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Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. 

Ένα μεγάλο θέμα που δεν μπορεί  να καλυφθεί  με  μια  10λεπτη 

εισήγηση .

Εκ  των  πραγμάτων  λοιπόν  θα  περιοριστώ  στην  παρουσία  των 

Κρητών μέσω των πολιτιστικών τους σωματείων με σύντομες αναφορές 

και επισημάνσεις, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στην διάθεση 

μου .

H διαχρονική  παρουσία  και  εγκατάσταση  των  Κρητών  στην 

Αθήνα, από τα πολύ παλιά χρόνια αποτελούσε πόλο έλξης,  λόγω του 

πολιτισμού και του μεγαλείου της.

Η  παρουσία  αυτή  γίνεται  έντονη,  μετά  την  ανεξαρτησία  της 

Ελλάδος και την καθιέρωση της Αθήνας ως πρωτεύουσάς της.

Επί  Τουρκοκρατίας  λοιπόν  η  παρουσία  και  εγκατάσταση  των 

Κρητών στην Αθήνα λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις.

Οι  Κρήτες  που  έρχονταν  στην  Αθήνα  από  την  Κρήτη  ως 

πρόσφυγες,  κυρίως  διωγμένοι  από  τους  Τούρκους  ,οργανώνονται  σε 

άτυπες επιτροπές.

Μια  τέτοια  άτυπη  επιτροπή  ήταν  η  «  Επιτροπή  περίθαλψης 

Κρητών προσφύγων » που συνεστήθη στον Πειραιά υπό τον Διοικητή 

της Εθνικής Τραπέζης Μάρκο Ρενιέρη, που ήταν Κρητικής καταγωγής 

και  περιέθαλπτε  τους  πρόσφυγες  που  έρχονταν  από  την  Κρήτη  στον 

Πειραιά. Αυτή η επιτροπή συνεστήθη μετά την επανάσταση του 1866 – 

1869 και έλαβε νομική μορφή το 1880 που μετεξελίχτηκε σε πολιτιστικό 

Σωματείο με την αρχική επωνυμία «Σωματείο Κρητών εν Πειραιεί 

Η ΟΜΟΝΟΙΑ » και που έλαβε στη συνέχεια την μορφή που έχει σήμερα 

ως « Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η ΟΜΟΝΟΙΑ».
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Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αγόρασε με δικά του χρήματα 

από  τους  κληρονόμους  του  Χατζημιχάλη  Γιάνναρη  το  ακίνητο  που 

σήμερα  στεγάζεται  η  ΟΜΟΝΟΙΑ,  το  οποίο  βέβαια  γκρεμίστηκε  και 

κτίστηκε αργότερα με την μορφή που είναι σήμερα .

Στην συνέχεια ξεκινάει  η περίοδος της Παγκρητίου Ενώσεως,  η 

οποία έχει τις ρίζες της στην εποχή που ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήλθε 

στην Ελλάδα καλεσμένος από την μοίρα για να την  αφυπνίσει από τον 

βαθύ της λήθαργο .

Η σύσταση της  «Κρητικής  Αδελφότητος  »της  Αθήνας  το  1915, 

που αποτελεί την προγιαγιά της Παγκρητίου Ενώσεως, είναι το πρώτο 

Παγκρήτιο Σωματείο της Αθήνας και αποδεικνύει την από τότε ανάγκη 

της συσπείρωσης των Κρητικών της πρωτεύουσας , σε μια προσπάθεια 

διατήρησης της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των .

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  Συνέλευση  της  28ης Οκτωβρίου  1918  της 

«Κρητικής  Αδελφότητος»,   ομόφωνα  επέλεξε  Πρόεδρο του  Συλλόγου 

τον ευρισκόμενο τότε στη Θεσσαλονίκη και πολεμούντα Υποστράτηγο, 

Παμίκο Ζυμβρακάκη .

Η « Αδελφότητα Κρητών της Αθήνας » έσβησε μέσα στην δίνη 

των γεγονότων που ακολούθησαν την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές 

του 1920  και στις μετέπειτα τραγικές Εθνικές περιπέτειες με κορύφωμα 

την Μικρασιατική Καταστροφή και τα επακόλουθα της .

Στα 1928 – 1932 τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος έθετε ξανά τα 

θεμέλια της ανασυγκρότησης της Πατρίδας, τότε  πάλι με την προτροπή 

του  Εθνάρχη,   συνεστήθη  η  «  Ένωσις  Κρητών  Αθηνών  »  σαν 

δευτεροβάθμιο  Σωματείο  που στους  κόλπους  της,  συμπεριλάμβανε  τα 

υπάρχοντα τότε αντιπροσωπευτικά τοπικά πρωτοβάθμια σωματεία 

1. Την Κνωσό   που κάλυπτε τον νομό Ηρακλείου. 

2. Τα Λευκά Όρη   που κάλυπταν τον νόμο Χανίων. 

3. Το Αρκάδι   που κάλυπτε τον νομό Ρεθύμνης 
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4. Τον Δρήρο και την Πραισό   που καλύπταν τον νομό Λασιθίου.  

Η  Ένωσις  Κρητών  Αθηνών, που  αποτελεί  την  Γιαγιά  της 

σημερινής  Παγκρητίου  Ενώσεως  και  της  οποίας  το  καταστατικό 

δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 1932, είχε τα γραφεία της στην οδό 

Φιλελλήνων και Μητροπόλεως ,τα οποία συντηρούσε με δικά του έξοδα 

ο Ελευθέριος Βενιζέλος,  και  έζησε μέχρι  την δικτατορία του Μεταξά, 

όπου και διελύθη.

Στη διάρκεια την Ναζιστικής Κατοχής,  οι  Κρητικοί  της Αθήνας 

συνέστησαν  αντιστασιακή  οργάνωση,  την  περίφημη  ΕΚΟ,  δηλαδή 

Εθνική Κρητική Οργάνωση .

Η ΕΚΟ προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες τόσο στην αντίσταση, 

όσο και στην περίθαλψη των εγκλωβισμένων στρατιωτών της ηρωικής 

5ης Μεραρχίας  Κρητών  και  που  αποτελεί  την  Μητέρα  της  σημερινής 

Παγκρητίου,  αφού μεταπλάστηκε σε νόμιμο Σωματείο,  ονομάστηκε

 «  Παγκρήτιος  Ένωσις  » και  το  καταστατικό  της  δημοσιεύθηκε  τον 

Φεβρουάριο του 1946 .

Βλέπουμε λοιπόν ότι η « Παγκρήτιος Ένωσις » αποτελεί συνέχεια, 

τόσον  της  Αδελφότητος   Κρητών  του  1915  –  1920,  όσο  και  της 

Ένωσις Κρητών του 1932 και της Κατοχικής ΕΚΟ. 

Να σημειώσουμε  εδώ , ότι παράλληλα με την ΕΚΟ  είχε συσταθεί 

και η ΕΚΟΣ  « Εθνική Κρητική Οργάνωση Σπουδαστών » με αξιόλογη 

αντιστασιακή δράση η οποία μετεξελείχθηκε στη σημερινή ,Φοιτητική 

Ένωση Κρητών ΦΕΚ .

Η « Παγκρήτιος Ένωσις » έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο 

κατά  την  διάρκεια  της  δραστηριοποίησης  της  με  αποκορύφωμα  την 

ίδρυση  της  Κρητικής Εστίας του  φιλανθρωπικού  ιδρύματος  που  την 

καταξίωσε  στην  συνείδηση  της  Κρητικής  παροικίας  και  την  ανέδειξε 

κορυφαία οργάνωση των Συμπατριωτών μας .
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Η  Κρητική  Εστία  ιδρύθηκε  το  1963  και  λειτούργησε  με  την 

σημερινή της μορφή το 1970 .

Η Παγκρήτιος Ένωσις διέθεσε την περιουσία και το κεφάλαιο για 

την ίδρυση της ,και γι αυτό , κατά τις αρχαιρεσίες της ψηφίζει με το 50 % 

συν ένα (1) των ψηφισάντων Κρητικών Σωματείων.

Στα  Ιδρυτικά  Σωματεία  της  Κρητικής  Εστίας  εκτός  της 

Παγκρητίου είχαν συμπεριληφθεί τα 20 Σωματεία που υπήρχαν τότε .

Υποχρεωτικά η διαχρονική παρουσία των Κρητικών στην Αττική 

περνά μέσα από την Παγκρήτιο Ένωση, η οποία κυριαρχούσε όλα αυτά 

τα χρόνια στο πολιτιστικό κίνημα της Πρωτεύουσας .

Αν  παρακολουθήσει  κανείς  τα  μέλη  των  Διοικητικών  της 

Συμβουλίων , θα διαπιστώσει ότι όλες οι αξιόλογες προσωπικότητες των 

Κρητικών της Αττικής ,έχουν περάσει από τις τάξεις της .

Ήταν  πρωταγωνίστρια  σε  όλα  τα  μεγάλα  γεγονότα  των 

τελευταίων 100 ετών .

Πραγματοποίησε 5 Παγκόσμια Συνέδρια Κρητών από το 1969 έως 

το 2003 ,πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1974 

– 1975 και τελικά βραβεύτηκε για την όλη δραστηριότητα της το 1997 

από την Ακαδημία Αθηνών .

Από την Δεκαετία του 60 άρχισαν σιγά σιγά οι Κρήτες της Αττικής 

να οργανώνονται και σε επί μέρους Σωματεία και Συλλόγους .

Την 1η Νοεμβρίου 1976 υπήρχαν 60 Κρητικά Σωματεία. 

Ο αριθμός των αυτή την στιγμή  ανέρχεται σε 350 περίπου στην 

Αττική, 40 στην άλλη  Ελλάδα και δεκάδες στην ομογένεια .

Αυτά τα Σωματεία είναι διαφόρων κατηγοριών .

Σωματεία Χωριών ,για τους καταγόμενους από χωριά 

Σωματεία  επαρχιών  και  Νομών  για   τους  καταγόμενους  από  τις 

συγκεκριμένες  επαρχίες  και Νομούς .
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Σωματεία των Δήμων γύρω από την Αθήνα ,που καλύπτουν τους 

Κρητικούς βάσει του τόπου κατοικίας τους .

Σωματεία  θεματικά,  όπως  π.χ   Επιστημόνων  ή  τα  Γυναικεία 

Σωματεία .

Την  Δεκαετία  του  1980   εμφανίστηκαν  πρώτη  φορά   και  οι 

Ομοσπονδίες,  Δευτεροβάθμια  Σωματεία  με  μέλη  τους  πρωτοβάθμια 

Σωματεία. 

Τέτοιες  Ομοσπονδίες  είναι  «  η   Πανελλήνια  Ομοσπονδία 

Κρητικών Σωματείων» που ιδρύθηκε το 1985 και  οι Ομοσπονδίες των 

Σωματείων των Επαρχιών , Αμαρίου, Αποκορώνου και Αγ.Βασιλείου .

Από  το  2003  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Κρήτικών  Σωματείων 

μαζί  με  τις  Ομοσπονδίες  Αμερικής,  Αυστραλίας  και  Ευρώπης 

προχώρησαν  στην ίδρυση τριτοβάθμιου οργάνου  Συνομοσπονδίας, με 

την επωνυμία « Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ».

Όλα αυτά  τα  Σωματεία  διοργανώνουν  ποικίλες  πολιτιστικές  και 

επετειακές  εκδηλώσεις  σε  πολύ  μεγάλο  αριθμό  ,  τις  οποίες 

παρακολουθούν τα μέλη τους ,οι Συμπατριώτες μας που κατοικούν στην 

Αττική  ,  αλλά  και  οι  φίλοι  μας  που  κατάγονται  από  άλλα  μέρη  της 

Ελλάδος .

Η  Κρήτη  είναι  παρούσα,  σχεδόν  σε  καθημερινή  βάση  στο 

πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της Πρωτεύουσας. 

Όπως ανέφερα ήδη, η ανάπτυξη του θέματος , « Η Κρήτη και η 

διαχρονική  παρουσία  των  Κρητών  στην  πρωτεύουσα»,  στηρίχθηκε 

κυρίως στην ίδρυση και  λειτουργία των πολιτιστικών Σωματείων,  στα 

οποία οργανώθηκαν  οι Κρήτες της Αττικής.

Πέραν  όμως  αυτών  ,  θα  μπορούσαμε  να  επισημάνουμε  την 

παρουσία των Κρητών και σε άλλους τομείς ,όπως στις επιστήμες στις 

τέχνες, στα γράμματα , στην επιχειρηματικότητα .
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Σε  όλους  αυτούς  τους  τομείς,  Κρήτες  επιστήμονες,  καλλιτέχνες 

επαγγελματίες  και  επιχειρηματίες,  είναι  πρωτοπόροι  και  επιτυχημένοι 

στον κλάδο τους και στον τομέα δραστηριότητος τους. 

Στην  περίπτωση μας  δεν  ενδείκνυται   ονοματολογία,  ο  αριθμός 

πάντως  των  Κρητών  που  ξεχωρίζουν  στον  τομέα  τους  είναι  πολύ 

μεγάλος. 

Η προσφορά των Κρητών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται 

στην Αθήνα,  προς την χώρα μας,  όλα αυτά τα 100 χρόνια που έχουν 

περάσει από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, είναι πολύτιμη και 

ίσως σε αναλογία υπέρτερη του μεγέθους της .

Όλοι  εμείς  οι  Κρητικοί  που  ζούμε  στην  Αττική,  είμαστε 

υπερήφανοι για την προσφορά της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Κρήτης 

και των ανθρώπων της, προς την μεγάλη πατρίδα μας την Ελλάδα, την 

οποία  υπηρετούμε,  στηρίζουμε  και  για  την  οποία  είμαστε  έτοιμοι  αν 

χρειαστεί  να  αγωνιστούμε,  όπως  έκαμαν  οι  πρόγονοι  μας  σε  πολλές 

περιπτώσεις, στο παρελθόν . 

       ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ
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