
Εισήγηση  του  Προέδρου  της  Παγκρήτιας 
Αδελφότητας Μακεδονίας κ. Πέτρου  Ι. Πετρακάκη 
στο Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.

"Δεν  ήταν νησί,  ήταν  θεριό  που κείτονταν  στην θάλασσα, 
ήταν η αδελφή του Μεγαλέξανδρου",  γλαφυρή περιγραφή 
της  σχέσης  Κρήτης-Μακεδονίας,  αυτό  το  τραγούδι  του 
Μάνου  Χατζηδάκη,  που  μπορεί  να’  ναι  πρόλογος  μιας 
διαχρονικής  κοινής  πορείας  των  δύο  λαών. 
Η  Κρήτη  κι  η  Μακεδονία  δείχνουν  να  βαδίζουν  βίους 
παράλληλους μέσα στα χρόνια. Η δεύτερη απελευθερώνεται 
το  1912,  η  πρώτη  μπαίνει  στην  αγκαλιά  της  μητέρας 
πατρίδας  το  1913.  Κοινό  το  πέρασμα  στους  αιώνες, 
υποδούλωση,  καταπίεση,  όνειρα,  αγώνες. 
Οι ψηφίδες  που συνθέτουν  το Κρητο-Μακεδονικό  "πάζλ" 
ξεκινούν από την μυθολογία, όταν οι Θεοί γεννιόνταν στην 
Δίκτη και κατοικούσαν στον Όλυμπο.
Στην  ιστορική  εξέλιξη  συναντούμε  εμπορικές  συναλλαγές 
των Μινωιτών με τους Μακεδόνες που χρονολογούνται από 
τον  16ο  π.Χ.  αιώνα.  Στην  περιοχή  μεταξύ  των  ποταμών 
Λουδία και Αξιού (Βοττιαία) ακμάζει αποικία Κρητών.
Αργότερα,  όταν  ο  Φίλιππος  Β'  της  Μακεδονίας 
προσπαθούσε  να  βρει  στηρίγματα  για  τα  πανεθνικά  του 
οράματα,  βρίσκει  θετική  ανταπόκριση  στην  Κρήτη.  Έτσι 
καλλιεργείται  μια  φιλομακεδονική  "αντίληψη'  στη 
Μεγαλόνησο  που  πολλές  φορές  ερμηνεύτηκε  ως 
"εκμακεδονισμός'  των  Κρητών.  Η  ιδέα  της  ένωσης  των 
Ελληνικών  πόλεων  ταυτίστηκε  με  αυτήν  του 
"συγκρητισμού", την ένωση των κρητικών πόλεων ενάντια 
σε  εξωτερικούς  κινδύνους.  Την  ίδια  εποχή  έχουμε  τον 
Ανδρόνικο,  άρχοντα  της  αρχαίας  Λατούς  και  πατέρα  του 
Νεάρχου, ο οποίος με την οικογένειά του εγκαθίσταται στην 
μακεδονική  Αμφίπολη  το  334  π.Χ.  Κατόπιν,  σαν 
επιστέγασμα της καλής σχέσης των δύο λαών,  έχουμε την 
επιλογή του Νεάρχου  ως Αρχιναυάρχου του Μακεδονικού 
στόλου,  επί  Μεγάλου  Αλεξάνδρου.  Επίσης  στον  στενό 
περίγυρο  του  Μακεδόνα  αυτοκράτορα  συναντούμε  τον 
Φιλωνίδη του Ζώτου, από την Χερσόνησο, ολυμπιονίκη, ο 



οποίος  είναι  προσωπικός  ταχυδρόμος  και  μετρητής 
αποστάσεων  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου. 
Στις  σελίδες  της  ιστορίας  συναντούμε  πολλές  μαρτυρίες 
Κρητικού στοιχείου στην Μακεδονία. Τον 14o αιώνα μ.Χ. οι 
ιερομόναχοι  Δωρόθεος  και  Μάρκος  Βλατής  ιδρύουν  την 
μονή Βλατάδων, με την ξεχωριστή της ιστορία μέσα στους 
αιώνες.
Η  παρουσία  των  Κρητικών  στη  μακεδονική  γη  γίνεται 
περισσότερο αισθητή από τις αρχές του 20ου αιώνα και πιο 
συγκεκριμένα από το 1903 και μετά.
Η Κρήτη μόλις έχει ελευθερωθεί, οι Κρήτες γνωρίζουν καλά 
από  σκλαβιά  και  λευτεριά  και  δηλώνουν  “παρών”  στο 
κάλεσμα της πολύπαθης Μακεδονίας.

Στην  αρχή  του  20ου  αιώνα  το  Μακεδονικό  ζήτημα  (η 
Μακεδονία  είναι  ακόμα  σε  Οθωμανική  κατοχή  και 
Βουλγαρική  τρομοκρατία)  είναι  μια  πληγή  για  τον 
Ελληνισμό.  Οι  Μακεδόνες  εξουθενωμένοι  από 
μακροχρόνιους αγώνες  είναι  πολύ δύσκολο να τα βγάλουν 
πέρα μόνοι τους.

Η Κρήτη στέλνει πρώτη τα παιδιά της, παρά το γεγονός ότι 
και  η  Μεγαλόνησος  δεν  έχει  ακόμα  ενσωματωθεί  με  την 
ελεύθερη Ελλάδα.
Η  παρουσία  των  Κρητών  ανταρτών  συνοδευόμενη  από 
νικηφόρες  συγκρούσεις  με  τα  βουλγαρικά  σώματα 
αναπτέρωσαν το ηθικό των Ελλήνων της Μακεδονίας.
Το πόσο πολύ πίστευαν οι Μακεδόνες ότι η παρουσία των 
Κρητικών αγωνιστών  θα συνέβαλλε  στην  επιτυχή έκβαση 
του  αγώνα  φαίνεται  από  την  επιστολή  του  τότε 
Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη το 1902, 
στον  τότε  πρωθυπουργό  Αλέξ.  Ζαίμη,  στον  οποίο  έγραφε 
μεταξύ άλλων.
«...Στείλε μου πενήντα παλικάρια, πενήντα Κρητικούς να τους  
ενώσω με τους δικούς μου. Ο ερχομός των παλικαριών από  
την  Κρήτη,  θα  δώσει  κουράγιο  στους  δικούς  μου  και  θα  
φοβίσει τους Βουλγάρους…….»



Και  η  Κρητική  ρίμα  απαθανάτισε  σε  δημοτικό  ριζίτικο 
τραγούδι το εθνικό αυτό κάλεσμα του Καραβαγγέλη:

«...Ελάτε σεις ηρωικοί τση Κρήτης πολεμάρχοι,
τσ’ Ηπείρου οι σταυραετοί και Μακεδονομάχοι,
Ρούβα και Βάρδα και Κλειδή και Θύμιε Καούδη,
Γύπαρη  και Καλογερή. Μπολάνη, Νικολούδη….»  κλπ.

 Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά το Μακεδονικό Ζήτημα 
έγινε  εθνική  υπόθεση  και  Γενικός  Αρχηγός  ορίστηκε  ο 
Ανθυπολοχαγός  Γεώργιος  Κατεχάκης  (Καπετάν  Ρούβας  ή 
Αποστόλου Γεώργιος από την Πόμπια Ηρακλείου της ΣΣΕ 
Τάξης 1902), ο οποίος παρέμεινε μέχρι την άνοιξη του 1905, 
οπότε ορίστηκε ο Ανθυπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος μέχρι 
το  τέλος  του  1908.  Δηλαδή,  από  τους  τρεις  Γενικούς 
Αρχηγούς,  οι  δύο  ήταν  Κρητικοί.  Από  τους  82  Αρχηγούς 
Σωμάτων  οι  19  ήταν  Κρητικοί.  Και  από  τους  19  ιδιώτες 
αρχηγούς οι 14 ήταν Κρητικοί:
Βολάνης  Γεώργιος,  Γύπαρης  Παύλος,  Καλομενόπουλος 
Νικόστρατος  (Μίδας),  Καούδης  Ευθύμιος,  Καραβίτης 
Ιωάννης, Κατσίγαρης Εμμανουήλ (Καραμανώλης), Κλειδής 
Στυλιανός,  Μακρής-  Δικώνυμος  Γεώργιος,  Νικολούδης 
Ευάγγελος,  Νικολούδης  Εμμανουήλ,  Νταφώτης  Ιωάννης, 
Πούλακας  Ιωάννης,  Σκαλίδης  Γεώργιος,  Σκουνδρής 
Εμμανουήλ, Τσόντος Μιχαήλ. Το σύνολο των Καπεταναίων 
Κρητικών  που έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα ήταν 
39 με 2.976 άνδρες.
 
Αυτοί που έμειναν για πάντα στη Μακεδονική γη ήταν:
Αρχηγοί- Οπλαρχηγοί:                       13
Ομαδάρχες:                                         12
Εθελοντές Οπλίτες- Πράκτορες         639
Εθελοντές σε σώματα μη Κρητικών     108  
Σύνολο:                                           769



         Ο  πρώτος  νεκρός  του  Μακεδονικού  Αγώνα  ήταν  ο 
Γεώργιος Σεϊμένης, 22 χρόνων, από την Ανώπολη Σφακίων, 
τον οποίο συνέλαβαν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες και αφού 
τον κατακρεούργησαν, το  έκαψαν στην Κλεισούρα, στις 23 
Ιουλίου  1903,  ενώ  ο  αδελφός  του  Γιάννης  Σεϊμένης 
σκοτώθηκε  στο  Μοναστήρι  (27  Μαρτίου  1906), 
προσπαθώντας να δραπετεύσει από τις φυλακές.

«Ο Μακεδονικός αγώνας αποτελεί  ένα  μεγάλο μάθημα που  
πρέπει  να  διατηρήσουμε  πάντοτε  θερμό  και  να  το  
μεταδίδουμε  από  γενεά  σε  γενεά  ως  ιερή  παρακαταθήκη,  
όπως  είναι  η  παρακαταθήκη  της  Ελληνικής  Επανάστασης  
του 1821. Αλλά και στην προσφορά του αίματος, η Κρήτη έχει  
την  μερίδα  του  λέοντος.  Οι  Κρητικοί  ήταν  εκείνοι  που  
σήκωσαν το μεγαλύτερο μέρος του αγώνος και που πλήρωσαν  
με  το  αίμα  τους  την  υπεράσπιση  των  δικαίων  της  
Μακεδονίας».
(Καθηγητής Λαούρδας,  Β.,  Πρόεδρος της Εταιρείας  Μακεδονικών 
Σπουδών).
Εύλογα,  γεννάται  το  ερώτημα  ή  η  απορία  πολλών,  γιατί 
αυτή η μεγάλη ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ συμμετοχή των Κρητικών 
στο Μακεδονικό Αγώνα, 1903- 1908 και 1912-1913; 
Η  απάντηση  είναι  ότι  οι  σχέσεις  της  Κρήτης  με  τη 
Μακεδονία,   διαχρονικά  ήταν  άριστες  και  παραδοσιακά 
είχαν ενσωματωθεί στη νοοτροπία των κατοίκων τους, όπως 
ιστορικά τεκμηριώνονται και αναφέρθηκε αρχικά.

Αρκετές  εκατονταετίες  αργότερα,  στον  Ερωτόκριτο  του 
Βιτζέντζου Κορνάρου,  βρίσκουμε ένα ακόμα τεκμήριο της 
φιλίας  Κρητών  και  Μακεδόνων.  Ο  Χαρίδημος,  το 
ρηγόπουλο της Κρήτης, και ο Νικόστρατος, ο αφέντης της 
Μακεδονίας,  θεμελιώνουν  αυτή  τη  φιλία  σε  αμοιβαίους 
όρκους και υπόσχονται πως, αν η περίσταση το επιβάλλει, ο 
καθένας θα προστρέξει σε βοήθεια του άλλου.
 
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ  «...Σ’  αγάπην  έναν  αδελφόν  έχεις  
εμπιστεμένο...τη τζόγια (στεφάνι) την ολόχρυση και τη φιλία  
μου έχεις...τσι χώρας μου, τα πλούτη μου όριζε σα δικά σου.



ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ:..  Μήνα  μου  δίχως  ντήρησι  σε  κάθε  σου  
χρειά,να  ζήσεις  κι  αγάπα  με  ώστε  να  ζω,  και  μη  με  
λησμονήσεις».
(Ερωτόκριτος σελ. 132- 133)
  

Και  αυτή  η  υπόσχεση,  παρά  το  λογοτεχνικό  της 
περιεχόμενο,  τηρήθηκε  κατά  γράμμα  και  από  τις  δύο 
πλευρές.  Οι  Κρητικοί  ένιωθαν  την  απελευθέρωση  των 
αδελφών σκλαβωμένων Μακεδόνων σαν δική τους υπόθεση. 
Άλλωστε, ο αγνός εθνικισμός ανέκαθεν κόχλαζε στην Κρήτη. 
Ο έρωτας προς την ελευθερία ήταν μια πελώρια κινητήρια 
δύναμη, να φύγουν από το Νότο και να πάνε στο Βορρά της 
Επικράτειάς  μας.  Τους  έσπρωχνε  η  ορμή  της  πολεμικής 
ράτσας και η παράδοση των ατελείωτων απελευθερωτικών 
αγώνων.   Για  αυτό  η  Κρήτη  έγινε  Στρατόπεδο 
προετοιμασίας  μαχητών-  ανταρτών  με  άνδρες  που  ήταν 
αποφασισμένοι να πολεμήσουν για τη Μακεδονία, βάζοντας 
όπως πάντα οι Κρητικοί «τη λευτεριά πιο πάνω από τη ζωή» 
(Π. Πρεβελάκης) και παραμένοντας  «η Κρήτη των τυράννων  
ακοίμητη φοβέρα». (Κ. Παλαμάς)
                                                                               
« ...Πώς βρέθηκαν από τα Κρητικά βουνά στην απόμερη αυτή  
μακεδονική γωνιά, που μόνο ακουστά την είχαν, τόσοι πολλοί  
Κρητικοί,  είναι  από  τα  θαυμαστά  της  ελληνικής  ψυχής.  
Έμαθαν ότι ζητούνταν παλικάρια πρόθυμα να παίξουν τη ζωή  
τους  σ  ένα εθνικό σκοπό και  έτρεξαν για  τη  σωτηρία  των  
αδελφών Μακεδόνων και ολόκληρος η Κρήτη είχε μεταβληθεί  
σε στρατόπεδο του Μακεδονικού Αγώνος».
(Γεώργιος  Μόδης,  Μοναστηριώτης,  Μακεδονομάχος  και  αργότερα 
Υπουργός του Βενιζέλου)                                    

Ο  Μακεδονικός  Αγώνας  είναι  μεγάλος  σταθμός  στη 
νεότερη  ιστορία  μας.  Αφύπνισε  τον  Ελληνισμό,  ματαίωσε 
τον αφελληνισμό της Μακεδονίας μας και την αυτονόμηση ή 
την  προσάρτησή  της  στη  Βουλγαρία.  Προετοίμασε  το 
έδαφος  και  δημιούργησε  ευνοϊκές  προϋποθέσεις  για  τις 
διεκδικήσεις  της  Ελλάδας  στο  χώρο  της  Βαλκανικής 
Χερσονήσου. Έκρινε, τέλος, την τύχη του βόρειου ελληνικού 
πληθυσμού,  όπως  θα  προκύψει  από  τους  εθνικούς 



απελευθερωτικούς  θριάμβους  που  επακολούθησαν  κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.
 
Ο Ελευθέριος  Βενιζέλος  ως  πρωθυπουργός,  σε  ομιλία  του 
πριν  την  έναρξη  των  Βαλκανικών  Πολέμων  1912-1913 
εξαίρει  τη  σημασία  του  Μακεδονικού  Αγώνα  και 
υποδεικνύει  το  χρέος,  να  αποδοθεί  τιμή  σε  όλους  τους 
συντελεστές του: «Ο Μακεδονικός Αγώνας, επιβάλλουν λόγοι  
εθνικοί να γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής...Αξίζει να  
στεφανωθεί  ο  αμυντικός  εθνικός  εκείνος  αγώνας,  ο  οποίος  
έσβησε  την  ντροπή  του  1897,  διότι  το  παράδειγμα  των  
ηρωικών εθελοντών ξύπνησε  και  αναθάρρησε  ολόκληρο  το  
αποθαρρημένο  Έθνος.  Να  γιατί  πρέπει  να  τιμούνται  
πρωτοπόροι  άπαντες  εκείνοι,  για  καθαρούς  εθνικούς  
μελλοντικούς  σκοπούς  και  για  παράδειγμα  των  
μεταγενεστέρων».
 
Οι  Κρήτες  μαχητές  ξανάδωσαν  το  παρών  τους  και  στην 
διάρκεια των βαλκανικών πολέμων, υπενθυμίζοντας πως το 
καθήκον  δεν  έχει  ημερομηνία  λήξεως. 
Η  παρουσία,  επίσης,  της  Κρητικής  χωροφυλακής  έπαιξε 
σπουδαίο  ρόλο  στην  υπεράσπιση  της  Θεσσαλονίκης,  όταν 
απειλήθηκε  η  Ελληνικότητά  της  από  την  παρουσία 
τμήματος του Βουλγαρικού στρατού.

Το έντονο παρών των Κρητών στην Βόρεια Ελλάδα, για την 
νεότερη ιστορία, σηματοδοτείται με τον Μακεδονικό αγώνα, 
η παρουσία τους όμως ενισχύεται με την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης και τον ερχομό υπαλλήλων και εμπόρων. Το 
1917  με  την  υπ’  αριθμ.  165  απόφαση  του  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης  ιδρύεται  «Η  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».  Πρώτος  εκλεγμένος  πρόεδρος  ήταν ο 
Εμμανουήλ Πανηγυράκης. Σήμερα, 96 χρόνια μετά, αριθμεί 
8.000 μέλη, με πολιτιστικό κέντρο την αίθουσα «Ελευθέριος 
Βενιζέλος»  στην  οδό  Μητροπόλεως  100  και  με  ποικίλες 
εκδηλώσεις κάθε χρόνο, ιστορικής μνήμης για τους Κρήτες 
Μακεδονομάχους στις Μουριές, στο Σκρά, στο Ραβινέ, για 
τη  Μάχη  της  Κρήτης,  για  το  Αρκάδι.  Βραβεύει  τους 
αριστούχους  Κρήτες  φοιτητές  και  μαθητές.  Το  Δ.Σ. 



δημιούργησε  και  λειτουργεί  τμήματα  χορωδίας,  θεάτρου, 
χορού,  λαογραφίας,  κοινωνικής  πρόνοιας,  μουσικής, 
νεολαίας και αθλητισμού. Στις δραστηριότητες του είναι και 
η  έκδοση  του  περιοδικού  “Νέαρχος”  και  γενικότερα  οι 
εκδόσεις “ΝΕΑΡΧΟΣ”.
Μετά  την  απελευθέρωση  της  Θεσσαλονίκης,  ανοίγουν  οι 
δρόμοι του λαδιού και του κρασιού, προϊόντα τα οποία οι 
Κρητικοί γνωρίζουν άριστα και που η Κρήτη παράγει και σε 
ποιότητα  και  σε  ποσότητα.  Έτσι  ανηφορίζουν  προς  τη 
Μακεδονία πολλοί  Κρήτες που μαζί με τους εναπομείναντες 
Μακεδονομάχους  και  τους  Κρήτες  υπαλλήλους  που εν  τω 
μεταξύ  έχουν  έρθει,  δημιουργούν  την  κρητική  Παροικία, 
στην  οποία σήμερα,  μόνο  στη πόλη της  Θεσσαλονίκης,  οι 
Κρήτες  μαζί  με  τους  εξ  αγχιστείας  συντρόφους  τους 
ξεπερνούν τις 35 με 40 χιλιάδες.
Σιγά-σιγά  δημιουργούνται  δυνατές  οικογένειες  με 
αντικείμενο  την  ποτοποιία με  γνωστότερες  τις  οικογένειες 
των  Σκανδάληδων,  των  Αρχάκηδων,  των  Πετρακάκηδων, 
των Πρεβεδουράκηδων και άλλων.
 Στο πέρασμα των χρόνων η Παροικία με κύριο εκφραστή 
την  Π.Α.Μ.  δίνει  τα  πρώτα  στελέχη  στο  οικονομικό, 
επιστημονικό, πολιτιστικό, και πολιτικό γίγνεσθαι της πόλης 
της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της Μακεδονίας.
Ο γηγενής ελληνικός πληθυσμός δεν ξέχασε ποτέ την μεγάλη 
θυσία  και  προσφορά  των  Κρητικών,  γι  αυτό  και 
επανειλημμένα  τους  τίμησε  ως  εκπροσώπους  του  και  στη 
Βουλή  των  Ελλήνων  και  στη  τοπική  αυτοδιοίκηση  με 
χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα  την  εκλογή  των  Γ. 
Παπαηλιάκη και Π. Πετρακάκη στο αξίωμα του Δημάρχου 
της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα  που  και  πάλι  αμφισβητείται  η  ελληνικότητα  της 
Μακεδονίας, εμείς οι Κρήτες κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας 
στέλνουμε  μήνυμα  προς  πάσα  κατεύθυνση  και  στο 
εξωτερικό  αλλά  και  στο  εσωτερικό,  πως  αν  χρειαστεί  θα 
υπερασπιστούμε  την  θυσία  και  τον  αγώνα  των  προγόνων 
μας.
Ακόμα μια συμβουλή προς τους επίδοξους διεκδικητές της 
Μακεδονίας και του ονόματός της, πως καλά θα κάνουν να 
σιωπήσουν, γιατί εντός των συνόρων τους υπάρχει ελληνικό 



κομμάτι της Μακεδονίας (περιοχή Μοναστηριού), το οποίο 
δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στη σκέψη μας.
Για  εμάς  δεν  υπάρχει  βόρεια,  νότια,  δυτική,  ανατολική 
Μακεδονία. Για εμάς υπάρχει μία και μοναδική, η ελληνική 
Μακεδονία. 


