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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

Οι μετακινήσεις πληθυσμών που παρατηρήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους 

της ιστορίας, στο διάβα των αιώνων, συνιστούν, αναμφίβολα, ένα πανάρχαιο 

φαινόμενο παγκοσμίως. Η κινητικότητα διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων στον 

ελλαδικό χώρο διά ξηράς ή διά θαλάσσης είναι καταγεγραμμένη στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία, όπου συχνές είναι οι αναφορές σε αποικισμούς περιοχών από 

τους Έλληνες γύρω από το Αιγαίο, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και 

της Εγγύς Ανατολής. Η μετακίνηση αυτή άλλοτε ήταν απόρροια προσωπικής 

επιλογής και ελεύθερης βούλησης και γινόταν εκουσίως, και άλλοτε ήταν το 

αποτέλεσμα βίαιου εξαναγκασμού, αφού υπαγορευόταν ή μάλλον επιβαλλόταν από 

εξωγενείς παράγοντες και αιτίες, όπως ο πόλεμος, η αναζήτηση της ασφάλειας, η 

διασφάλιση της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και εν τέλει της επιβίωσης. Στην πρώτη 

περίπτωση, μιλάμε για μεταναστευτικά ρεύματα, ενώ στη δεύτερη για προσφυγικά. 

 Είναι γεγονός ότι στο πέρασμα των χρόνων οι μεταναστευτικές και κυρίως οι 

προσφυγικές ροές αυξήθηκαν σημαντικά. Λαοί ολόκληροι, στο κέντρο της Ευρώπης, 

για δεκαετίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας εκτεταμένης 

προσφυγιάς, τόσο εκείνοι που την υπέστησαν ως θύματα, όσο και εκείνοι που 

πλήρωσαν και εργάστηκαν, ώστε, μέσω των προϋπολογισμών των κρατών τους, να 

επιτευχθεί η πολύ δύσκολη αφομοίωση των πληθυσμών αυτών. Στο κατώφλι του 21
ου

 

πια αιώνα, η πρόσφατη προσφυγική κρίση προβάλλει ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα, 

το οποίο λαμβάνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Τελικώς, φαίνεται πως η 

δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης χωρίς σύνορα και ρατσιστικές συμπεριφορές 

απεδείχθη δυστυχώς μια μεγάλη χίμαιρα. 

 Στα απελπισμένα πρόσωπα των σημερινών προσφύγων το παρόν συναντά το 

παρελθόν και αναμοχλεύει αδυσώπητες ιστορικές μνήμες. Η σκέψη μας σεργιανίζει 

στο χρόνο, πίσω στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη. Για άλλη μια φορά, η ανθρώπινη 

δυστυχία μας φέρνει προ των ευθυνών μας ως άνθρωποι, και μας κάνει να 

αντιληφθούμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για επίδειξη ενσυναίσθησης και 

προσφορά αλληλεγγύης ως συνάνθρωποι! 

 

 

 

 

 

 



 

Με κόκκινο χρώμα ο μουσουλμανικός πληθυσμός και με μπλε ο χριστιανικός. 

 Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  (Σύντομη ιστορική 

αναδρομή) 

Τα οθωμανικά στρατεύματα κατέλαβαν τα δύο μεγάλα κέντρα της νήσου, τα 

Χανιά και το Ρέθυμνο, και το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, ήδη από την άνοιξη του 

1645. Μόνο το Ηράκλειο κατάφερε να προβάλει σθεναρή αντίσταση στον τουρκικό 

ζυγό μέχρι και το 1669.  Γι’ αυτό άλλωστε πολλοί κάτοικοι του νησιού αναζήτησαν 

εκεί καταφύγιο. Άλλοι πάλι κατευθύνθηκαν προς τα νησιά του Ιονίου πελάγους, τη 

Βενετία ή οπουδήποτε αλλού μπορούσαν. Η οθωμανική κυριαρχία, που σταδιακά 

επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη, διήρκεσε από το 1669 μέχρι το 1913 και πιο 

συγκεκριμένα 267 χρόνια, 7 μήνες και 7 ημέρες.  

Ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο της τουρκικής κατοχής εντυπωσιακός ήταν 

ο αριθμός των Κρητών που εξισλαμίστηκαν. Εκτιμάται ότι περίπου 60.000 άλλαξαν 

θρήσκευμα μέσα στην πρώτη δεκαετία από την Οθωμανική κατάκτηση, το έτος 1669. 

Ο μαζικός θρησκευτικός προσηλυτισμός αποτελούσε πάγια τακτική των Οθωμανών, 

οι οποίοι απέβλεπαν στην ενίσχυση και διάδοση του μουσουλμανισμού. 

Παρατηρήθηκε ήδη από τα πρώτα χρόνια της επιβολής της τουρκικής κυριαρχίας στο 

νησί, κορυφώθηκε μέσα στις πρώτες δεκαετίες από την  κατάκτηση του νησιού και 

συνεχίστηκε μέχρι και το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821. Για τον ίδιο σκοπό, 

επιτρεπόταν και να συνάπτονται γάμοι μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων. 

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η εθνική ταυτότητα του νησιού αναδιαμορφώνεται. Μέχρι 

το τέλος του 1821, ο μουσουλμανικός πληθυσμός στην Κρήτη αριθμούσε 160.000, 

ενώ ο αντίστοιχος χριστιανικός μόλις 129.000. Μολονότι οι αντιπαλότητες, οι 

βιαιότητες και οι έριδες δεν έλειπαν, μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη και 

ανεκτικότητα οι εκπρόσωποι των δυο διαφορετικών θρησκειών κατάφεραν έως τα 

τέλη του 18
ου

 αιώνα να επιτύχουν μια αρμονική, ειρηνική συμβίωση και να 

αναπτύξουν στενούς δεσμούς.  

Οι σχέσεις ανάμεσα στις ετερογενείς πληθυσμιακές ομάδες της Κρήτης 

διαταράχτηκαν και άλλαξαν άρδην κατά τη διάρκεια του πολυτάραχου 19
ου

 αιώνα, ο 

οποίος σημαδεύτηκε από μια σειρά επαναστάσεων. Η εθνική αφύπνιση και ο 

οραματισμός για επανένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη ανεξάρτητη Ελλάδα 

πυροδότησαν μια σειρά αλλεπάλληλων εξεγέρσεων, μέσω των οποίων καθίστατο 

σαφές ότι οι διαφορές ανάμεσα στους δύο λαούς ήταν πρωτίστως θρησκευτικού 



χαρακτήρα. Διάχυτο ήταν το διακαές αίτημα για αλλαγή του παλαιού καθεστώτος και 

διαμόρφωση  ενός νέου, πολιτικού σκηνικού. Οι Τουρκοκρητικοί νοούνταν πλέον ως 

μειονοτικός πληθυσμός και το κρητικό Ισλάμ αμφισβητήθηκε έντονα και άρχισε να 

θεωρείται  υποκουλτούρα 

Τουρκοκρητικοί 

 

«...σταυρός και μισοφέγγαρο 

κολλημένα, και πότε ομονοούσαν και 

καλοπορεύονταν, πότε τους έπιανε το 

κρητικό μπουρίνι, που λένε, ένα είδος 

λύσσα, και χιμούσαν, και κάρφωναν 

τα δόντια τους ο ένας στο σβέρκο του 

άλλου και τού κοβαν μια μπουκιά 

κρέας και τό τρωγαν».  

 

(Ν.Καζαντζάκης,  

Ο Καπετάν Μιχάλης,σ. 164)  

 

 

 

 

 

 

 

Οι εξισλαμισμένοι Κρητικοί, δηλαδή οι Έλληνες Κρήτες, που από χριστιανοί 

έγιναν μουσουλμάνοι, δηλαδή αλλαξοπίστησαν και τούρκεψαν, έμειναν γνωστοί στην 

ιστορία ως Τουρκοκρήτες ή αλλιώς Τουρκοκρητικοί. Είναι γεγονός ότι πλείστοι 

χριστιανοί αναγκάστηκαν να ασπασθούν τον ισλαμισμό για να διασώσουν τη ζωή, 

την περιουσία και τις οικογένειές τους καθώς και για να βελτιώσουν τις συνθήκες 

ζωής τους Πράγματι, μέσω του οικιοθελούς εξισλαμισμού τους, μεγάλοι και μικροί 

γαιοκτήμονες κατάφεραν να διατηρήσουν τις περιουσίες τους, αφού ήταν ελεύθεροι 

στην εκμετάλλευση των κτημάτων τους, ή να αποκτήσουν κι άλλη γη αφού άρπαζαν 

με αθέμιτα μέσα και όποιο εκλεκτό γειτονικό τμήμα ανήκε σε χριστιανούς. Άλλοι 

πάλι ήθελαν να πάρουν αμνηστία για κάποια πράξη τους, που θα επέφερε τιμωρία, 

ενώ άλλοι ήθελαν να απαλλαγούν από τον κεφαλικό φόρο των κυρίαρχων οθωμανών. 

Η συγκέντρωση του τεράστιου ποσού που απαιτείτο, εν καιρώ πολέμου μάλιστα, 

ήταν πολύ δύσκολη, αν όχι ανέφικτη. Στον εξισλαμισμό των ντόπιων κατοίκων 

συνετέλεσε και η χαλαρότητα που παρατηρήθηκε σε ό,τι αφορά τους θρησκευτικούς 

θεσμούς, αποτέλεσμα πιθανότατα της προγενέστερης, μακρόχρονης ενετικής 



κυριαρχίας στο νησί. Είναι γεγονός ότι οι Ενετοί είχαν περιορίσει κατά πολύ τις 

ελευθερίες και τις αρμοδιότητες της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας. 

Ως Τουρκοκρήτες, όμως, χαρακτηρίστηκαν και οι μουσουλμανικής 

καταγωγής κάτοικοι, οι οποίοι ζούσαν στην Κρήτη ήδη από την κατάκτησή της, το 

1669, μέχρι να επέλθει η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 

1923. Αποτελούσαν, σε διάφορες περιόδους, περίπου το 1/8 έως 1/4 του πληθυσμού 

της Κρήτης. Κατά κανόνα δεν επικοινωνούσαν με την Οθωμανική Τουρκική. Οι 

περισσότεροι από αυτούς μιλούσαν την κρητική διάλεκτο. Επίσης, δεν τηρούσαν τους 

τύπους της μουσουλμανικής πίστης, για παράδειγμα, έπιναν κρασί και έτρωγαν 

χοιρινό κρέας. Δεν υπηρέτησαν ποτέ τον οθωμανικό στρατό, αλλά κατατάσσονταν σε 

τάγματα γενίτσαρων και αποκαλούνταν «γενίτσαροι» από τους χριστιανούς. 

 

Γνωστοί αιμοβόροι Γενίτσαροι 

 Μια κατηγορία των πλέον αιμοβόρων Τουρκοκρητών, αποτελούσαν οι 

Αμπαδιώτες, οι οποίοι κατοικούσαν στο Αμάριο, νοτιοανατολικά της Ίδης. Από τους 

πιο γνωστούς υπήρξε ο Αληδάκης στον Εμπρόσνερο Αποκoρώνου. Καθώς 

τυραννούσε τον Αποκόρωνα και τα Σφακιά, εξολοθρεύτηκε μαζί με την φρουρά του 

στον οχυρό βενετσιάνικο πύργο του, μετά από καταδρομή Σφακιανών οπλαρχηγών. 

Άλλος πολύ αιμοβόρος γενίτσαρος αποτελεί ο Εμίν Βέργερης απο το Απανωχώρι 

Σέλινου.  

 Στις αρχές του 19ου αιώνα, (1812), και κάτω από πιέσεις δεκαετιών του 

χριστιανικού στοιχείου και των Οθωμανών πασάδων στάλθηκε από την Πύλη ο 

κουρδικής καταγωγής χατζή Οσμάν πασάς με διαταγή να εξολοθρεύσει όλους τους 

ανυπότακτους γενιτσάρους. (…τα φερμάνια ντου γράφαν, να πνίγει και να δέρνει.) Οι 

Τουρκοκρητικοί τον ονόμασαν "Παπαγιάννη" θεωρώντας τον Κρυπτοχριστιανό, ενώ 

οι υπόλοιποι "πνιγάρη" αφού οι εκτελέσεις πραγματοποιούνταν με απαγχονισμό. 

Η πλειοψηφία των Τουρκοκρητών ήταν ιδιαίτερα βίαιη και βασάνιζε 

ακατάπαυστα τους Ορθοδόξους. Πολλές φορές ξεπερνούσαν και τους ίδιους τους 

Τούρκους σε φανατισμό και σκαιότητα. Ο Βενετός Βάιλος /πρέσβης Μ. Zane έγραψε 

για τους εξισλαμισμένους: «… οι πιο αλαζόνες και αχρείοι άνθρωποι που μπορεί να 

φανταστεί κανείς, γιατί μαζί με την αληθινή τους πίστη έχουν χάσει και κάθε 

ανθρωπιά»  



Εξαίρεση αποτέλεσαν λίγες οικογένειες που εξισλαμισθήκαν τυπικά, 

παρέμειναν όμως κρυπτοχριστιανοί, όπως η γνωστή οικογένεια των Κουρμούληδων 

στην Μεσσάρα Ηρακλείου, οι οποίοι βοηθούσαν και προστάτευαν τους χριστιανούς 

και με την πρώτη ευκαιρία συμμετείχαν ανοικτά σε επαναστάσεις κατά της Πύλης. 

Δεν ήταν τυχαίο ότι όταν το 1855 με σουλτανικό φιρμάνι επιβλήθηκε ο σεβασμός 

όλων των θρησκειών στην Αυτοκρατορία, πολλοί Κρητικοί, που είχαν επιφανειακά 

εξισλαμισθεί, επανήλθαν στον Χριστιανισμό. 

Όταν οι Κρήτες έφευγαν Πρόσφυγες 

Ο πληθυσμός της Κρήτης άλλαξε σημαντικά. Ελληνόφωνοι και Τουρκόφωνοι 

μουσουλμάνοι κάτοικοι της Κρήτης (Τουρκοκρήτες), μετακινήθηκαν κυρίως στην 

ακτή της Ανατολίας, αλλά επίσης και στην Συρία, Λίβανο και Αίγυπτο. Αντίστοιχα, 

Έλληνες από την Μικρά Ασία, κυρίως από την Σμύρνη, έφτασαν στην Κρήτη, 

φέρνοντας μαζί τους χαρακτηριστικές διαλέκτους, έθιμα και μαγειρική. 

 Ο συνολικός αριθμός των Κρητών προσφύγων, όπως σημειώνει ο κ. 

Ανδριώτης, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Η αναχώρηση τους σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές, η διασπορά τους σε πολλά μέρη, η μεγάλη κινητικότητά τους, η 

επιστροφή πολλών στο νησί κατά τη δεκαετία του 1830, δυσκολεύουν την έρευνα. 

Συχνά στις πηγές αναφέρεται ο αριθμός 60.000, ενώ επίσης αναφέρονται και οι 

αριθμοί 40.000 και 30.000. Ωστόσο ο αριθμός των 20.000 που αναφέρεται σε 

επίσημο έγγραφο τον Ιανουάριο του 1831 φαίνεται να είναι πιο σωστός. Γαλλικές 

πηγές επίσης αναφέρουν 20.000 Κρήτες πρόσφυγες στην Ελλάδα το 1832, και 15.000 

πρόσφυγες το 1834.  

Η επανάσταση του 1821 στην Κρήτη και το 1ο προσφυγικό κύμα 

 

 Η επανάσταση του 1821 αποτελεί μεγάλη τομή για τη νεότερη ιστορία της 

Κρήτης, καθώς προκάλεσε σημαντικές μετακινήσεις Ελλήνων προσφύγων από 

διάφορες περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς άλλες απελευθερωμένες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου και κατ’ επέκταση σηματοδότησε την έναρξη 

δραστικών πληθυσμιακών μεταβολών. Σημαντικές ήταν οι απώλειες και για τις δύο 

πλευρές, χριστιανών και μουσουλμάνων, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, της 

φτώχειας και της εξαθλίωσης που επακολούθησαν. Καταρχάς, όπως συμβαίνει στους 

μακροχρόνιους πολέμους, παρατηρήθηκε κατακόρυφη πτώση των ρυθμών 

γεννητικότητας του πληθυσμού. Επίσης, κατά τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, 

εξαιτίας της εκδήλωσης επιδημίας πανώλης στις τρεις πόλεις, το Ηράκλειο, το 

Ρέθυμνο και κυρίως τα Χανιά, μεγάλες ήταν οι απώλειες στην πλευρά των 

μουσουλμάνων· οι μουσουλμάνοι της υπαίθρου είχαν αναγκαστεί να συρρεύσουν 

στις πόλεις, εκτοπισμένοι από τους χριστιανούς που είχαν κυριαρχήσει στην ύπαιθρο. 

Η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού στις πόλεις ανέβαζε τις πιθανότητες 

μόλυνσης και θνησιμότητας περισσότερων μουσουλμάνων. Θα πρέπει επιπλέον να 

προστεθεί ότι κατά τη διάρκεια της επανάστασης δεν ήταν λίγοι οι χριστιανοί (κυρίως 

άμαχοι) που, για να γλιτώσουν τη ζωή τους, εγκατέλειψαν το νησί. Οι τελευταίοι 

υπολογίζεται ότι ξεπερνούσαν τους 30.000 και ένα μέρος τους εκτιμάται ότι ποτέ δεν 

επέστρεψε στην Κρήτη. 

Συνιστά, επίσης, την απαρχή μιας μακράς διαδικασίας, η οποία, κατά το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οριστικοποίησε την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ενδυνάμωση των χριστιανών και την αντίστοιχη εξασθένηση της 



μουσουλμανικής αριστοκρατίας των γαιοκτημόνων. Υπό το βάρος των 

αναπτυσσόμενων εθνικισμών του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, οι 

μουσουλμάνοι κάτοικοι της Kρήτης αποχώρησαν από το νησί: σε πρώτη φάση στη 

διετία 1898-99, όταν, με αφορμή την ανακήρυξη της αυτονομίας της Κρήτης, 

πραγματοποιήθηκε μαζική αποχώρηση 50.000 περίπου μουσουλμάνων, και σε 

δεύτερη και τελική φάση το 1923, όταν πια το νησί αποτελούσε μέρος της ελληνικής 

επικράτειας. Με την ανταλλαγή των μουσουλμάνων που ζούσαν στην Ελλάδα και 

των Ελλήνων ορθοδόξων που ζούσαν στην Τουρκία εξαλείφονται τα ίχνη της 

μουσουλμανικής παρουσίας στην Κρήτη, ένα περίπου αιώνα μετά την επανάσταση 

του 1821. 

Στην Κρήτη, η επανάσταση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1821 στην περιφέρεια 

των Χανίων, με συμμετοχή κυρίως των Σφακιανών, με ταυτόχρονες καταπιέσεις και 

σφαγές του χριστιανικού πληθυσμού στις πόλεις και τα περίχωρα τους. Το 1822, η 

εξέγερση επεκτάθηκε και στις περιφέρειες του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, με τους 

χριστιανούς να επικρατούν σταδιακά στην ύπαιθρο και τους μουσουλμάνους να 

κλείνονται στις τρεις μεγάλες πόλεις και στα μικρότερα φρούρια, μέχρι την άνοιξη 

του 1824, οπότε οι ενωμένες οθωμανικές και αιγυπτιακές δυνάμεις κατέστειλαν την 

επανάσταση. Αποτέλεσμα αυτής της επανάστασης, αλλά και της πανώλης που έπληξε 

το νησί, ήταν η ραγδαία μείωση τόσο του μουσουλμανικού όσο και του γηγενούς 

πληθυσμού. Ο τελευταίος συρρικνώθηκε στις 50-60 χιλιάδες. Η επανάσταση του 

1821 έβαλε τέλος στο τόσο διαδεδομένο μέχρι τότε φαινόμενο του εξισλαμισμού των 

γηγενών κατοίκων και συνέβαλε στην ενδυνάμωση της χριστιανικής κοινότητας. 

Μετά την επανάσταση, φαίνεται πως ο αστικός πληθυσμός ανερχόταν από 17% έως 

19% και ο αγροτικός πληθυσμός από 81% έως 83% του συνολικού πληθυσμού, όπως 

περίπου συνέβαινε και πριν από την επανάσταση του 1821.  

  

Συσσίτιο για κρητικά προσφυγόπουλα, Αθήνα 1897 



Οι Κρήτες πρόσφυγες του 1824: οι κακουχίες, οι οπλοφόροι, οι 

αντιδράσεις των ντόπιων 

Την άνοιξη του 1824, ένα πρώτο κύμα προσφύγων έφτασε στην Πελοπόννησο 

και τα νησιά του Αιγαίου. Πρώτος σταθμός προς Πελοπόννησο ήταν τα Κύθηρα, τα 

Αντικύθηρα και η Μονεμβασιά. Από εκεί οι περισσότεροι προωθήθηκαν προς την 

Αργολίδα. Την 14η Απριλίου του 1824, οι Δημογέροντες της Μονεμβασιάς 

περιέγραφαν στη Διοίκηση τη σοβαρότητα της κατάστασης κάπως έτσι: «Αυτάς τας 

ημέρας ήλθον δύω φοραίς τα καράβια και εξεμβαρκάρησαν εδώ υπέρ τας δέκα χιλιάδας 

ψυχάς Κρήτας, οι οποίοι είναι γυμνοί και τετραχιλισμένοι. Μέρος εξ αυτών εδώ 

αρρωστά από την πείναν, εκεί άοικοι αποθνήσκουν από το ψύχος διά τη γυμνότητα 

των, και αλλού ημιθανείς διώκονται από τα κτήματα των εντοπίων, ή διότι δεν τους 

πληρώνουν ενοίκιον ή διότι είναι εις αυτήν την οικτράν κατάστασιν». Οι ελληνικές 

επαναστατικές αρχές κατέβαλλαν προσπάθειες για την ανακούφισή τους, αφού 

βρίσκονταν σε ελεεινή κατάσταση.  

Οι ενέργειες του Καποδίστρια για την ανακούφιση των προσφύγων  

Μεγάλο μέρος των προσφύγων είχε συγκεντρωθεί στο Ναύπλιο. Αμέσως μετά 

την άφιξη του στην Αίγινα τον Ιανουάριο του 1829, ο Ιωάννης Καποδίστριας 

μερίμνησε για την ανακούφισή τους. Το πρώτο βήμα ήταν να καταρτιστούν 

κατάλογοι προσφύγουν και να ξεκινήσει η διανομή τροφίμων για τη σίτιση 2.000 

προσφύγων. Επίσης, επιχειρήθηκε η αποκατάστασή τους με την ίδρυση αγροτικών 

συνοικισμών στις «εθνικές γαίες». Ο πρώτος προσφυγικός συνοικισμός 

δημιουργήθηκε στα περίχωρα του Ναυπλίου και ονομάστηκε «Πρόνοια». Εκεί 

βρήκαν στέγη κυρίως Κρήτες και Μικρασιάτες πρόσφυγες που ως τότε ζούσαν σε 

παραπήγματα μέσα στην πόλη.  

  

Μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων κατέφυγε στις Κυκλάδες, αλλά και στην 

Κάρπαθο και την Κάσο (κυρίως από την ανατολική Κρήτη). Στην Τήνο, οι Κρήτες 



πρόσφυγες έτυχαν καλής υποδοχής. ‘Όμως, οι Κρήτες πρόσφυγες που είχαν 

εγκατασταθεί στη Νάξο δημιουργούσαν προβλήματα, οπότε ο Κόχραν (αρχιναύαρχος 

του ελληνικού στόλου) τον Σεπτέμβριο του 1827 διέταξε «να φύγουν με τας φαμηλίας 

των και να πηγαίνουν ή εις Κρήτην ή εις Κάρπαθον» απαγορεύοντάς τους να 

πλησιάζουν άλλο νησί του Αιγαίου και απειλώντας τους ότι θα συλληφθούν αν δεν 

αναχωρήσουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διαταγή τοιχοκολλήθηκε, ορισμένες 

οικογένειες αναχώρησαν, άλλες όμως παρέμειναν και διαμαρτυρήθηκαν με επιστολή 

τους τον Μάρτιο του 1828 αναφέροντας: «δεν ηλπίζαμεν ποτέ, ότι ήθελε μας 

ακολουθήσει τέτοιος διωγμός από τους αδελφούς μας Χριστιανούς […] Τόσον μίσος 

έχουν εις όλους (οι Ναξιώτες) ωσάν να είμεθα Τούρκοι ή Εβραίοι». 

 Παρόμοια ήταν η κατάσταση και στην Πάρο, τη Μήλο και την Ίο, όπου οι 

οπλοφόροι Κρήτες «επέφερον την αναρχίαν». Σε κάποια μάλιστα από αυτά τα νησιά 

«αι τοπικαί αρχαί είχον καταλυθή υπ’αυτών». Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση 

έστειλε στρατιωτική και ναυτική δύναμη η οποία περιπολούσε μεταξύ της Πάρου και 

της Νάξου διώχνοντας από τα νησιά τους ταραξίες Κρήτες.  

Και στη Σίφνο, οι οπλοφόροι Σφακιανοί δημιούργησαν πολλά προβλήματα, 

με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν με επιστολή τους τον Νοέμβριο του 

1825 προς το Εκτελεστικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι δέχτηκαν «τους εκείθεν 

φυγάδας και απάτριδας Σφακιανούς» που όμως «επιφέρουσι προς όλους τους 

κατοίκους της αυτής Νήσου τας μεγαλωτάτας βίας και τα πλέον ανυπόφορα δεινά και 

όσα ιστορία δεν δίδει εις φως ανθρώπου να έπαθον από τους πλέον σκληρούς και 

ανθρωποφάγους τυράννους… οι Σίφνιοι μόνοι κατήντησαν είλωτες, σκλάβοι και 

ανδράποδα των ευεργετηθέντων και ομόπιστων Σφακιανών».  

 

            Κρήτες αντάρτες  

 



1830: Το δεύτερο κύμα Κρητών προσφύγων 

Ένα νέο κύμα προσφύγων από το νησί προς την Ελλάδα ξεκίνησε μετά την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, το 1830, που άφηνε την Κρήτη έξω από 

τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς η 

 Μήλος και η Ίος δέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, ενώ μέρος τους 

κατευθύνθηκε προς το Ναύπλιο. Κρήτες πρόσφυγες βρέθηκαν σε όλες σχεδόν τις 

κεντρικές και νότιες Κυκλάδες: Μήλο, Ίο, Σίφνο, Νάξο, Κίμωλο, Σύρο, Πάρο, 

Αμοργό. Οι περισσότεροι από αυτούς στη συνέχεια μετακινήθηκαν στην 

Πελοπόννησο (Αργολίδα και Μεσσηνία κυρίως, λιγότεροι σε Λακωνία και Κορινθία) 

και στα νησιά του Αργοσαρωνικού (Αίγινα και Πόρο). Κάποιοι Κρήτες πρόσφυγες 

ληστεύτηκαν κατά τη μεταφορά τους στη Μονεμβασιά από τα πληρώματα ελληνικών 

πλοίων. Οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες που μετέφεραν με τα πλοία τους Κρήτες 

πρόσφυγες προς την Ελλάδα συχνά έκλεβαν τα πράγματά τους και απαιτούσαν 

πληρωμή για τη μεταφορά. Αυτή η συμπεριφορά όμως προκάλεσε την οργή των 

προσφύγων με αποτέλεσμα, όταν τα πλοία αυτά επέστρεψαν στα Σφακιά για να 

πάρουν κι άλλους πρόσφυγες, οι Σφακιανοί τα πυροβολούσαν. 

Οι Κρήτες πρόσφυγες έπεσαν θύματα των γηγενών και σε άλλες περιοχές, 

όπως για παράδειγμα στη Μεσσηνία από τους Μανιάτες. Οι Κρήτες πρόσφυγες στην 

Πελοπόννησο ήρθαν αντιμέτωποι με τη φτώχεια, τις ασθένειες και αλγεινές εν γένει 

συνθήκες διαβίωσης που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θνησιμότητας 

ανάμεσα τους. «Ζώμεν τόσον καιρόν με μόνον τα άγρια χόρτα της γης. Ό,τι και αν είχε 

ο καθ’εις από ρούχα και όπλα τα επώλησε… ήδη στερούμεθα και του επιουσίου άρτου»  

Από την άλλη, στις Κυκλάδες, οι κακές αναμνήσεις από την παρουσία των 

πρώτων Κρητών προσφύγων στα νησιά έκανε τους γηγενείς κατοίκους εχθρικούς στη 

άφιξη ενός δεύτερου κύματος προσφύγων, και ανάγκασε τον Καποδίστρια να 

εκδώσει αυστηρές διαταγές, με κυριότερη «να μην κατοικώσιν εις τας νήσους του 

Αιγαίου πελάγους».  Η απόφασή του αυτή ήταν δικαιολογημένη, αφού, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, οι οπλοφόροι Κρήτες πρόσφυγες προέβαιναν συχνά σε «κακουργίες» και 

γι’ αυτό χαρακτηρίζονταν ως «ολέθριος μάστιγξ». Έκλεβαν σιτηρά, έκαναν 

βιαιοπραγίες, λήστευαν, μέχρι που μάλιστα έπαιρναν στα χέρια τους την εξουσία 

παραγκωνίζοντας τις τοπικές αρχές (Κάρπαθος). Τελικά, οι αρχές θέλοντας να 

προσεταιριστούν τους ένοπλους Κρήτες – 4.000 σύμφωνα με τον Φρειδερίκο Τιρς- 

τους διόριζαν ως φρουρά στα νησιά και σε αποσπάσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν απαιτήσεις για μεγαλύτερο αριθμό διορισμών ή καταβολή 

χρημάτων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ικανοποιήθηκαν από τον φόβο 

επιδείνωσης της κατάστασης.  

Οι Κρήτες πρόσφυγες του 1830 δεν ήταν βεβαίως οι τελευταίοι. Μετά το 

κίνημα των Μουρνιών (1833), κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1866-1869 

αλλά και μετά τις σφαγές  του 1897, νέοι πρόσφυγες από την Κρήτη κατέφυγαν στην 

ελεύθερη Ελλάδα.  Για την περίθαλψή τους, όπως και άλλων προσφύγων από τη 

Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία κινητοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, ιδιωτικοί 

φορείς και φιλανθρωπικά σωματεία.  

Η αποκατάσταση των Κρητών προσφύγων 

Η αποκατάσταση των Κρητών προσφύγων υπήρξε η πρώτη συστηματική στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Με ψήφισμα της 13ης Μαρτίου του 1831 

παραχωρήθηκαν από την εθνική γη 10 έως 100 στρέμματα ανά οικογένεια και 8 

φοίνικες ανά στρέμμα, για να μπορέσουν να χτίσουν σπίτια. Αναζητήθηκαν «εθνικές 



γαίες» στην Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, ωστόσο στην Αργολίδα 

υπήρχαν αντιδράσεις από τους γηγενείς οι οποίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν «τους 

δυστυχείς Κρήτας να καλλιεργήσουν την παραχωρηθείσαν προς αυτούς εθνική γη». Οι 

αντιδράσεις των γηγενών, ο εμφύλιος που ακολούθησε τη δολοφονία του 

Καποδίστρια, η έλλειψη χρημάτων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των 

αποίκων οδήγησαν στην αποτυχία των μέτρων. Και επιπλέον, όπως σημείωνε ο 

Υπουργός των Οικονομικών προς την Αντιβασιλεία, το φθινόπωρο του 1833, οι 

Κρήτες ήταν στην πλειονότητα τους πολεμιστές, «εχθροί του αλετριού».  

Επί Όθωνα, το κράτος ασχολήθηκε συστηματικότερα με την αποκατάσταση 

των προσφύγων. Τους παραχωρήθηκαν εθνική γη, εργαλεία και μερικές φορές και 

μικρές οικίες. Ιδρύθηκαν οι συνοικισμοί Μινώα (Τολό) στην Αργολίδα και Νέα 

Κρήτη στη Μεσσηνία το 1834, ενώ επίσης Κρήτες εγκαταστάθηκαν και στον 

Αδάμαντα της Μήλου. 

 

Σύνθεση του Κρητικού πληθυσμού το 1840 

 
Γύρω στα 1840, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού κυμαινόταν μεταξύ 

152.000 και 173.000 κατοίκων, παρουσιάζοντας, σε σχέση με τα προεπαναστατικά 

επίπεδα, μια μείωση της τάξεως του 40% περίπου. Η συρρίκνωση του κρητικού 

πληθυσμού επέφερε και την ποιοτική του αλλοίωση. Οι χριστιανοί αποτελούσαν το 

70%-81%, ενώ οι μουσουλμάνοι το 19%-30% του πληθυσμού.  Στις τρεις πόλεις της 

βόρειας ακτής (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο) διατηρήθηκαν οι προεπαναστατικές 

εθνοθρησκευτικές αναλογίες: το ¼ του πληθυσμού ήταν χριστιανοί και τα ¾ 

μουσουλμάνοι. Ωστόσο, στην ύπαιθρο ο μουσουλμανικός πληθυσμός μειώθηκε 

δραστικά από το 41% στο 21% , ενώ αντίστοιχα ο χριστιανικός έγινε ακόμα πιο 

ισχυρός αριθμητικά, καθώς από 59% έφτασε στο 79%.  

 

Η συνέχεια της ύστερης οθωμανικής εποχής (1841-98) 

Από το 1841 η μετάβαση από το αιγυπτιακό στο οθωμανικό καθεστώς και η 

διατήρηση του τελευταίου μέχρι το 1898 δεν μετέβαλαν ουσιωδώς τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί κατά την επανάσταση και 

την Αιγυπτιοκρατία. Πέρα από την αύξηση του πληθυσμού (έχει εκτιμηθεί ότι ο 

κρητικός πληθυσμός ανήλθε από 152.760-172.450 περίπου το 1840 στις 357.000 το 

1898, παρουσιάζοντας φυσιολογική αύξηση), η σύνθεσή του δεν αλλοιώθηκε 

ουσιωδώς ούτε κατά γενικό τόπο διαμονής, ούτε κατά εθνοθρησκευτική ομάδα. Οι 

χριστιανοί αποτελούσαν το 69%-81% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι 

μουσουλμάνοι το 19%-31%. Στις πόλεις κατοικούσε το 14%-19% του συνολικού 

πληθυσμού, ενώ στην ύπαιθρο το 81%-86%  Επίσης συνεχίστηκε η απόκτηση 

μουσουλμανικής γης από τους χριστιανούς και η κάθοδος των τελευταίων από τις 

ορεινές στις πεδινές περιοχές της υπαίθρου. Η κάθοδος διευκολύνθηκε στην ύστερη 

οθωμανική περίοδο από τη συνδρομή και άλλων παραγόντων: από την εξαφάνιση της 

πανώλης, που μέχρι την επανάσταση του 1821 έκανε κατά καιρούς την εμφάνισή της, 

από τον περιορισμό των ασθενειών στις ελώδεις πεδινές περιοχές, αλλά κυρίως από 

τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνταν στους πιο ορεινούς αγροτικούς πληθυσμούς, 

οι οποίες εντείνονταν διαρκώς προς το τέλος του 19ου αιώνα, λόγω και της διεθνούς 

ύφεσης και της συνεπακόλουθης πτώσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Η 

κάθοδος από τις ορεινές περιοχές υποβοηθήθηκε και από την περαιτέρω εμπέδωση 

συνθηκών ισότιμης αντιμετώπισης των χριστιανών, οι οποίες επήλθαν με τις 



μεταρρυθμίσεις της Πύλης στην Κρήτη το 1858, το 1869 και περισσότερο το 1878. 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνδέονταν με την ευρύτερη προσπάθεια της Πύλης για 

έλεγχο των τοπικών ελίτ σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Στη δεκαετία του 1880, με 

το νέο θεσμικό πλαίσιο της Χαλέπας που εφαρμόστηκε στο νησί από το 1878 μέχρι 

το 1889, προσφέροντας σχετική αυτονομία στους Κρήτες, επιβεβαιώθηκε η μεταφορά 

της πολιτικής εξουσίας από τα χέρια των μουσουλμάνων στους χριστιανούς και η 

ταυτόχρονη οικονομική και κοινωνική αποδυνάμωση της μουσουλμανικής 

γαιοκτητικής αριστοκρατίας που ζούσε κυρίως στις τρεις πόλεις της Κρήτης. 

Στο τελευταίο πέμπτο του 19ου αιώνα, η μεγάλη μουσουλμανική ιδιοκτησία 

περιοριζόταν και συγκεντρωνόταν, ως επί το πλείστον, γύρω από τις μεγάλες πόλεις 

και στο κεντροανατολικό μέρος του πιο εύφορου κομματιού του νησιού, την πεδιάδα 

της Μεσσάρας. Οι εκτάσεις αυτές καλλιεργούνταν από χριστιανούς και 

μουσουλμάνους, ενώ οι μουσουλμάνοι μεγαλοϊδιοκτήτες διέμεναν στις πόλεις. 

 

 

 

 



Η συνέχεια της ύστερης οθωμανικής εποχής (1841-98) 

 

Από το 1841 η μετάβαση από το αιγυπτιακό στο οθωμανικό καθεστώς και η 

διατήρηση του τελευταίου μέχρι το 1898 δεν μετέβαλαν ουσιωδώς τις κοινω-

νικοοικονομικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί κατά την επανάσταση και την 

Αιγυπτιοκρατία. Πέρα από την αύξηση του πληθυσμού (έχει εκτιμηθεί ότι ο κρητικός 

πληθυσμός ανήλθε από 152.760-172.450 περίπου το 1840 στις 357.000 το 1898, 

παρουσιάζοντας φυσιολογική αύξηση), η σύνθεσή του δεν αλλοιώθηκε ουσιωδώς 

ούτε κατά γενικό τόπο διαμονής, ούτε κατά εθνοθρησκευτική ομάδα. Οι χριστιανοί 

αποτελούσαν το 69%-81% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι μουσουλμάνοι το 19%-

31%. Στις πόλεις κατοικούσε το 14%-19% του συνολικού πληθυσμού, ενώ στην 

ύπαιθρο το 81%-86%  Επίσης συνεχίστηκε η απόκτηση μουσουλμανικής γης από 

τους χριστιανούς και η κάθοδος των τελευταίων από τις ορεινές στις πεδινές περιοχές 

της υπαίθρου. Η κάθοδος διευκολύνθηκε στην ύστερη οθωμανική περίοδο από τη 

συνδρομή και άλλων παραγόντων: από την εξαφάνιση της πανώλης, που μέχρι την 

επανάσταση του 1821 έκανε κατά καιρούς την εμφάνισή της, από τον περιορισμό των 

ασθενειών στις ελώδεις πεδινές περιοχές, αλλά κυρίως από τις οικονομικές πιέσεις 

που ασκούνταν στους πιο ορεινούς αγροτικούς πληθυσμούς, οι οποίες εντείνονταν 

διαρκώς προς το τέλος του 19ου αιώνα, λόγω και της διεθνούς ύφεσης και της 

συνεπακόλουθης πτώσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Η κάθοδος από τις 

ορεινές περιοχές υποβοηθήθηκε και από την περαιτέρω εμπέδωση συνθηκών 

ισότιμης αντιμετώπισης των χριστιανών, οι οποίες επήλθαν με τις μεταρρυθμίσεις της 

Πύλης στην Κρήτη το 1858, το 1869 και περισσότερο το 1878. Οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές συνδέονταν με την ευρύτερη προσπάθεια της Πύλης για έλεγχο των τοπικών 

ελίτ σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Στη δεκαετία του 1880, με το νέο θεσμικό 

πλαίσιο της Χαλέπας που εφαρμόστηκε στο νησί από το 1878 μέχρι το 1889, 

προσφέροντας σχετική αυτονομία στους Κρήτες, επιβεβαιώθηκε η μεταφορά της 

πολιτικής εξουσίας από τα χέρια των μουσουλμάνων στους χριστιανούς και η 

ταυτόχρονη οικονομική και κοινωνική αποδυνάμωση της μουσουλμανικής 

γαιοκτητικής αριστοκρατίας που ζούσε κυρίως στις τρεις πόλεις της Κρήτης. 



 
Κυρίες των Αθηνών μοιράζουν συσσίτιο σε Κρήτες πρόσφυγες, Αθήνα 1897 

 

 

 

- Το τέλος της μουσουλμανικής παρουσίας στην Κρήτη (1898-1923) 

- Η Αναχώρηση  Των Τουρκοκρητικών 

Η αναχώρηση των Τουρκοκρητικών άρχισε στο τέλος της επανάστασης του 

1897, όταν αρκετοί, φοβούμενοι για γενίκευση των αντεκδικήσεων, εγκατέλειψαν 

οικειοθελώς την Κρήτη στη σημερινή Συρία και τότε Οθωμανική επαρχία. Το 

μεγαλύτερο μέρος του Τουρκοκρητικού πληθυσμού εγκατέλειψε το νησί κατά τη 

διετία 1898-1899 έχοντας ως κύριο προορισμό τη Σμύρνη και τα παράλια της Μικράς 

Ασίας. Η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, που ολοκληρώθηκε τον 

Αύγουστο του 1924, σήμανε και το τέλος των μουσουλμανικών πληθυσμών στην 

Κρήτη. Οι περιοχές, όπου εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι Τουρκοκρητικοί ήταν το 

Αϊβαλί, η Τζούντα και το Τσεσμέ. Στην Τουρκία, όπου εγκαταστάθηκαν ξανά, οι 



γηγενείς Τούρκοι τους αποκαλούσαν "σουνετλη γκιαούρ", δηλαδή περιτετμημένους 

απίστους! Αξίζει να σημειωθεί ότι  οι μεταγενέστερες γενιές, που φυσικά δεν έχουν 

καμία ανάμνηση της ανταλλαγής πληθυσμών του 1923, αυτοπροσδιορίζονται έως και 

σήμερα ως ελληνικής εθνικής καταγωγής και αυτοαποκαλούνται  «Κρητικοί». 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

«Στα Χανιά εγκαταστάθηκαν πριν το 1922 περίπου 850 οικογένειες από τη Μ. 

Ασία και τα Δωδεκάνησα για τη στέγαση των οποίων επιτάχθηκαν 33 ιδιωτικά 

κτίρια», γράφει ο ιστορικός Νίκος Ανδριώτης. Στις αρχές Αυγούστου του 1922 

έφθασαν οι πρώτοι πρόσφυγες από τον Πόντο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου στα Χανιά 

βρίσκονταν 17.000 πρόσφυγες οι οποίοι στεγάστηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά κενά 

κτίρια, ενώ μέρος τους μεταφέρθηκε σε χωριά του νομού. Καθώς ο αριθμός τους ήταν 

μεγάλος για τις δυνατότητες του τόπου, αναχώρησαν σταδιακά είτε για το Ηράκλειο 

είτε για άλλα μέρη της Ελλάδας. Στην απογραφή του 1923 απογράφηκαν στο νομό 

Χανίων 11.021 πρόσφυγες από τους οποίους οι 9.052 στην πόλη των Χανίων. Κατά 

το πρώτο διάστημα σημαντικός αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκε προσωρινά σε 

οικισμούς κοντά στα Χανιά, όπως στη Σούδα, τον Αλικιανό, το Καστέλλι Κισσάμου 

και το Μάλεμε. Στα τέλη του 1925 αναφέρονται περίπου 10.000 πρόσφυγες στο νομό 

Χανίων. Στην απογραφή του 1928 απογράφηκαν 8.246 πρόσφυγες, από τους οποίους 

οι 6.925 στην πόλη των Χανίων και 772 στους πλησιόχωρους οικισμούς της επαρχίας 

Κυδωνίας. Οι πρόσφυγες αποτελούσαν το 21,5% του συνολικού πληθυσμού της 

πόλης των Χανίων το 1928. Επίσης απογράφηκαν 262 πρόσφυγες στη Σούδα και 151 

στα Τσικαλαριά.»Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και 

Αντιλήψεως, τον Δεκέμβριο του 1925 στο νομό Χανίων ο «αστικός» πληθυσμός 

ανερχόταν σε 1.450 οικογένειες (5.892 άτομα) και ο «γεωργικός» σε 1.050 (4.108 

άτομα). Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα Χανιά προέρχονταν από οικισμούς 

της δυτικής Μικράς Ασίας, όπως τα Βουρλά, τα Αλάτσατα, η Σμύρνη, το Αϊδίνι και 

το Μελί. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 «Τον άνθρωπο συλλογούμαι, τον άνθρωπο. Κι ας είναι Τούρκος, Έλληνας ή 

Οβραίος ή ό,τι θέλει. Να τονε σώσουμε!»  

 

( Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ) 
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