξάηνο ηνπ θόζκνπ, πνπ ε επίζεζή ηνπ γίλεηαη κε ηα πην θαηλνύξηα 

πνιεκηθά κέζα. 

Ζ απζόξκεηε απηή ζύγθξνπζε ηνπ κηθξνύ ιανύ κε ην πακκέγηζην θξάηνο, γίλεηαη 

αζύιιεπηε, όηαλ αλαινγηζηνύκε πσο ην ιαό απηό ηνλ απνηεινύζαλ θπξίσο άλδξεο 

ειηθησκέλνη, γπλαίθεο θαη παηδηά,  γηαηί ε λενιαία ηνπ  πνιεκνύζε ζ' άγηα ππεξπόληηα 

κέησπα.  

ηα ρξόληα εθείλα, όπνπ ζ' νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ Δπξώπε είρε επηθξαηήζεη ζαλ 

Summer Ius ν βξπρεζκόο ησλ ηπξάλλσλ ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηεο Ρώκεο, ν βξπρεζκόο 

ησλ ζηνύθαο θαη ησλ ηεζσξαθηζκέλσλ - θαη ν ιαόο εθείλνο πνπ μεζεθώζεθε θάπνηε 

από ηελ πλνή ηνπ Κακίινπ Νηεκνπιέλ θαη έθαςε κέζα ζε ώξεο ηελ αηώληα Βαζηίιε, 

παξαδηλόηαλ πάλνπινο κέζα ζην ηζηνξηθό βαγόλη ηεο Ακηέλεο, ζηα ρξόληα εθείλα, 

όπνπ "ε αξεηή εκεηξείην κε ην πεηξέιαην", βξέζεθαλ εδώ ζηελ Κξήηε γπλαίθεο θαη 

άληξεο, ηζρλνί από ηηο ζηεξήζεηο θαη ηελ πίθξα - πνιινί είραλ ράζεη ηα παηδηά ηνπο 

ζηελ Αιβαλία, άιινη δελ ήμεξαλ ηη είραλ απνγίλεη κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αζήλαο - 

γηα λ' απνηειέζνπλ ηηο ιακπξέο εθείλεο νκάδεο ησλ ειεπζέξσλ καρεηώλ, πνπ 

ηξόκαμαλ κε ηελ θόςε ηνπ καραηξηνύ θαη ηε ιάκςε ησλ βιεκκάησλ ηνπο ηνλ 

αηξόκεην επηδξνκέα θαη, κε ηελ αληίζηαζή ηνπο απηή, δηαθήξπμαλ γηα κηα αθόκα 

θνξά ζηνλ θόζκν ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θη ύςσζαλ πάιη, ηελ αξεηή ζηε ζέζε 

ηεο, πάλσ από ην ράιπβα θαη ην πεηξέιαην. 

Ση έζπξσμε εθείλα ηα ηζρλά θαη πηθξακέλα ζηήζε λ' αληηζηαζνύλ ζην ράιπβα; ρη 

βέβαηα ε απεξίζθεπηε θαη ςηιή πνιεκνθηιία, πνπ έζπξσμε μαξκάησηνπο αλζξώπνπο 

λα ζπγθξνπζζνύλ κε ηα ελαέξηα ηάγκαηα ησλ Γεξκαλώλ, ελώ ήμεξαλ πνιύ θαιά πσο 

ν ζάλαηνο έθηαλε. 

Οη Κξεηηθνί αγαπνύζαλ πάληνηε ηε δσή, ώζηε λα κε ζέινπλ λ' απηνθηνλήζνπλ. Κάηη 

άιιν ηνπο έζπξσμε απηνύο ηνπο καληαζκέλνπο εξαζηέο ηεο δσήο ζηε ζαλάζηκε κάρε. 

Κη απηό ην "θάηη" ζπάξζεθε θάησ από ηε ζθηά ησλ βειώλ ζηηο Θεξκνπύιεο θαη 

βιάζηεζε ζξηακβεπηηθά ζηελ Κξήηε, θάησ από ηε ζθηά ησλ ζηνύθαο. 

δ.Λογική εξίζυζη ηηρ Μάσηρ 

Αο νξίζνπκε όκσο αθξηβέζηεξα ηηο έλλνηεο. Τπάξρεη κηα ινγηθή εμίζσζε, πνπ ζα καο 

βνεζήζεη λα θαζνξίζνπκε ην άγλσζην, ην "θάηη" ηνπ πξνβιήκαηόο καο. 

Σελ εμίζσζε απηή ηελ παίξλνπκε από ην αζάλαην θείκελν ηνπ Δπηηαθίνπ "ην 

επδαίκνλ ην ειεύζεξνλ, ην δ' ειεύζεξνλ ην εύςπρνλ θξίλαληεο κελ πεξηνξάζζε ηνπο 

πνιεκηθνύο θηλδύλνπο". Γελ ζα επηρεηξήζσ λα εξκελεύζσ ην απόζπαζκα ηνύην. 

Δίλαη πάλσ από ηηο δπλάκεηο κνπ. 

Θα δώζσ όκσο ηελ αξηζηνηερληθή κεηάθξαζε πνπ θηινηέρλεζε - ρσξίο λα γλσξίδεη 

θαλ ηελ ύπαξμε ηνπ Θνπθηδίδε - άιινο κεηαθξαζηήο, πνιύ πηό αξκόδηνο από θάζε 



θηιόινγν, ν Κσλ/λνο Καλάξεο. 

Ήηαλ θνληά ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ν Φαξηαλόο λαύαξρνο, όηαλ, εθεί ζην ηζηνξηθό 

ζπηηάθη ηνπ ζηελ Κπςέιε όπνπ αλαπαπόηαλ, δέρηεθε έλα απόγεπκα κηα επίζθεςε. Οη 

επηζθέπηεο ηνπ ήηαλ ηξεηο καζεηέο ηειεηόθνηηνη ηνπ αζελατθνύ γπκλαζίνπ. Πήγαλ γηα 

λα δεηήζνπλ ηε ιύζε κηαο απνξίαο. Μίιεζε ν ηνικεξόηεξνο απ' απηνύο ν Άγγεινο 

Βιάρνο. 

-  Ναύαξρε, ηνπ είπε. Μάζακε ζηελ ηζηνξία ην θαηόξζσκά ζαο ζηε Υίν, όια ηα 

θαηαιάβακε. Πώο πεξάζαηε αλάκεζα από ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν, πώο θνιιήζαηε ην 

ππξπνιηθό ζαο ζηε λαπαξρίδα, πώο δώζαηε θσηηά, όια ηα θαηαιάβακε. Μέλεη όκσο 

θάηη πνπ δελ θαηαιάβακε. ηαλ, αθνύ δώζαηε θσηηά ζην ππξπνιηθό ζειήζαηε λα 

απνκαθξπλζείηε, νη λαύηεο ζαο είδαλ κε ηξόκν πσο ηα ζρνηληά ηνπ πινίνπ ζαο είραλ 

κπιερζεί κε ηα ζρνηληά ησλ κπνπξιόησλ κε ηέηνην ηξόπν, πνπ θαηλόηαλ αδύλαην λα 

μεκπιερηνύλ. Καη ζην κεηαμύ, από ιεπηό ζε ιεπηό, ζα άλαβε ην κπαξνύηη ηεο 

λαπαξρίδαο θαη ζα ζαο έθαηγε όινπο. Δζείο ηόηε ήξεκα - ήξεκα ιύζαηε ηνπο θόκπνπο, 

ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ηίπνηα. Ση ήηαλ απηό πνπ ζαο έθακε ηόζν ςύρξαηκν; 

-  Δίρα ειεπζεξσζεί. Απάληεζε απιά ν λαύαξρνο.  

-  Γειαδή; Ρώηεζε ν καζεηήο.  

-  Να, πξηλ μεθηλήζσ απ' ηα Φαξά, πήγα ζηελ εθθιεζία ηνπ Αη-Νηθόια, έθακα ην 

ζηαπξό κνπ, πξνζθύλεζα ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ θαη ύζηεξα είπα ζηνλ εαπηό κνπ: 

"Καπεηάλ Κσλζηαληή ζα πεζάλεηο". Έηζη απνθαζηζκέλνο θαη ιεύηεξνο έηξεμα ρσξίο 

θόβν κε ην κπνπξιόην κνπ ζηε Υίν, ζαλ λα πήγαηλα ζε παλεγύξη. 

ηελ απιή απηή αθήγεζε, ε ςύρξαηκε πεξηθξόλεζε ηνπ θηλδύλνπ, ην "κελ 

πεξηνξάζζαη ηνπο πνιεκηθνύο θηλδύλνπο" θαίλεηαη, όπσο θαη ζηνλ Δπηηάθην, ζαλ λα 

πξνέξρεηαη από ηελ ηαπηόηεηα: Δπδαηκνλία = Διεπζεξία = Δπςπρία, ηαπηόηεηα πνπ 

ζπκππθλώλεηαη απιά ζηε θξάζε "Καπεηάλ Κσλζηαληή ζα πεζάλεηο". 

Γελ αλαθέξσ ηνύηε ηελ εξκελεία κόλν γηα ηελ θαζαξόηεηά ηεο. Σν έθακα θαη γηα 

έλαλ άιιν ζπνπδαηόηεξν ιόγν. Αλ ην λόεκα ηεο ειεπζεξίαο όπσο ζκηιεύηεθε ζην 

κάξκαξν ηεο αησληόηεηαο από ην Θνπθπδίδε, δεη ύζηεξα από είθνζη ηξεηο (23) αηώλεο 

ζηελ ςπρή ηνπ ιανύ - θαη ν Καλάξεο ήηαλ κηα πνιύ γλήζηα έθθξαζε ηνπ ιανύ - απηό 

ζεκαίλεη πσο ην λόεκα ηνύην δελ είλαη θηινινγηθό πιάζκα. 

Δίλαη αίκα δσληαλό, πνπ πνηίδεη θαη ηε λέα ειιεληθή ηζηνξία, όπσο απνδείρηεθε από 

ηηο άθζνλεο ζπνπδέο ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ θαη μερσξηζηά από ηε Μάρε ηεο 

Κξήηεο, πνπ ήηαλ κηα κάρε ιατθή. 

ε.Ο ιδιόππςθμορ έπυηαρ ηυν Κπηηών για ηην ελεςθεπία 

Ζ δίςα γηα ηελ ειεπζεξία, ηελ επηπρία, ήηαλ απηή πνπ έζπξσμε ηνπο Κξεηηθνύο ζηε 

γελλαία αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ ην Μάε ηνπ 1941. Καη ν έξσηαο απηόο "αλίθεηνο 

κάραλ" όπσο θαη ν άιινο, ηαπηίδεη ζε ζύλζεζε, αιεζηλά δξακαηηθή, ηνλ έξσηα ηεο 

δσήο κε ηνλ έξσηα ηνπ ζαλάηνπ. 

Δθείλνο πνπ ζέιεη λα ζπιιάβεη ηηο αιεζηλέο δηαζηάζεηο ελόο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο, 

πξέπεη ζύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε λνκνινγία ηεο ηζηνξίαο λα ην θξίλεη αλάινγα: 

(1) Με ηελ ςπρηθή νξκή πνπ ην θίλεζε. 

(2) Με ηνλ εζηθό λόκν πνπ ην ζηεξεώλεη θαη   

(3) Με ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλζξώπηλε πξόνδν. 

Έξσηαο ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ίδηα εθείλε ιαρηάξα πνπ θίλεζε ηνπο Κξεηηθνύο ζηηο νρηώ 

αηκαηόβξερηεο επαλαζηάζεηο ηνπ 19νπ αηώλα, αξηζκόο πξσηνθαλήο ζηελ παγθόζκηα 

ηζηνξία. 

Ζ ίδηα αζπγθξάηεηε αγάπε, πνπ κεηακόξθσζε ηε γιπθύηαηε παπαδνπνύια ηεο 

Κξηηζάο ζε αδάκαζην πξσηνπαιίθαξν ηνπ Καπεηάλ Καδάλε.  

Ζ σξαία εθείλε θαη εηξεληθή θνπέια, όηαλ θηλδύλεςε λα γίλεη ζύκα ηεο βίαο ηνπ Αγά 



ηεο πεξηνρήο, ιεζκόλεζε ηνλ αξγαιεηό ηεο, άξπαμε ην καραίξη ηεο "θαη δώζ' ηνπ 

κόλν καραηξηέο ζην ζηήζνο επειέθα. ξζε, ηνπ ιέεη άπηζηε, πνπ ζεο Ρσκηά γπλαίθα", 

θαζώο αθεγείηαη ν ρξνληθνγξάθνο ηνπ Μεξακπέιινπ. 

Ζ ίδηα επγελέζηαηε νξκή θίλεζε ηε Μάρε ηεο Κξήηεο, γηαηί ε Κξήηε, όζν 

εηξελόθηιε θη αλ είλαη, ζηε θσηηά απαληά πάληνηε κε θσηηά - θαη ζά 'θηαλε θαη κόλε 

ηεο ε νξκή ηνύηε λα ζηεξεώζεη εζηθά ηνλ αγώλα ηνπ Μάε ηνπ 1941. 

κσο νη Κξεηηθνί ηόηε εθηεινύζαλ θαη έλαλ ύςηζην λόκν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: 

"Ακύλνληαλ γηα ηελ παηξίδα". ε ηνύην ην λεζί αηέληδαλ ζηελάδνληαο όινη νη 

Έιιελεο. ε ηνύην ην λεζί ζηξάθεθαλ κε αγσλία νη ειεύζεξνη άλζξσπνη ηνπ θόζκνπ. 

ε ηνύην ην λεζί είραλ ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπο, καδί κ' όινπο ηνπο άιινπο, "νη 

λεθξνί θαη νη αγέλλεηνη", πεξηκέλνληαο απ' απηό ηελ αλάζηαζε θαη ηε δσή θαη ην λεζί 

απάληεζε. Καη ξίγεζαλ από ραξά νη άλεκνη θη έθεξαλ ζ' όιν ηνλ θόζκν ηελ 

πνιπζήκαληε απάληεζή ηνπ. Γηαηί ε απάληεζε ηνύηε ήηαλ λέα πεξίιακπξε 

θαηάθαζε ηεο αξεηήο. 

Ο πνηεηήο - εμάγγεινο εζληθόο- κε ηξαρείο θαη πιαζηηθνύο ζηίρνπο, ζθηαγξαθεί ην 

ειιεληθό ρξένο. 

"Γλώκεο θαξδηέο, όζνη Έιιελεο, ό,ηη είζηε κελ μερλάηε 

δελ είζηε από ηα ρέξηα ζαο κνλάρα. ρη. 

Υξσζηάηε θαη ζ' όζνπο ήιζαλ πέξαζαλ, ζα 'ξζνύλε  

ζα πεξάζνπλ ..... Κξηηέο ζα καο δηθάζνπλ νη αγέλλεηνη 

λεθξνί .....". 

ζη. Σο παπάηολμο ηηρ Μάσηρ 

Ζ πεξηώλπκε κάρε ήηαλ πξσηόηππε θαη παξάηνικε κάρε ηεο ηζηνξίαο ησλ πνιέκσλ. 

Ήηαλ ε ηειεπηαία επί ειιεληθνύ εδάθνπο κάρε ηνπ ελδόμνπ πνιέκνπ 1940 - 1941, 

ηνπ νπνίνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηεο ραξαπγήο ηεο 28εο Οθη 1940 

θαη ηεο 29εο Ματ 1941. 

"Σόηε εζίγεζαλ νξηζηηθώο θαη εηο ηελ Κξήηελ ηα ππξά, ζπγθεθξνηεκέλσλ ηκεκάησλ 

ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ, έζβεζε ην θσο, θαη ην δνθεξόλ ζθόηνο εβύζηζελ εηο ηελ 

θξίθελ θαη ηελ δπζηπρία ηνλ καξηπξηθόλ καο ιαόλ." 

Δθείλν όκσο πνπ πξνζδίδεη εμαηξεηηθή πξσηνηππία θαη ην παξάηνικν  ζηε Μάρε ηεο 

Κξήηεο είλαη ε ακθίπιεπξε ηδηνηππία ηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

Οη επηδξνκείο επηηέζεθαλ από ηνλ αέξα, γεγνλόο θαη ζέακα, ην νπνίν αληίθξπδε ν 

θόζκνο γηα πξώηε θνξά. Βηβιηθέο ζθελέο ηεο απνθαιύςεσο μεηπιίρζεθαλ ην πξσί 

ηεο 20εο Μαΐνπ.   

Μεηά ηνλ απάλζξσπν βνκβαξδηζκό ησλ πόιεσλ θαη ησλ ρσξηώλ, αθαηάπαπζηα 

θύκαηα αλεμάληιεησλ εθαηνληάδσλ αεξνπιάλσλ δηαζθόξπηδαλ ζπλερώο ζηνλ νπξαλό 

ηεο Κξήηεο αιιεπάιιεια ηκήκαηα πηεξσηώλ επηδξνκέσλ. Αιεμίπησηα παληόο 

ρξώκαηνο θάιππηαλ ηνλ νπξάλην ρώξν θαη θαηέβαηλαλ γξήγνξα ζηελ γε κε άλδξεο 

θαη θάζε είδνπο πνιεκηθό πιηθό. 

Ρπκνπιθνύκελα αλεκόπηεξα πξνζγεηώλνληαλ αηθληδίσο θαη απνβίβαδαλ 

ζπγθξνηεκέλα άξηζηα εμνπιηζκέλα αεξαγήκαηα ζε θάζε ζεκείν ησλ 

πξνζβαιιόκελσλ πεξηνρώλ. 

Δκβξόληεηνη πξνο ζηηγκήλ νη ππεξαζπηζηέο ηνπ εδάθνπο θαη ζπλεπαξκέλνη αθόκα 

από ην πξσηνθαλέο νπξάλην ζέακα έπεθηαλ  ακέζσο ζηελ πιένλ παξάδνμε κάρε ηεο 

πνιεκηθήο ηζηνξίαο, ηελ ηζηνξηθή εθείλε κάρε, ηεο νπνίαο ηνλ νξπκαγδό αληηιάιεζαλ 

επί δέθα εκέξεο θαη λύθηεο νη βαξείο όγθνη ησλ Λεπθώλ Οξέσλ θαη ηνπ Φεινξείηε. 

Ζ επίζεζε θαηά ηεο Κξήηεο άξρηζε. Υαηξεηνύλ ηνλ εξρνκό ηεο, βξνληεξά ηνπθέθηα, 

αζηξαπέο θαη αζηξνπειέθηα, ρύλνπλ ιάκςε πεξηζζή θαη θσλή παιηθαξίζηα απ' ηελ 

Ίδε θαη ηηο Μαδάξεο θαηεβαίλεη. "Θεέ κνπ πώο ηηο νξέγνκαη/ ηηο Κξεηηθέο Μαδάξεο/ 

απνύ δελ ηηο παηήζαλε/ Σνύξθνη - Γεξκαλαξάδεο". 



''Υαίξε Κξήηε αλδξεησκέλε, ραίξε ειεύζεξν λεζί''. Γξήγνξε, άκεζε εμάπισζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζεάηξνπ ησλ καρώλ δεκηνύξγεζε απηνκάησο 

ζάιαζζα αλδξώλ ζπκπιεθνκέλσλ, ζύγρπζε θαη αλαηξνπή ησλ ζρεδίσλ ησλ 

επηηηζεκέλσλ θαη ακπλνκέλσλ. 

Ζ κάρε δελ εμειίρζεθε ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία καθξηά από θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο, 

αιιά εληόο ζηηο πόιεσλ θαη ηα ρσξηά ηνπ λεζηνύ. Πξηλ από ηε κάρε θαη θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα απηήο, απάλζξσπνο βνκβαξδηζκόο κεηέβαιιε ζε ζπληξίκκηα ηηο πόιεηο θαη 

ηα ρσξηά ησλ πξνζβαιιόκελσλ πεξηνρώλ. 

Ο άκαρνο πιεζπζκόο ηεο Κξήηεο βξέζεθε μαθληθά κπξνζηά ζ΄ έλαλ επηδξνκέα, ν 

νπνίνο ρσξίο ζεβαζκό θαη ρσξίο νίθην πξνο ηνπο αόπινπο δηαζθόξπηδε ππξ θαη 

ζίδεξν πξνο θάζε ζεκείν. 

Αιεμηπησηηζηέο θαη αεξαγήκαηα ηνπ ερζξνύ εκάρνλην κέζα ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη ππξνβνινύζαλ θάζε πνιίηε πνπ επηρεηξνύζε λα δηαθύγεη ηνπο 

ππξνβνιηζκνύο ησλ αεξνπιάλσλ ηνπ.    

Ο δηαξθήο, άκεζνο θίλδπλνο ηεο δσήο θάπνηνπ θαη ησλ πξνζθηιώλ ηνπ πξνζώπσλ, ν 

θίλδπλνο πιήξνπο εμαλδξαπνδηζκνύ ηνπ, ε γλώξηκε ζηα ξνπζνύληα  ηνπο νζκή ηεο 

ππξίηηδνο, νδήγεζαλ ελζηηθησδώο ην ιαό ηεο Κξήηεο πξνο ην θαζήθνλ λα ακπλζεί 

θαη ηελ ππνρξέσζε λα πνιεκήζεη. 

Σα ιατθά απηά ζηνηρεία, ζηα νπνία δελ ππνιόγηδε ν επηδξνκέαο, άληιεζαλ από ηε γε 

ησλ πξνγόλσλ αθαηάβιεηε δύλακε θαη αθηηλνβόιεζαλ αλππέξβιεηε αλζξώπηλε 

επγέλεηα θαη αλσηεξόηεηα. 

ζη. Η παλαφκή άμςνα ζηη Μάση 

Ο  ζηξαηόο ησλ σξαηνζαλάησλ Κξεηώλ θαη Κξεζζώλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απηόκαηα, 

θαηέπιεμε ζπκκάρνπο θαη ερζξνύο θαη έδσζε  ηδηάδνπζα ζεκαζία θαη ραξαθηήξα εηο 

ηελ κάρε. 

Ζ παιατθή άκπλα εθαξκόζζεθε θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν απζόξκεηα, ρσξίο 

πξνεγνύκελν ζρεδηαζκό, θη απηό είλαη ην αμηνζαύκαζην. 

Αο παξαθνινπζήζνπκε κεξηθά πεξηζηαηηθά - γεγνλόηα θαηά ηελ εμέιημε ηεο κάρεο 

γηα λα αληηιεθζνύκε κε πνην ηξόπν πινπνηήζεθε ε ζπλνιηθή άκπλα. 

Γεγονόρ ππώηο: Να πσο πεξηγξάθεη αμησκαηηθόο ησλ αιεμηπησηηζηώλ έλα 

πεξηζηαηηθό ζηελ πεξηνρή Γαιαηά Υαλίσλ, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε θπξία 

πξνζπάζεηα ησλ Γεξκαλώλ.  

"ην ιηγνζηό θσο ηεο εκέξαο ζπκάκαη πνπ πεηάρζεθε ζαλ αγξίκη κέζα από ηνπο 

αγθαζσηνύο ζάκλνπο, ζαλ αζηξαπή, κηα ιεβεληόθνξκε ζηινπέηα, ζηα καύξα 

ληπκέλε, κε ςειέο κπόηεο θαη ζαξίθη ζην θεθάιη, πνπ δίρσο θαζπζηέξεζε θύηεςε κε 

ην γεξκαληθό απηόκαην πνπ θξαηνύζε, πέληε ζθαίξεο ζην ζηνκάρη δύν 

αιεμηπησηηζηώλ. Πξηλ πξνιάβνπκε λα αληηδξάζνπκε, έπεζε θάησ, γιηζηξώληαο ζαλ 

θίδη κέζα ζηνπο ζάκλνπο κε δαηκνληζκέλε ηαρύηεηα. 

Αληηδξώληαο γξήγνξα, ηνλ θπθιώζακε θαη πξνζπαζήζακε λα ηνλ εμνπδεηεξώζνπκε. 

ηαλ έθζαζα θνληά ηνπ δελ είρε αθόκα πεζάλεη. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ αλνηθηά, 

θαηάκαπξα, ιεο θαη θνβέξηδε ηνλ εξρνκό ηνπ ζαλάηνπ, όκσο όιν ζρεδόλ ην θνξκί ηνπ 

ήηαλ ρηππεκέλν από ηα ζξαύζκαηα ηεο ρεηξνβνκβίδαο. Σνλ ζήθσζα θαη αθνύκπεζα 

ηελ πιάηε ηνπ ζηνλ θνξκό κηαο ρνληξήο ειηάο, εηιηθξηλά κε είρε ζπλαξπάζεη ε 

ηαθηηθή πνπ καρόηαλ. 

Θα ήηαλ πεξίπνπ 18 ρξνλώλ. Πξηλ μεςπρήζεη, θνίηαμε βαζηά κέζα ζηα κάηηα ην 

ζηνραζκό κνπ θαη ρακνγέιαζε. Ξαθληάζηεθα. Γελ μέξσ αλ ρακνγεινύζε ζε κέλα, ή 

ζην ζάλαην πνπ θηεξνύγηδε γηα λα ηνλ πάξεη. 

ήθσζε κε θόπν ην δεμί ηνπ ρέξη, πήξε από ην ιαηκό ηνπ έλα ζηαπξό πνπ θξεκόηαλ, 



ηνλ θίιεζε θη έγεηξε ην θεθάιη πιάγηα, μεςπρώληαο κε θαξθσκέλν ζηα ρείιε ηνπ ην 

ρακόγειν. 

κσο ε έθπιεμή κνπ έκειιε λα θνξπθσζεί όηαλ ηξαβώληαο ην ζαξίθη ηνπ γηα λα ηνλ 

μαπιώζσ ράκσ μερύζεθαλ απ' ην θεθάιη ηνπ κηζό κέηξν θαηάκαπξα καιιηά. Σόηε 

κόλν θαηάιαβα πσο ήηαλ γπλαίθα. Βνπβάζεθα. Ήηαλ θάηη πνπ δελ ην πεξίκελα. 

Έλνησζα ζην ιαηκό κνπ έλαλ θόκπν λα κε πλίγεη. Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη ε κνίξα ησλ αιεμηπησηηζηώλ ζά 'ηαλ πνιύ δύζθνιε ζηελ Κξήηε. 

Έθπγα, αθήλνληαο ηε ζθέςε κνπ θάησ από ηε γέξηθε ειηά, θνληά ζηε λεθξή 

θνπέια".  

Γεγονόρ δεύηεπο: πλέβε όηαλ ε Φξνπξά ηνπ Ζξαθιείνπ (14ε Βξεηαληθή 

Σαμηαξρία), Σαμρνο Σζάπει, ζα αλαρσξνύζε κε πινία πνπ έθζαζαλ από ηελ 

Αιεμάλδξεηα ζηηο 03:00 ηεο 29εο Μαΐνπ, ρσξίο λα εηδνπνηεζνύλ νη Έιιελεο 

ζπκπνιεκηζηέο ηνπο. Πάλσ ζ' απηό ην γεγνλόο, ν ηόηε δηεξκελέαο ησλ Άγγισλ, θαη 

αξγόηεξα ήξσαο ηεο αληίζηαζεο ζηελ Κξήηε, αθεγείηαη: 

"Έλαο γέξνο θαπεηάληνο κε ςαξά καιιηά - έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο θαπεηάληνπο - 

ήιζε λα δεη ηνλ Σαμίαξρν Γηνηθεηή (14εο Βξεηαληθήο Σαμηαξρίαο) θαη εγώ ήκνπλ 

δηεξκελέαο. "Παηδί κνπ", είπε, αθνπκπώληαο ην ρέξη ηνπ ζηνλ ώκν ηνπ Σαμηάξρνπ. 

"Σν μέξνπκε όινη πσο ζα θύγεηε απόςε. Γελ πεηξάδεη. Θα μαλαγπξίζεηε κε ην θαιό. 

Αθήζηε καο όκσο όζα ηνπθέθηα πεξηζζόηεξα κπνξείηε γηα λα ζπλερίζνπκε εκείο ηνλ 

αγώλα". Ο Σαμίαξρνο, βαζηά ζπγθηλεκέλνο, από όζα άθνπζε από ηνλ γέξν θαπεηάλην 

ηνπ παξέδσζε όζα όπια κπνξέζακε λα ζπγθεληξώζνπκε". 

Γεγονόρ ηπίηο: Ο αξρηζηξάηεγνο ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ (Ν/Ε Φξάπκπεξγθ) 

ζεκεηώλεη εηο ηελ πνιεκηθή ηνπ έθζεζε. "Οιόθιεξνο ν ιαόο ηεο Κξήηεο ήζειε λα 

πνιεκήζεη. Γελ έρσ ακθηβνιία όηη, αλ είρακε θαηξό, ζα κπνξνύζακε λα 

ζπγθεληξώζνπκε δύν πιήξεηο κεξαξρίεο". 

ηξαηόο θαη ιαόο αδειθνπνηεκέλνη, αλάκεηθηνη, ζπλαγσλίδνληαλ εηο πξάμεηο 

άθζαζηνπ εξσηζκνύ. Γηα πξώηε θνξά ζηελ  ηζηνξία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εθείλνπ 

πνιέκνπ ν επηδξνκέαο αληηκεηώπηζε όρη ηππηθή ζηξαηησηηθή αληίζηαζε, αιιά 

παιιατθή θηλεηνπνίεζε αζπλήζνπο θαη απίζαλεο εθηάζεσο. 

Γηα Γεξκαλό ζηξαηηώηε δελ ήηαλ επηθίλδπλνο ερζξόο κόλνλ ν θάζε ζηξαηηώηεο, αιιά 

θαη ν θάζε πνιίηεο, ε θάζε γπλαίθα θαη ην θάζε παηδί πνπ ζπλαληνύζε. Να ηη γξάθεη 

Γεξκαλόο αμησκαηηθόο ζην πξνζσπηθό ηνπ εκεξνιόγην: "Δηο ηελ Κξήηελ κόλνλ νη 

πέηξεο δελ εζεθώλνλην κνλαρέο ησλ λα καο θηππνύλ. Κάζε έκςπρνλ καο επνιέκεη 

κέρξη ηεο πζηάηεο ηνπ ζηηγκήο". 

ια απηά ηα παξάηνικα θαη απξνζδόθεηα έθακαλ λ' αληηιεθζνύλ απηνί απηνκάησο 

θαη ελζηηθησδώο ηελ θνινζζηαία ζεκαζία ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ην αδόθεην ύςνο, 

ζην νπνίν κπνξεί λα εμαξζεί ν πξνλνκηνύρνο ηεο ηζηνξίαο ιαόο ησλ Διιήλσλ, θάζε 

θνξά πνπ αγσλίδεηαη γηα αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία.  

δ.Η αξία ηηρ Μάσηρ 

Οη Κξήηεο ην Μάε ηνπ 41 ζη' όλνκα ηεο Διιάδνο εθπιήξσζαλ ην ρξένο. Καη ηνύην 

αθξηβώο είλαη ε εζηθή θαηαμίσζε ηεο κάρεο ηνπο, ώζηε λα δέρνληαη κ' εκπηζηνζύλε 

ηελ απόθαζε ησλ "θξηηώλ". 

Αιιά αο αθνύζνπκε ηη έγξαςε ζηελ έθζεζή ηνπ ν άκεζα ππεύζπλνο Γεξκαλόο 

ζηξαηεγόο ηνύληελη γηα ηελ ππόςε κάρε. 

"Γη εκέ σο Γηνηθεηνύ ησλ Γεξκαληθώλ κνλάδσλ αιεμηπησηηζηώλ νη νπνίεο θαηέιαβνλ 

ηελ Κξήηελ, ην όλνκα ηεο λήζνπ ηαύηεο ζπλδέεηαη κε πηθξάο αλακλήζεηο. Οκνινγώ 



όηη επιαλήζελ εηο ηνπο ππνινγηζκνύο κνπ, όηε ζπλεβνύιεπζα απηήλ ηελ επίζεζε. 

Απνηέιεζκα ήην λα ράζσ πνιπηίκνπο αιεμηπησηηζηάο, ηνπο νπνίνπο εζεώξνπλ παηδηά 

κνπ, αιιά θαη λα εθιείςνπλ πιένλ νη ζρεκαηηζκνί αιεμηπησηηζηώλ, ηνπο νπνίνπο 

είρνλ δεκηνπξγήζεη εγώ ν ίδηνο". 

Ζ κάρε ηειείσζε γεκάηε δόμα θαη θσο, ύζηαηε πξνζθνξά θαη δίδαγκα ιανύ πνπ 

πηζηεύεη βαζηά, όηη νπδεκία αμία έρεη ε δσή, όηαλ ν άλζξσπνο δελ δύλαηαη λα δήζεη 

ειεύζεξνο.  

Αιιά ε κάρε έρεη ηελ πξνβνιή ηεο πνιύ πην πέξα από ηνλ εζληθό καο ρώξν. 

Οη εηδηθνί κειεηεηέο ηνπ Β' ΠΠ ηνλίδνπλ ζπλερώο ηελ απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηεο - 

ηελ άκεζε θαη έκκεζε - ζηελ ήηηα ησλ ζεζκώλ θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ είραλ ζθιεξά 

αλαθόςεη ηελ αλζξώπηλε πξόνδν. 

Ο αληίθηππόο ηεο έθζαζε ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο. Οη Ηάπσλεο, κνινλόηη 

ηαγκέλνη  ζην αληίπαιν ζηξαηόπεδν ραηξέηεζαλ ην νινθαύησκα κε ηππνηηθέο 

εθδειώζεηο. Ζ εθεκεξίδα "Υξόλνο" ηνπ Σόθην έγξαθε: "Πξνηείλνκελ σο δήηεκα 

ππέξηαηνπ θαζήθνληνο ηηκήο, όπσο δεκηνπξγεζεί έθηαθηνλ Σάγκα "Ηππνηώλ ηεο 

Κξήηεο", δηα λα ηηκεζεί κε εηδηθόλ παξάζεκνλ θάζε πνιίηεο, θάζε ζηξαηηώηεο θαη 

θάζε αμησκαηηθόο πνπ έιαβε κέξνο εηο ηελ παξαδνμνηέξαλ θαη ελδνμνηέξαλ κάρελ 

ηεο Ηζηνξίαο, ηε Μάρε ηεο Κξήηεο". 

Σέινο, λνκίδσ, δελ ππάξρεη ιόγνο λα επαλαιάβνπκε ηηο επαλαιήςεηο. Φζάλεη λα 

ζθεθζνύκε ηη ζα γηλόηαλ ζήκεξα ζηνλ θόζκν, αλ δελ ζπληξηβόηαλ ν αγθπισηόο 

ζηαπξόο, γηα λα ζπιιάβνπκε εληειώο ην θνξπθαίν λόεκα ηεο ζπζίαο ησλ καρεηώλ 

ηεο κάρεο. 

Ηδηαίηεξα επί ηνπ ζεκείνπ ηνύηνπ, ν Βξεηαλόο ηζηνξηθόο Alan Clark αλαθεξόκελνο 

ζηελ αληίζηαζε ηνπ θξεηηθνύ ιανύ, ζεκεηώλεη: "Πόζν δηαθνξεηηθόο ζα ήηαλ πηζαλόλ 

ν ξνπο ηεο ηζηνξίαο, αλ έλα ρξόλν πξηλ νη θάηνηθνη ηεο Γύζεο είραλ δείμεη ην ίδην 

ζζέλνο, όηαλ ηα ρσξηά ηνπο δέρνληαλ ηελ ίδηα εηζβνιή από ηνπο Γεξκαλνύο". 

3.ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ Κξήηε ζπκάηαη θαη βξαβεύεη ηε κάρε θαη ηνπο καρεηέο ηεο. εκλή θαη αδηάθξηηε. 

Γηαηί ε Κξήηε δελ ζξελεί ζπλήζσο απηνύο πνπ πέθηνπλ ζηε κάρε. Αιιά  από ην 

βάζνο ηεο κλήκεο πξνβάιιεη κηα εηθόλα. "Χ ιαηκνί ησλ αζώσλ παηδηώλ καο, σ 

πιεπξά ζεβάζκηα ησλ κεηέξσλ, γεξόλησλ θόκαη εηο ην αίκα αζιίσο βξεγκέλαη". 

Μπξνζηά ζε ηνύηε ηελ απάλζξσπε παξάζηαζε, ε αιύγηζηε ιπγίδεη θαη "καπξνθόξνπ 

αλαιαβνύζα ηάμε" πξνζθέξεη πάλσ ζηνπο αζώνπο ηάθνπο ηε ζπνλδή ησλ κύξσλ θαη 

ησλ δαθξύσλ ηεο. 

Να πσο νη κεηέπεηηα γελεέο ηξαγνύδεζαλ ηελ πύξξεην λίθε ησλ Γεξκαλώλ, πνπ λαη 

κελ θαηέιαβαλ ηελ Κξήηε, αιιά δελ ηελ θαηέθηεζαλ. 

Σξαγνύδη Ρηδίηηθν, πξώην 

Ο Υίηιεξ πείζκα ην 'βαιε/ ζηελ Κξήηε λα παηήζεη 

Οπνύ 'λαη ην ρξπζό θιεηδί/ νύιεο ηζε Μεζνγείνπ 

θαη  'ξηρλε βόκβεο ζηα ρσξηά/ ηζ' αλζξώπνπο λα θνβίζεη 

ν νπξαλόο ζθνηείληαζε/ γίλεθε ε κέξα λύρηα 

θη ε ζάιαζζα θνξηνύληαζε/ πνπ ε γε βαζηά ηδε 'πόλεηε 

πέθηαλε αιεμηπησηηζηέο/ ζαλ αζηαθνί νπιηζκέλνη 

Μα ε ςπρή ηνπ Κξεηηθνύ/ πνπ θόβν δελ θαηέρεη 

νξκά κε ιύζζα ζαλ ζεξηό/ ηζη Γεξκαλνύο λα πλίμεη 

ν θόζκνο εμεηάζζεθε/ ηζη Κξεηηθνύο ζαπκάδεη 



γηαηί κπξνζηά ζηε Λεπηεξηά/ Υάξν δε ινγαξηάδνπλ 

Κξήηε, γελλήηξα ηζ' αληξεηάο. 

Σξαγνύδη Ρηδίηηθν, δεύηεξν 

Κξήηε εθάηερεο εζύ/ ηη κνίξα ζε πξνζκέλεη 

θη όκσο απεθάζηζεο/ λα γίλεηο δνμαζκέλε 

ρηιηάδεο Αιεμηπησηηζηέο/ πέζαλ ζηα ρώκαηά ζνπ 

κ' ακέζσο αληηθξύζαλε/  πηα είλαη ε ιεβεληηά ζνπ 

Κξήηε κνπ όκνξθν λεζί/ Κξήηε κνπ δνμαζκέλε 

ζεξηά ζε πνιεκήζαλε/ κα πάληα ήζνπλ αληξεησκέλε. 

Σξαγνύδη Ρηδίηηθν, ηξίην 

Υίηιεξ λα κελ ην θαπρεζείο/ πσο πάηεζεο ζηε Κξήηε 

μαξκάησηε ηελ εύξεθεο/ θαη ιείπαλ ηα παηδηά ηεο 

ζηα μέλα πνιεκνύζαλε/ πάλσ ζηελ Αιβαλία 

Αιιηώο ζά 'βιεπεο πόιεκν! 

Γηα ηνλ εξσηζκό ησλ 300 λέσλ Δπειπίδσλ πνπ απζνξκήησο θαη παξά ηηο αληίζεηεο 

δηαηαγέο έδσζαλ ην δηθό ηνπο παξόλ θαη ζπλέδξακαλ ηνλ ππέξ πάλησλ αγώλα, λα πσο 

ηνπο ηξαγνύδεζε ε Μνύζα. 

ηαλ εθεξύρζε ν πόιεκνο/ είκαζηε Δπειπάθηα 

όινη γεξή θνξκνζηαζηά/ καο ιέγαλ θαλαξηλάθηα. 

ηεο Κξήηεο η' αςειά βνπλά/ ζη' όκνξθα αθξνγηάιηα 

ηνπο Γεξκαλνύο θηππήζακε/ ζαλ γλήζηα παιηθάξηα. 

Κη όληαο δελ καο απόκεηλε/ κπαξνύηη κήηε ζθαίξα 

θαη ηα πλεπκόληα έζπαζαλ/ θσλάδνληαο "αέξα" 

Πήξακε ηηο αλεθνξηέο/ όινη αγάιη - αγάιη 

ρσξίο λεξό θαη λεζηηθνί/ κα κ' όξζην ην θεθάιη. 

Παληνύ ην ρξένο θάλακε/ γηα ηελ Διιάδα ελ πξώηνηο 

Δπέιπηδεο εκείλακε/ Δπέιπηδεο ηεο πξώηεο. 

ην ζεκεξηλό κλεκείν ζην Κνιπκπάξη Υαλίσλ αλαγξάθεηαη: 

Σν κλεκείν ζαο Δπέιπηδεο/ ηε ζάιαζζα αγλαληεύεη 

θαη ζαο θνπβαιά ηνλ αγέξα ην ιύθληζκα/ θαη ηεο αικύξαο ηε γεύζε. 

Σν δίζηηρν πνπ ξίρζεθε ζαλ πξνθήξπμε από ηα αεξνζθάθε ησλ πκκάρσλ ζηελ 

θαηερόκελε από ηνπο Γεξκαλνύο Κξήηε γηα λα εκςπρώζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ 

Κξεηηθό ιαό έιεγε ηα εμήο: 

"Τπνκνλή θη Τπνκνλή/ θαξηέξη θαη θαξηέξη 

θαη ηνύηνο ν αλήθνξνο/ θαηήθνξν ζα θέξεη". 

Δλώ ηέινο ην δίζηηρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρία ηεο κάρεο είλαη ην παξαθάησ. 

"Κξήηε δεηλνπαζνύζα/ αλά ηνπο αηώλεο 

ηελ αλδξεηνζύλε ζηνπο Γεξκαλνύο εδίδαμεο/γξάθνληαο λένπο Μαξαζώλεο". 



Ναη! 

Ζ εξσηθή παιατθή αληίζηαζε ηνπ θξεηηθνύ ιανύ θαη ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ, πνπ 

ππεξαζπίδνληαλ ηε κεγαιόλεζν, ήηαλ από ηνπο παξάγνληεο, πνπ θαηέζηεζαλ πύξξεηα 

ηε λίθε ησλ Γεξκαλώλ. Ο Υίηιεξ, πνπ κε κηζή θαξδηά είρε επηηξέςεη απηήλ ηελ 

επηρείξεζε ζηαζκό ζηα παγθόζκηα ζηξαηησηηθά ρξνληθά, απνγνεηεύηεθε. 

Αλαινγηδόκελνο ηηο βαξύηαηεο απώιεηεο ηεο κνλαδηθήο ηνπ κεξαξρίαο αεξαγεκάησλ, 

ηνλίδεηαη, θαη πάιη, πσο έιεγε: "ε επνρή ησλ αιεμηπησηηζηώλ παξήιζε....." 

Πεπίλητη 

Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο, ηνλ Μάην ηνπ 1941, απέλαληη ζηνπο Γεξκαλνύο απνηειεί 

επνπνηία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Έζλνπο καο, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ηνλ Κξεηηθό ιαό. 

Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαραίηηζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ θηινδνμηώλ ηνπ Υίηιεξ θαη ηνπ 

θαζηζηηθνύ ηνπ θαζεζηώηνο ππήξμε ζεκαληηθόηαηε γηα όιν ηνλ θόζκν.ην άξζξν, 

πνπ παξαηίζεηαη, εμπκλείηαη ν εξσηζκόο θαη ε απζεληία ησλ Κξεηώλ, ελώ 

αλαθέξνληαη θαη ραξαθηεξηζηηθά πεξαζηηθά ηεο Μάρεο  
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