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F1

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε τα πορίσματα μιας έρευνας, που 

διεξήγαγε  μια  σειρά  ελλήνων  και  ξένων  επιστημόνων,  όπως 

δημοσιεύθηκαν  από  τον  John  Σταματογιαννόπουλο,  από  το 

Πανεπιστήμιο  της  Washington,  στο  περιοδικό  „Nature 

Communications“, τον περασμένο Απρίλιο. Οι ερευνητές ανέλυσαν το 

μιτοχονδριακό DNA από 37 σκελετούς πού βρέθηκαν σε σπηλιά του 

οροπεδίου Λασιθίου. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας αυτής οι 

Μινωίτες  Κρήτες  δεν  έχουν  γενετική  ομοιότητα  με  τους  τότε 

Αιγυπτίους  αλλά  ούτε  και  με  τους  τότε  κατοίκους  της  Μέσης 

Ανατολής.  Αντίθετα  η  έρευνα  διαπίστωσε  ένα  υψηλό  βαθμό 

συγγένειας  των Μινωιτών με  το  σύγχρονο πληθυσμό της  Κρήτης. 

Επομένως  οι  Κρήτες  αποτελούν  τους  πρώτους  και  γνήσιους 

Ευρωπαίους.  Η Κρήτη είναι, όπως όλοι γνωρίζουμαι, ο ανάδοχος της 

Ευρώπης  δείνοντάς  της  όχι  μόνο  τό  όνομα  αλλά  και  το  πνεύμα, 

προσδιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την πολιτιστική της ταυτότητα και 

προδιαγράφοντας εξελίξεις μετά από χιλιετηρίδες. Οι Μινωίτες ήδη 

δημιούργησαν  και  μετέδωσαν  πρότυπα  ζωής  και  σχέσεων, 

προσδιόρισαν το ρόλο των δύο φύλων και τη θέση της γυναίκας  στο 

σπίτι και στην κοινωνία που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις 

σύγχρονες  ευρωπαϊκές  κοινωνίες.   Οι  Μινωίτες,  πάντοτε 

κοσμοπολίτες, δεν περιορίστηκαν μόνο στο στενό γεωπολιτικό χώρο 

του  νησιού.  Επικοινωνούσαν  και  συνεργάζονταν  με  άλλους 

πληθυσμούς, και όπως αναφέρει ο γερμανός Καθηγητής Εθνολογίας 

και  Ιστορίας  του  Πολιτισμού,  κ.  Hans-Peter  Duerr,  οι  Μινωίτες 
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έφτασαν κατά το 1300 π. Χ. στο Νόρτ Φρισλαντ, πράγμα που δείχνει 

χαρακτηριστικά  τη  σχέση  της  Κρήτης  με  την  Ευρώπη,  όταν  η 

τελευταία  ουσιαστικά  δεν  υπήρχε  καν  και  δεν  διέθεται  ούτε 

στοιχειωδώς  την  πολιτιστική  πρόοδο  της  μινωϊκής  εποχής.  Οι 

Μινωϊτες ανεκάλυψαν συνεπώς τη σημερινή Γερμανία και ήδη από το 

2000 π.  Χ.  εξώρρυγαν ασήμι  στη Νορβηγία.  Από τότε και  μετά η 

Κρήτη  παραμένει,  στο  πέρασμα  των  αιώνων,   η  κοιτίδα  του 

πνεύματος, του πολιτισμού και η αστήρευτη πηγή γνώσης και ιδεών 

για  την  Ευρώπη:  F2  από  τον  Επιμενίδη  της  Κνωσσού,  και  την 

κρητική λογοτεχνεία της Βενετοκρατίας μέχρι σήμερα. Η προσφορά 

αυτή  αφορά  όλες  τις  πτυχές  του  φιλοσοφικού,  λογοτεχνικού, 

αρχαιολογικού και πολιτικού γίγνεσθαι.  Γιαυτό τό λόγο και επειδή ο 

χρόνος των 15 λεπτών δεν επιτρέπει περισσότερα, θα αρκεστώ να 

παρουσιάσω,  μόνο  επιγραμματικά,  κάποιες   πνευματικές  μορφές 

Κρητών που είχαν και έχουν μεγάλη επίδραση στην Ευρώπη και να 

εστιάσω  στις  αλλαγές  που  εγιναν  και  γίνονται  τα  τελευταία  100 

χρόνια. 

F3 Το 1340 γεννήθηκε στη Νεάπολη Κρήτης ο Πέτρος Φιλάρετος ή 

Φιλαργίρης. Σαν μικρό παιδί ορφάνεψε και οι φραντσισκανοί μοναχοί 

ανέλαβαν την φροντίδα και τη μόρφωσή του. Σπούδασε σε διάφορα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εδίδαξε ως Καθηγητής της Θεολογίας 

στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 1386 εξελέγη Επίσκοπος της 

Fiacenza,   το  1402  Αρχιεπίσκοπος  και  ένα  χρόνο  αργότερα 

Καρδινάλιος του Μιλάνου. Το 1409 η Σύνοδος της Πίζας το εξέλεξε 

ως Πάπα Αλέξανδρο τον Ε, με έδρα την Πίζα και με αρμοδιότητα την 

Γαλλία  και  Αγγλία.  F3  Παρ  όλον  ότι  αποκαλείται  Αντιπάπας,  γιατί 

παράλληλα υπήρχαν και ο Πάπας Γρηγόριος ο 12ος στη Ρώμη αλλά 

και  ο  Πάπας  Βενέδικτος  o  13os  στην  Avignon,  η  επίσημη 

Ρωμεοκαθολική Εκκλησία τον αναγνωρίζει και τον τιμά μέχρι σήμερα 

ως Πάπα. Την 3. Μαϊου του 1410 απεβίωσε στο Μοναστήρι S. Maria 

deι  Crociferi,  κοντά  στην  Μπολόνια,  και  ετάφη  στην  εκκλησία  του 

Αγίου Φρανζίσκου. 
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F5 Εξη αιώνες αργότερα η παρουσία της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα του 

Οικουμενικού  Πατριαρχείου  Κωσταντινουπόλεως,  αποτελεί  στην 

Ευρώπη αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτιστικού και  θρησκευτικού 

βίου.  Και  πάλι  καλούνται  Κρήτες  Ιεράρχες  να  διαδραματίσουν ένα 

καθοριστικό ρόλο: ο μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος και ο νυν 

Μητροπολίτης και Εξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, κ. κ. Αυγουστίνος, 

επετέλεσαν  και  επιτελούν  σημαντικό  έργο  προς  ώφελος  των 

Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών, συνδομούν τον διαχριστιανικό και 

οικουμενικό διάλογο, και επέτυχαν, π.χ. στη Γερμανία, η Μητρόπολη, 

μετά  από  την  Ρωμαιοκαθολική  και  την  Ευαγγελική  Εκλησία  να 

αναγνωρισθεί  ως  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  και  να  αποτελεί 

σήμερα την τρίτη κατά σειρά ανεγνωρισμένη Εκκλησία.  Ποτέ στην 

ιστορία της Ευρώπης, από τη ρωμαϊκή περίοδο με την παρουσία της 

βυζαντινής  Αυτοκράτηρας  Θεοδώρας  (235-400)  στο  Trier  της 

Γερμανίας,  η  Ορθοδοξία  και  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως δεν είχαν μια τόσο έντονη παρουσία όσο τα 

τελευταία 50 χρόνια.

F6 Στην  Ιστορία  της  Τέχνης  ο  Δομήνικος  Θεοτοκόπουλος 

καταλαμβάνει  αναμφίβολα  ξεχωριστή  θέση.  Ο  Κρητικός  El  Greco 

υπήρξε και παραμένει ο πλέον γνωστός και σημαντικός εκπρόσωπος 

της τέχνης του στη Ευρώπη. Από τα πρώτα του έργα, όπως  F7 El 

Εxpolio  που  κοσμεί  την  Αγία  Τράπεζα  του  Καθεδρικού  Ναού  του 

Toledo μέχρι την εποχή που ζωφράφισε την κηδεία του Κόμητα του 

Orgaz F8 παρήγαγε σειρά έργων που σήμερα ο επισκέπτης μπορεί 

να τα θαυμάσει στα Μουσεία της Δρέσδης, της Πάρμα, της Νεάπολης 

της Ιταλίας, της Μαδρίτης, στο Τολέντο, στο Εσκοριάλ ή στο Μουσείο 

Μοντέρνας  Τεχνης  της  Νέας  Υόρκης.  ΟΙ  Κρήτες  δεν  μιμούνται. 

Παράγουν τις δικές τους ιδέες. Έτσι και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

είναι  ο  ζωγράφος  που  δεν  μιμήθηκε  κανένα,  αλλα  τον  μιμήθηκαν 

πολλοί: F9 από τον Diego Rodríguez de Silva y Velázquez μέχρι τον 

F10 John Singer Sargent.

3



Εκείνο,  όμως, που κατά τη γνώμη μου τον χαρακτηρίζει ως γνήσιο 

Κρητικό  είναι  η  συνάντηση  και  η  διαμάχη  του  με  τον  Καρδινάλιο 

Fernando Nino de Guevara, Αρχιεπίσκοπο της Σεβίλλης. Ο Stefan 

Andres δημοσίευσε το 1936 το έργο του με τίτλο  „Η σχέση ανάμεσα 

στο πνεύμα και την εξουσία» όπου και αναφέρεται στην πρόσκληση 

του Καρδιναλίου της Σεβίλλας προς τον Δομίνικο Θεοτοκόπουλο να 

ζωγραφίσει το πορτραίτο του που σήμερα βρίσκεται εκτεθειμένο στο 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης F11. Ο Θεοτοκόπουλος 

βρέθηκε για πρώτη φορά τόσο έντονα αντιμέτωπος με την εξουσία. Ο 

αρχικός δελεασμός μετεβλήθη σύντομα σε κριτικό αναστοχασμό και 

τελικά σε άρνηση. Την αφορμή έδωσε μια θεομηνία με αστραπές. Τη 

εικόνα αυτή ο Θεοτοκόπουλος την μετέφερε στην Ιερά Εξέταση και ο 

Καρδινάλιος ήταν ο Μεγάλος Ιεροεξετασής της εποχής εκείνης, που 

ενέπνεε  φόβο όχι μόνο σε κοινούς θνητούς αλλά και στον ίδιο το 

Βασιλιά  της  Ισπανίας,  Φίλιππο  τον  ΙΙΙ.  Το  πορτραίτο  εκφράζει 

ακριβώς  αυτή  τη  συναισθηματική  μεταλλαγή  μεταξύ  φόβου  και 

δύναμης.  Όταν  ο  Θεοτοκόπουλος  ο  ίδιος  υπήρξε  θύμα  της  Ιεράς 

Εξέτασης τότε με κρητική παρησία, ατρόμητος και πιστός στις αρχές 

του,  αντιμετώπισε  τις  αστήρικτες  κατηγορίες  χωρίς  φόβο  και  με 

υψηλό  το  κεφάλι  έναντι  της  εξουσίας  του  Μεγάλου  Ιεροεξεταστή. 

Είναι  αυτό  που  χαρακτηρίζει  τους  Κρήτες:  Τόλμη,  παληκαριά  και 

άρνηση  της  εξουσίας  όταν  αυτή  δεν  ταυτίζεται  με  αρετές  και 

ανθρώπινες νόρμες , κοινά αποδεκτές. 

Μετά  τον  Δομίνικο  Θεοτοκόπουλο  ένας  άλλος  γνωστός  ζωγράφος 

από  το  μικρό  χωριό  Βολάνη  της  περιοχής  Ρεθύμνου,  F12 ο 

Κωνσταντίνος   Βολανάκης,  παρουσιάζεται,  στο  δεύτερο ήμιση του 

19ου αιώνα, μαζί με τους Θεόδωρο Π. Βρυζάκη, τον Νικηφόρο Λύτρα, 

τον  Νικόλαο  Γύζη  και  τον  Γεώργιο  Ιακωβίδη,  ως  ένας  από  τους 

κυριότερους  εκπροσώπους  του  ακαδημαϊκού  ρεαλισμού,  της 

λεγόμενης  Σχολής  του  Μονάχου,  με  μόνιμη  έμπνευσή  του  τη 

θάλασσα, τα πλοία και τα λιμάνια της Κρήτης. Τα ιδιαιτέρως φωτεινά 

του έργα κοσμούν μουσεία της Αυστρίας και της Ελλάδας. 
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Το χαρακτηριστικό των αιώνων που κύλισαν ήταν ότι οι Κρήτες, σαν 

μεμονομένες  Προσωπικότητες,  έδωσαν  επιβλητικά  το  παρών  στη 

Ευρώπη.  Ο  20ος αιώνας  παρουσιάζει  μια  διαφορετική  εικόνα.  Το 

μοντέλο  παρουσίας  Κρητών στην Ευρώπη είναι  πολυδιάστατο  και 

αλλάζει ποιοτικά. Αφορά σχεδόν όλους τους τομείς της Επιστήμης, 

της Τέχνης και ακόμη και της Οικονομίας. 

Οι  ανασκαφές  στη  Κνωσσό  και  σε  άλλα  σημεία  του  νησιού,  στις 

αρχές του περασμένου αιώνα, δεν εγήρουν μόνο το ενδιαφέρον των 

αρχαιολόγων  αλλά  όλης  της  Δυτικης  Ευρώπης  που  πέρνει  το 

δίδαγμά  της  ανάμεσα  από  τα  αρχαιολογικά  ευρήματα,  από  τις 

αναφορές των ερευνητών και μαθαίνει  πώς ο Κρητικός Πολιτισμός 

απετέλεσε και αποτελεί  την κοιτίδα του Ευρωπαικού Πολιτισμού. Η 

σκλαβομένη Κρήτη αλλάζει εικόνα στα μάτια των Δυτικοευροπαίων, 

γίνεται δυνατή και πέρνει μια ξεχωριστή θέση. 

Η Ένωση με την Ελλάδα επέστησε την προσοχή των πολιτών της 

Ευρώπης και επανέφερε την Κρήτη στην πολιτική επικαιρότητα. 

Μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει μια επιστημονική Ελίτ να 

ενδιαφέρεται  για σπουδές σε γερμανικά και  γαλλικά πανεπιστήμια. 

F13 Η Μαρία  Αμαριώτου,  από τη  Φουρνή  Λασιθίου,  αποτελεί  μια 

γνωστή  εκπρόσωπο της  κίνησης  αυτής.  Η Αμαριώτου  μετέβη στη 

Γερμανία, σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Ιένης και του Μονάχου 

Παιδαγωγικά  και  Βυζαντινολογία  στους  Καθηγητές  Georg 

Kerschensteiner και August Heisenberg, επέστρεψε στην Ελλάδα και 

υπηρέτησε ως  μέλος του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του 

Υπουργείου Παιδείας. Αργότερα, κατά την παραμονή της στην Αίγινα, 

γνώρισε  από  κοντά  το  Νίκο  Καζαντζάκη,  τον  καιρό  μάλιστα  της 

σύνθεσης  της  Οδύσσειας,  και  τον  Παντελή  Πρεβελάκη.  Με  την 

επιστροφή της στην Αθήνα γίνεται Μέλος του κύκλου της Δεξαμενής 

γνωρίζεται με τους Κωστή Παλαμά, Άγγελο Σικελιανό, Μάρκο Αυγέρη, 

Έλλη  και  Γαλάτεια  Αλεξίου.  Ένα  μοντέλλο  αλληλεπίδρασης 

εμφανίζεται  στο  ορίζοντα,  που  κορυφώνεται  στις  αρχές  του  21ου 

αιώνα. 

Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε την πορεία αυτή. 
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Η οικονομική δυσάρεστη κατάσταση στο τέλος του πενήντα και στις 

αρχές  του  60  αναγκάζει  όμως  πολλούς  Κρήτες  να  αναζητήσουν 

εργασία  στα  εργοστάσια  της  Δυτικής  Ευρώπης,  ιδιαίτερα  στη 

Γερμανία. Η εργατικότητα και η τιμιότητα, προ παντός, όμως, η πίστη 

τους στη θρησκεία και η αφοσίωσή τους στο τόπο καταγωγής τους 

προσδιορίζουν  την  ταυτότητά  τους  και  τους  διευκολύνουν  να 

αντιμετωπίσουν τις  νέες  δύσκολες  συνθήκες  ζωής  στο  κέντρο  της 

Δυτικής Ευρώπης. Η ίδρυση Κρητικών Συλλόγων αποτελεί τη ποιό 

ζωντανή  έκφραση  πολιτιστικής  ταυτότητας  και  αναφοράς.  F14 

Σήμερα μόνο στη  Γερμανία υπάρχουν 14  Κρητικοί  Σύλλογοι, ένας 

από  αυτούς  στο  Μόναχο,  με  Πρόεδρο  τον  ακούραστο  και  πάντα 

φιλότιμο Μανόλη Κουγιουμουτζή, τον καλό Πρέσβυ της Κρήτης στο 

Μόναχο.  Στο  Λουξεμβούργο  το  Σωματείο  Κρητών  αναπτύσει  με 

Πρόεδρο τον Γιώργο Αεράκη σημαντική δραστηριότητα προκειμένου 

να προβάλει το Κρητικό πνεύμα και τον Κρητικό πολιτισμό.  F15 Οι 

σύλλογοι αυτοί αποτελούν την οργανωμένη παρουσία της Κρήτης και 

των Κρητικών στην Ευρώπη, οργανώνουν εκδηλώσεις, μετακαλούν 

καλιτέχνες,  επιστήμονες  και  πολιτικούς,  προβάλλουν  την  κρητική 

κουζίνα και αποτελούν πρεσβευτές καλής θελήσεως για το Νησί. F16 

Με την ίδρυση της Πανκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, με Πρόεδρο 

σήμερα  τον  Γιάννη  Επiτροπάκη,  η  θεσμοθετημένη  παρουσία  των 

Κρητών στην Ευρώπη λαμβάνει  μια νεά διάσταση και  αναπτύσσει 

ένα πολύπλευρο έργο που περιλαμβάνει:

• „Ενεργή συμμετοχή των αποδήμων Κρητών στην οικονομική, 

διοικητική,  πολιτική  και  πολιτιστική  ζωή  στις  χώρες 

εγκατάστασης 

• Πολιτιστικές  ανταλλαγές  και  συνεργασία  με  ιδιωτικούς  και 

δημόσιους φορείς της Ελλάδος και του Εξωτερικού 

• Κρητική  παράδοση,  ιστορία,  πολιτισμός  και  υποχρεώσεις 

προς τις νέες γενεές 

• Κρητική νεολαία και τα σύγχρονα προβλήματά της 

• Ανάδειξη  του  τουριστικού  προϊόντος  και  των  επενδυτικών 

δυνατοτήτων στην Κρήτη, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον 
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• Διεθνές  εμπόριο  αγροτικών  προϊόντων  και  ιδιαίτερα  του 

ελαιολάδου.» 

Με τον τρόπο αυτό η παρουσία της Κρήτης στην Ευρώπη έχει λάβει 

πανκρητική διάσταση και εμπροσωπείται από ένα ευρύ φάσμα των 

ανα την Ευρώπη Κρητών. Μιά ιδιαίτερη έκβαση του μετανασταυτικού 

αυτού κινήματος εμφανίζεαι  τα τελευταία χρόνια προσδίδοντάς του 

συγχρόνως  μια  νέα  ποιότητα.  Χιλιάδες  νέων  με  ακαδημαϊκή 

μόρφωση,  με  άρτια  επιστημονική  κατάρτιση,  αναγκάζονται  να 

αναζητήσουν  και πάλι στην Ευρώπη δυνατότητες απασχόλησης, μια 

τεράστια απώλεια ανθρώπινου δυναμικού που τόσο έχει ανάγκει  η 

χώρα μας.

Εκπρόσωποι  του  καλιτεχνικού,  λογοτεχνικού,  επιστημονικού, 

οικονομικού και πολιτικού κόσμου συμπληρώνουν την εικόνα αυτού 

του πολυδιάστατου μοντέλου κρητικής παρουσίας στην Ευρώπη. F17 

Ο  κατ  εξοχήν  εκπρόσωπος  του  λογοτεχνικού  κόσμου,  ο  Νίκος 

Καζαντζάκης δεν υπήρξε μόνο ο ποιό γνωστός κρητικός συγγραφέας 

στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, ο ίδιος επεσκέφθη πολλές ευρωπαικές 

χώρες, έζησε σ αυτές, πεθαίνοντας τελικά το 1957 στο Freiburg της 

Γερμανίας. Καί σήμερα oi Σύλλογοι Κρητών αναπτύσουν σημαντικές 

δραστηριότητες στην Ευρώπη και ανά τον  κόσμο για να κρατήσουν 

ζωντανό το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. F18 Ο νοβελίστας Οδυσσέας 

Ελύτης πλούτισε την Ευρώπη με τις  ιδέες και την ευαισθησία των 

ποιημάτων του.  Και  οι  δυό,  μαζί  μέ πολλούς άλλους σύγχρονους, 

όπως τη Ρέα Γαλανάκη, δεν παύουν να δείνουν τα έναυσματά τους 

στην  πνευματική  ζωή  της  Ευρώπης.  F19 Η  μουσική  του  Μίκη 

Θεοδωράκη κατέκτησε όχι μόνο το ευρωπαϊκο κοινό αλλά ο ίδιος με 

την  προσωπικότητά  του  με  την  στάση  ζωής  και  το  πολιτικό  του 

πιστεύω  έδωσε  το  μάθημα  στην  Ευρώπη,  τι  θα  πει  „political 

correctness“.  F20 Η  Νάνα  Μούσχουρη  με  την  προσφορά  της 

κράτησε, και κρατά ακόμη σήμερα, πάνω από 50 χρόνια ζωντανά στη 

μνήμη του ευρωπαικού ακροατηρίου την ελληνική μουσική, μια άλλη 

Πρέσβυρα  καλής  θελήσεως.  F21 Μιά,  στο  είδος  του,  σημαντική 

προσωπικότητα  απετέλεσε  ο  Τζορτζ,  ο  πορτιέρης  του  Ρίτζ  στο 
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Λονδίνο. Ήταν μεγάλη τιμή για τους γνωστούς πελάτες του Ρίτζ να 

τους  γνωρίζει  ο  Ιεραπετρίτης  Τζόρτζ.  Και  όταν  ο  δούκας  του 

Μάρλμπορο  τον  απεκάλεσε  «βρωμοξένο»,  εκείνος  του  απάντησε: 

είμαι  περήφανος  γιαυτό  Εξωχότατε,  δεν  θέλω να  είμαι  Άγγλος  αν 

αυτό σημαίνει να είμαι αγενής. Ο Τζόρτζ κατάφερε, σαν ευγενής και 

ευέλικτος  Κρητικός,  να  ισορροπεί  ανάμεσα  σε  εκκεντρικούς 

πλούσιους,  περιέργες  κόμισσες,  ψηλομύτηδες  εστεμένους  και 

κοσμικές  περσόνες,  όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  Γιάννης 

Μπασκόζου σε σχετική αναφορά του. 

F22 Η συμμετοχή Κρητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως της 

Νάνας Μούσχουρη και του Γιάννη Σουλαδάκη και σήμερα ακόμη η 

παρουσία  του  δραστήριου  Γιώργου  Χατζημαρκάκη,  που  ως 

εκπρόσωπος  του  κόμματος  των  Γερμανών  Φιλελευθέρων,  είναι 

μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπερασπίσει θέματα της 

Ελλάδος και της Κρήτης συμπληρώνει το πολυδιάστατο αυτό μοντέλο 

παρουσίας Κρητών στον ευρωπαϊκό χώρο.

F23 Στο χώρο των επιστημών ξεχωριστή θέση  καταλαμβάνει, μεταξύ 

πολλών άλλων, ο Καθηγητής Φώτης Καφάτος. Μετά από τις σπουδές 

του στο Cornell University και στο Harvard, υπηρέτησε από το 1969 

ως  το 1994 ως Καθηγητής στο Harvard, όπου και είχε την διεύθυνση 

του Τμήματος  Μοριακής και Αναπτυξιακής Βιολογίας (Cellular and 

Developmental Bioloby). Παράλληλα από το 1972 έως το 1982 ήταν 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1982 ως το 1993 

Καθηγητής   τστο  Πανεπιστήμιο  Κρήτης.  Στο  Ηράκλειο  ίδρυσε  το 

Ινστιτούτο  Μοριακής  Γενετικής  και  Βιοτεχνολογίας.  Πέρα  από  την 

σημαντική  του  προσφορά  στον  επιστημονικό  του  χώρο,  που  τον 

κατέστησε διεθνώς γνωστό, ο Φώτης Καφάτος υπηρέτησε ως Γενικός 

Διευθυντής  στο  Ευρωπαϊκό  Εργαστήριο  Μοριακής  Βιολογίας 

(European  Molecular  Biology  Labortory  –  EMBL)  με  έδρα  την 

Χάϊδελβέργη. Μια παρουσία που τίμησε και τιμά την Κρήτη. Το 2010 

απενεμήθη στον Φώτη Καφάτο το Μετάλλιο Robert Koch.  Ελπίζω ότι 

και η Κρήτη θα τον τιμήση, αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει, για τη μεγάλη 

του προσφορά στην Επιστήμη.
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Επίσης πρέπει  να αναφερθώ στον Κώστα Ορφανό,  από τον Άγιο 

Κωνσταντίνο Λασιθίου. F24 Ο ίδιος Καθηγητής και Διευθυντής του 

δερματολογικού  τμήματος  στο  Ελεύθερο  Πανεπιστήμιο  του 

Βερολίνου,   με  διεθνή  επιστημονική  προβολή,  αναπτύσσει  στα 

πλαίσια  ενός  κοινωφελούς  Ιδρύματος,  και  με  την  ανακαίνιση  της 

Εκκλησίας  και  την  ανάπτυξη  ενός  πολιτιστού  κέντρου  στον  Άγιο 

Κωνσταντίνο άλλα και με την αφιέρωση του ελεύθερου χρόνου του, 

μαζί  με  την  σύζυγό  του,  σε  ασθενείς  αφρικανικών  νοσοκομείων, 

σημαντικό και αξιοζήλευτο κοινωνικό έργο. Κρήτες, σαν αυτόν, τιμούν 

το  νησί.  Η  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών ετίμησε  τον 

Κώστα Ορφανό με τον τίτλο του επίτημου διδάκτορα.  

Κυρίες και Κύριοι !

Την περασμένη Τετάρτη έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μαμαγκάκης που 

από το 1957 μαθήτευσε στην Ανώτατη Μουσική Σχολή του Μονάχου 

κοντά στόν Karl Orff και τον Harald Genzmer όπου και παρέμεινε για 

7 χρόνια. Οι αρχικές αναζητήσεις του εστιάζουν στην ανανέωση του 

ηχοχρώματος και στις δομικές και ρυθμικές σχέσεις που βασίζονται 

σε αριθμητικές αναλογίες, τόσο με βάση τα δυτικά πρότυπα αλλά και 

με  αναφορές  στην  ιδιαίτερη  πατρίδα  του,  την  Κρήτη,  από  όπου 

καταγόταν  από  οκογένεια  λαϊκών  μουσικών,  κάνοντας  χρήση  της 

ηχητικότητας  των  δημοτικών  οργάνων,  όπως  της  λύρας  και  του 

σαντούρι.

50 χρόνια αργότερα και πάλι ένα προικισμένος Κρητικός αναδύεται 

στο  μουσικό  ορίζοντα  της  Ευρώπης: F25 Ο  Μηνάς 
Μπορµπουδάκης που γεννήθηκε το 1974 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε 

ηλικία τεσσάρων ετών πήρε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου. Από τα 

11 χρόνια του φοίτησε στην τάξη πιάνου και θεωρητικών του Γιώργου 

Καλούτση  και  στα  18  του  χρόνια  απέκτησε  το  πτυχίο  πιάνου  και 

αρµονίας.  Εφοίτησε  στις  Ακαδημίες  Μονάχου  και  Αμβούργου 

αποφοιτώντας  με  αντίστοιχα  διπλώματα.  Οι  σπουδές  αυτές 

συμπληρώθηκανε  από  Masterclass-σεµινάρια  με  γνωστούς 
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Καθηγητές σύνθεσης και πιάνου. Σήμερα ο Μηνάς Μπομπουρδάκης 

θεωρείται,  παρά  το  νεαρόν  της  ηλικίας  του,  ένας  από  τους 

καταξιωμένους συνθέτες και ένας περιζήτητος πιανίστας που τιμά με 

το  έργο  και  την  παρουσία  του  την  Κρήτη.  Στα  έργα  του 

συγκαταλέγονται αφ ενός έργα για πιάνο όπως η "παλινδρομία", τα 

"κυκλοειδή  Ι"  και  οι  "έξι  σκέψεις",  όλα  συνθέσεις  της  τελευταίας 

δεκαετίας.  Αφ  „ετέρου  οι  ακουσματικές  μινιατούρες"  (metal 

mechanics)  που χρησιμοποιούν αποκλειστικά προηχογραφημένους 

ήχους από το πιάνο. Το έργο του έχει βραβευθεί μεταξύ άλλων με το 

βραβείο του διεθνούς διαγωνισµού σύνθεσης Günther Bialas, µε το 

Rodion Shchedrin Chamber music prize, µε το βραβείο σύνθεσης του 

διεθνούς  ιδρύματος  Christoph  und  Stephan  Kaske,  ενώ  υπήρξε 

υπότροφος  στην  Cité  des  Arts  στο  Παρίσι.  Του  έχουν  ανατεθεί 

παραγγελίες από τις ορχήστρες της βαυαρικής ραδιοφωνίας, από την 

ορχήστρα της νοτιοδυτικής ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης, από την 

ορχήστρα  του  διεθνώς  αναγνωρισμένου  βιολονίστα  Gidon  Kremer 

«Kremerata Baltica», από την ΕΧΡΟ 2000 του Ανόβερου, από τον 

οργανισμό του μεγάρου μουσικής` του Μονάχου Kulturkreis Gasteig, 

από το φεστιβάλ young.euro.classic του Βερολίνου, από την κρατική 

όπερα του Μονάχου κ.ά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση έλαβα γνώση ότι η 

Όπερα του Μονάχου ανέθεσε στο Μινά Βορδουμπάκη να συνθέσει 

ένα έργο που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ του Μονάχου το 2007 με 

τον  τίτλο  «Liebe.  nur  liebe»  (Αγάπα.  mόνο  αγάπα),  με  Διευθυντή 

Ορχήστρας  τον  Kent  Nagano  και  σκηνοθεσία  του  Cornel  Franz. 

Κενρικό  ρόλο  στη  μουσική  του  παίζουν,  οπως  ο  ίδιος  αναφέρει, 

μικροτονικά  στοιχεία,  πολύπλοκες  ρυθμικές,  ηχοχρωματικές  δομές 

και η χρήση ηλεκτρονικών. Βασική πηγή έμπνευσης του αποτελεούν 

φιλοσοφικά, μυθολογικά θέματα της αρχαίας Ελλάδας, καθώς και οι 

σύχρονες κοσμολογικές και μεταφυσικeς θεωρίες.

Η γενιά του Μηνά Μπορμπουδάκη οριοθετεί μια νέα εποχή. Δεν είναι 

ο ξένος εργάτης, ο ξενιτεμένος kαλιτέχνης που για λίγο ή για πάντα 

βρίσκει κάπου στην Ευρώπη τόπο εργασίας και ζωής. Είναι πλέον ο 

Ευρωπολίτης  που  συνοικοδομεί.  Ο  άνθρωπος  με  αναφορά  την 
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Κρήτη, ο Ευρωπαίος που, σε μια συμμετρική σχέση, συνεργάζεται 

και συμβάλλει στην πρόοδο. Αυτή η νεά ποιότητα χαρακτηρίζει, στις 

αρχες του 21ου αιώνα, την παρουσία Κρητών στην Ευρώπη. Παρ όλο 

ότι και το μεταπολεμικό μοντέλλο του ξενιτεμένου εργάτη συνυπάρχει 

και πολλά  άτομα δρουν μεμονομένα και διαδραματίζουν ακόμη και 

σήμερα ένα σημαντικό ρόλο, η γενική εικόνα αλλάζει. Η Κρήτη έγινε 

Ευρώπη  και  οι  Κρήτες  την  συνδομούν,  την  εμπλουτίζουν  με  τις 

πολιτιστικές τους αξίες, με την κληρονομιά που φέρνουν μαζί τους, 

πάντοτε  με  αίσθημα  συνευθύνης,  χωρίς  να  χάσουν  αυτό  που  οι 

Ευρωπαίοι της Δύσης τόσο εκτιμούν, το φιλότιμό τους.

Αυτή  η  νέα  γενιά  Κρητών  έχει  ήδη  προσχωρίσει  σε  όλους  τους 

κοινωνικούς,  πολιτικούς,  επιστημονικούς  και  οικονομικούς  τομείς. 

Διαβλώνουν και  εμπλουτίζουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Στο τέλος της 

σύντομης παρουσίας μου και χαρακτηριστικό για αυτή τη νεά εποχή 

θα αναφερθώ  με λίγα λόγια στο πρόσωπο ενός άλλου Κρητικού, του 

Δημήτρη  Μπαχαδάκη,  ενός  νέου  και  άκρως  επιιτυχημένου 

επιχειρηματία που συνδιάζει με μοναδικό τρόπο τις κρητικές αρετές 

με διεθνή επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι, θα έλεγα, ο Μινωϊτης 

του 21ου αιώνα! Και δεν αρκείται μόνο σε μια μοναδική επενδυτική και 

επαγγελματική  διάσταση  ανά  τον  κόσμο.  Αναλαμβάνει  κοινωνική 

ευθύνη  και  αναδεικνύεται  ένας  σημαντικός  χορηγός  κοινωνικών 

έργων  τόσο  στη  Γερμανία   όσο  και  στην  Ελλάδα,  ιδιαίτερα  στην 

Κρήτη. Πρόσφατα, σε μια προσωπική συνάντησή μαζί του, μπόρεσα 

να διακρίνω και πάλι το κρητικό φιλότιμο, την ευαισθησία του για τις 

αξίες που οι γονείς του του μεταλαμπάδευσαν. Αυτή την κληρονομιά 

θα πρέπει να την διαφυλάξουμε. Είναι η προσφορά μας σήμερα στο 

νοικοκύρεμα  της  Ευρώπης.  Το  μήνυμα  αυτό  απέδωσε  πρόσφατα 

πολύ εντυπωσιακά  και εύστοχα το γνωστό σπότ με τον τουρίστα που 

έκλεψε  ένα  πορτοκάλι  και  κατάλαβε  τι  σημαίνει  Κρήτη.  Αυτό  το 

δίδαγμα χρειάζεται η Ευρώπη, Ναι, ο κόσμος όλος. Το χρειαζόμαστε 

όλοι μας και η Κρήτη είναι πάλι η πηγή που το προσφέρει. Γιαυτό οι 

Κρήτες πρέπει να είναι υπερήφανοι. Και αξίζει να καταβάλλουμε κάθε 

προσπάθεια  να  υπερνικηθούν  οι  δυσκολίες  που  σήμερα 

11



αντιμετωπίζουμε. Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Σκουλάκης, μας πρότρυνε 

χθές  βράδυ  να  αντισταθούμε  στην  κρίση.  Συμληρώνω  με  την 

παρατήση  ότι  κάθε  κρίση,  είτε  ειναι  ατομική,  οικογενειακή  ή 

κοινωνικο-οικονομική  ενέχει  μια  πρόκληση  και  πολλές  φορές  νέες 

ευκαιρίες. Η σημερινή κρίση μας καλεί να αναλογιστούμε την ιστορική 

μας ευθύνη. Να την αντιμετωπίσουμε με πίσμα, τόλμη και αισιοδοξία, 

επιστρατεύοντας τις ικανότητές μας, με ευέλικτες στρατηγικές, με την 

απαραίτητη εξωστρέφια αλλά πάντοτε με την ακράδαντο πίστη στην 

επιτυχία, Όπως αυτό έκαναν πολλοί Κρήτες ανά τους αιώνες, πριν 

από  εμάς.  Και  όπως  ανέφερε  ο  κ.  Δρακάκης  «οι  Κρήτες  δεν 

δηλιάζουν». Πρέπει να αναπολούμε το παρελθόν με σεβαστό, αλλά 

και να σχεδιαζομαι το μέλλον. Η κληρονομιά μας, το κρητικό πνεύμα, 

ο  πολιτισμός μας γενικά,  το επιβάλλουν και  μας υποχρεώνουν να 

ανταποκριθούμε. Με τα εφόδια αυτά, είμαι βέβαιος, ότι και τη φορά 

αυτή θα επιτύχουμε. Οι απανταχού Κρήτες θα είναι δίπλα σας.       

F26

Porf. Dr. mult. Dr. h. c. mult. Wassilios E. Fthenakis 
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