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ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 

ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 13ου αϊ. 

Στη συμφωνία μεταξύ των Φράγκων βαρώνων και των Βένετων πού έγινε 

τις παραμονές της γενικής επίθεσης εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως, και με 

την οποίαν οι Φράγκοι διαμοιράζονταν την αυτοκρατορία, ή Κρήτη έλαχε στον 

κλήρο του Βονιφατίου τοΰ Μομφερρατικοΰ. Οι Βενετοί επωφελούνται άπο τις 

Ιριδες ανάμεσα στον Βονιφάτιο και τον Βαλδουίνο, βοηθούν στον συμβιβασμό 

μεταξύ τους και πείθουν τον Βονιφάτιο νά τους παραχωρήσει τα δικαιώματα 

του στην Κρήτη έναντι 1000 μάρκων αργύρου και της βοήθειας τους στο 

ν' αποκτήσει μια περιοχή πού θα τοϋ απόφερε 10000 ύπέρπυρα το χρόνο. 

Ή κατανομή στα χαρτιά ήταν σχετικά εύκολη, ή κατοχή δμως του νησιού 

στην πραγματικότητα αποδείχτηκε δύσκολη. Ή Βενετία είχε ν' αντιμετωπί

σει στην Κρήτη τήν αντίζηλη Δημοκρατία της Γένοβας κι έπειτα τήν αντίστα

ση των Κρητικών. Ό κόμης τής Μάλτας και τολμηρός κουρσάρος Enrico 

Pescatore κατέλαβε μεγάλο μέρος τής Κρήτης και παρέμεινε εκεί ουσιαστικά 

κυρίαρχος άπο το 1207 ως το 1209, δπου μάλιστα πήρε και τον τίτλο τοΰ 

βασιλιά τής Κρήτης. Οι εκστρατείες των Βενετών για να τον εκδιώξουν άπο 

το νησί διήρκεσαν ως το 1214, όταν ό Pescatore παραιτήθηκε άπο τά δι

καιώματα του στην Κρήτη έναντι 15.000 ύπερπύρων. Ή κατάκτηση τοΰ νη

σιού άπο τη Βενετία Sèv σταθεροποιείται δμως παρά υστέρα άπο τη σύναψη 

συνθήκης ανάμεσα στη Βενετία και τή Γένοβα το 1218. 

'Απόμενε δμως στή Βενετία, για να εδραιώσει τήν κυριαρχία της στο νη

σί, ν' αντιμετωπίσει με επιτυχία τήν αντίσταση των Κρητικών. Ενάμισης αιώ

νας χρειάστηκε στή Βενετία για να δαμάσει τήν αντίσταση των Κρητικών, να 

ειρηνεύσει το νησί καί να διαρθρώσει σε κάποιο τελικό γενικό σχήμα τήν πο

λιτική και κοινωνική του οργάνωση. 

Πριν προχωρήσω δμως στην προσπάθεια να χαρακτηρίσω τα διάφορα 

Σ η μ ε ί ω σ η : Ή εργασία αύτη είχε ετοιμαστεί για ν' ανακοινωθεί στο Ε' Διεθνές Κρη-

τολογικο Συνέδριο ("Αγιος Νικόλαος, 1981). Σώζεται σε χειρόγραφη μορφή στα κατάλοιπα 

τοϋ Νίκου Σβορώνου, ό όποιος είχε αποδεχθεί τήν πρόταση τοϋ ΚΒΕ να τυπωθεί στα Σύμ

μεικτα. Το κείμενο δημοσιεύεται δπο:ς έχει, με ελάχιστες εκδοτικές επεμβάσεις" επειδή δέν 

υπάρχουν παραπομπές, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί στο τέλος αναγραφή των κυριοτέρων 

πηγών καί της σχετικής με τις κρητικές επαναστάσεις τοϋ 13ου αιώνα βιβλιογραφίας. 
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επαναστατικά κινήματα εναντίον τών Βενετών, θα ήθελα ν* αρχίσω με μια 

γενικότατη διαπίστωση: δτι καθ' δλο το χρονικό αυτό διάστημα ό αγροτικός 

πληθυσμός τής Κρήτης βρίσκεται στα δπλα κι είναι κρίμα πού δεν μπορούμε 

να μελετήσαμε στίς λεπτομέρειες τους τα βαθύτερα κίνητρα τής λαϊκής αγρο

τικής αυτής αντίστασης, παρά δια μέσου τών περισσότερο ή λιγότερο οργα

νωμένων επαναστάσεων άπο επώνυμους Κρητικούς φεουδάρχες, πού στήριζαν 

τη δράση τους α αυτήν ακριβώς τήν επαναστατική αντιστασιακή ατμόσφαιρα 

τής Κρητικής άγροτιας. 

Με τήν ελπίδα οτι θα δούμε κάπως σαφέστερα τα εσωτερικά κίνητρα πού 

κινούν τήν 'ιστορική εξέλιξη καί θά τά ίεραρχήσομε οσο είναι δυνατόν, ας 

δούμε σύντομα τήν κοινωνική καί πολιτική εικόνα πού παρουσίαζε ή Κρήτη 

στα τελευταία χρόνια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καί τά πρώτα μέτρα 

τών Βενετών για να οργανώσουν τήν κυριαρχία τους. Πρέπει δε νά ποΰμε 

αμέσως οτι το έργο είναι δύσκολο, γιατί ο'ι πήγες γιά τήν περίοδο αύτη είναι 

ελάχιστες: μερικά βυζαντινά έγγραφα άπο τήν πλευρά τοΰ Βυζαντίου καί κά

ποιες σκόρπιες πληροφορίες στους βυζαντινούς χρονογράφους' μερικές πληρο

φορίες, σκόρπιες κι αυτές στίς αποφάσεις τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου τής Βε

νετίας ή στα λίγα χρονικά τής εποχής ή στα έγγραφα τοΰ νοταρίου τοϋ Η ρ α 

κλείου Pietro Scardon για το 1271. 

Παρά τήν έλλειψη αυτή, άπο οσα τεκμήρια διαθέτομε, μπορούμε νά κα-

θορίσομε τά γενικά χαρακτηριστικά: 

1) Γεωργικός χαρακτήρας τής οικονομίας καί τής κοινωνίας. 

2) Επικράτηση τών μεγάλων γαιοκτημόνων. Ή επικράτηση αυτή έγινε 

με τρεις μορφές κατοχής γής: α) Τήν πλήρη ιδιοκτησία στα μεγάλα γονικά 

κτήματα, β) Τον θεσμό τής πρόνοιας, δηλαδή τήν εκχώρηση τής νομής κρατι

κών γαιών σε αξιωματούχους, στην αρχή στρατιωτικούς έπειτα δμως καί πο

λιτικούς, έναντι στρατιωτικών ή πολιτικών υπηρεσιών πού προσέφεραν στο 

Κράτος' τήν εκχώρηση, επίσης, οικογενειών καλλιεργητών, πάροικων τοΰ Κρά

τους, πού έμεναν, άλλοι με νομικούς καί άλλοι με οικονομικούς συναλλακτικούς 

δεσμούς, δεμένοι με τη γή πού καλλιεργούσαν. Πρόκειται γιά ελεύθερα άτομα 

άπο νομική άποψη, στην πραγματικότητα δμως εξαρτημένα άπα τον κάτοχο 

τής γής, άπο τον αύθέντη. γ) Τήν εκχώρηση άπο τον αυτοκράτορα όλων τών 

κρατικών δικαιωμάτων σέ μια μεγαλύτερη ή μικρότερη περιοχή τής αυτοκρα

τορίας, κυρίως σέ μέλη αυτοκρατορικής οικογένειας, άλλα καί σέ άλλους ανώ

τατους αξιωματούχους τοΰ κράτους. Οι περιοχές αυτές λέγονται επισκέψεις 

(στα λατινικά έγγραφα pertinentiae) καί μοιάζουν με τά δυτικά apanages. 

Ο'ι δικαιούχοι νέμονται γιά λογαριασμό τους οχι μόνον τήν παραγωγή τής 

κρατικής γής τής περιοχής, άλλα καί όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς 

το κράτος τών ανεξάρτητων μικρών ή μεγάλων ιδιοκτητών τής περιοχής. "Ε

χουν τή γενική διαχείριση καί στην πράξη, αν δχι τή θεωρητική, νομική, τήν 
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πραγματική εξουσία στην περιοχή, δπου υποκαθιστούν το Κράτος. Οί περιο

χές αυτές άποτελοΰν πραγματικές διοικητικές μονάδες, τουλάχιστον δσον άφο

ρα τή δημοσιονομία, άλλα πιθανώς καί τή γενική διοίκηση. 

Οί τρεις αυτές μορφές γαιοκτησίας, πηγές κοινωνικής, οικονομικής άλλα 

καί σέ ορισμένο βαθμό πολιτικής δύναμης, μολονότι νομικά ευδιάκριτες, στην 

πραγματικότητα συγχέονται μεταξύ τους. "Ολοι οί δικαιούχοι νέμονται το με

γαλύτερο μέρος τής παραγωγής" νέμονται, επίσης, το σύνολο ή το μεγαλύτερο 

μέρος τών δοσιμάτων πού άνηκαν στο Κράτος πού τους τά είχε παραχωρή

σει. Καί στην πράξη, αν οχι καί θεωρητικά, το υποκαθιστούν. Πολλοί σαν 

εκπρόσωποι του καί εντεταλμένοι του, έχοντας μονοπωλήσει τά κρατικά αξιώ

ματα, είχαν στά χέρια τους τήν πολιτική εξουσία. ΤΗταν, λοιπόν, επόμενο 

Φράγκοι καί Βυζαντινοί νά συγχέουν τή βυζαντινή πρόνοια καί τις βυζαντινές 

επισκέψεις με το φραγκικό φέουδο καί τις φραγκικές sergenteriae, δπου οί 

δικαιούχοι συνδυάζανε στά χέρια τους τήν οικονομική καί κοινωνική δύναμη, 

κατέχοντας καί τήν πολιτική εξουσία. 

'Αποτέλεσμα τής κατάστασης αυτής ήταν α) ή μείωση, άλλα οχι ή εξαφά

νιση, τών ανεξάρτητων μικρών ή μεσαίων ιδιοκτητών γής πού καλλιεργούν 

άμεσα τή δική τους γή, καί β) ή αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών εξαρτημένων γεωρ

γών πάροικων ή απλών μισθωτών πού καλλιεργούν τή γή τών μεγάλων ιδιο

κτητών, λαϊκών ή εκκλησιαστικών. 

Ή κατάσταση στην Κρήτη δέν διαφέρει καί πολύ άπο τή γενική κατά

σταση τής Αυτοκρατορίας. 'Από το μόνο επίσημο τεκμήριο πού διαθέτομε γιά 

τήν Κρήτη πριν άπο τή βενετική κατάκτηση, το έγγραφο τοΰ διοικητή τής 

Κρήτης, Κωνσταντίνου Δούκα, τοΰ 1183, πού άφορα τήν οικογένεια Σκορ-

δίλη, μπορούμε να συμπεράνομε οτι οί ανωτέρω τύποι τής γαιοκτησίας υπήρ

χαν καί στην Κρήτη. Το έγγραφο αυτό έχει, όπως λέει, σκοπό νά εξασφαλί

σει τους διαφόρους άρχοντες τοϋ τόπου εις τήν γονικήν επαρχίαν και γην... 

και δια προνοιατικής δωρεάς. Παρ' δλες τις υποψίες γιά τή γνησιότητα ολο

κλήρου τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου, τά βασικά του σημεία είναι σύμφωνα 

με το πνεΰμα τής εποχής καί φαίνεται νά είναι πραγματικά. Στην Κρήτη 

έχομε πράγματι: 1) γονική γή-,2) γονική επαρχία (επίσκειρις), καί 3) πρόνοια, 

προνοιατικες δωρεές. "Ετσι, μια άλλη σειρά εγγράφων πού άφοροΰν τά περί

φημα 12 αρχοντόπουλα, πού είχαν σταλεί στην Κρήτη το 1092 άπο τον 'Αλέ

ξιο Α' Κομνηνό (ή αργότερα το 1182), ύστερα άπο επανάσταση τοΰ Ραψομάτη 

στην Κύπρο καί τοΰ Καρύκη στην Κρήτη γιά τήν ειρήνευση τοΰ νησιοΰ, βρί

σκουν κι' αυτά μια κάποια επιβεβαίωση, τουλάχιστον στίς γενικές τους γραμ

μές, αν οχι στίς λεπτομέρειες τους, πού είναι χωρίς αμφιβολία προσθήκες καί 

παραλλαγές μεταγενέστερες. 

'Τπάρχουν, λοιπόν, πριν άπο τήν εγκαθίδρυση τής βενετικής κυριαρχίας στην 

Κρήτη μεγάλοι γαικτήμονες, με κοινωνική καί οικονομική δύναμη, πού έμφα-



4 ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

νίζονται άλλωστε δρώντες αμέσως μετά τή βενετική κατάκτηση: ο'ι Σκορδύλαι, 

οί Φωκάδες (άπο τους οποίους προήλθαν οί Καλλέργαι), ο'ι 'Αργυρόπουλοι ή 

Άγιοστεφανίτες, οί Μελισσηνοί, οί Βαροΰχαι, οί Μουσοΰροι, ο'ι Βλαστοί, οί 

Χορτάτζαι, οί 'Αρκολέοι, οί Γαβαλαδες, οί Αίτινοι καί οί Καφατοι. Έκτος 

δμως άπ' αυτούς υπήρχαν καί άλλες οικογένειες μεγάλων ή μεσαίων γαιο

κτημόνων πού μοιράζονταν μαζί τους τήν οικονομική καί κοινωνική δύναμη 

στην Κρήτη, καί άποτελοΰσαν τήν άρχουσα τάξη τοΰ νησιού. 

Γιά τήν κατανόηση καί εξήγηση τών παραπέρα εξελίξεων πρέπει ακόμα νά 

έχομε υπ' όψιν τά εξής: "Οσο διάστημα ή αυτοκρατορική εξουσία έ'μενε ισχυ

ρή, ή άρχουσα τάξη τής Κρήτης παρέμενε κάτω άπο τον έλεγχο τής κεντρικής 

εξουσίας πού αντιπροσωπευόταν στο νησί άπο τον διοικητή του, τον δούκα 

τοΰ θέματος Κρήτης, καί τους υπόλοιπους αξιωματούχους αντιπροσώπους τοΰ 

αυτοκράτορα. 'Αφ' ης στιγμής δμως ή κεντρική εξουσία, στα χρόνια κυρίως 

τών 'Αγγέλων καί ιδιαίτερα στά πρόθυρα τής διάλυσης τής αυτοκρατορίας 

άπο τους Φράγκους καί Βενετούς το 1204, εξασθενεί, ο'ι τάσεις ανεξαρτητο

ποίησης τών μεγάλων γαιοκτημόνων στην Κρήτη, δπως καί παντοΰ στην αυ

τοκρατορία, ενισχύονται. "Υστερα άπο τήν κατάλυση τής αυτοκρατορίας, ο'ι τε

λευταίοι παραμένουν ο'ι μόνοι αντιπρόσωποι τής βυζαντινής αρχής στο νησί. 

Μ' αυτούς πλέον καί οχι με το επίσημο Βυζάντιο έχουν νά λογαριαστούν οί 

Βενετοί. Βέβαια, καί σέ άλλες επαρχίες τοΰ Βυζαντίου οί Βενετοί καί οί Φράγ

κοι συνάντησαν τήν αντίσταση τών κατοίκων με υποκίνηση τών βυζαντινών 

μεγάλων γαιοκτημόνων. Πουθενά δμως ή άλυσσίδα τών επαναστάσεων δεν 

κράτησε επί ένάμισυ αιώνα καί δεν είχε τά αποτελέσματα, γιά τά όποια θά 

μιλήσομε αμέσως παρακάτω. 

Πριν δμως προβοΰμε σέ κάποια θεώρηση τών γεγονότων, ας θυμηθούμε 

το σύστημα, διοικητικό καί κοινωνικό, πού οί Βενετοί θέλησαν νά επιβάλουν 

στην Κρήτη, θεωρώντας την θεμέλιο τοΰ άποικιακοΰ κράτους. Ή Βενετία θέ

λησε ευθύς εξ αρχής νά επιβάλει εδώ συγκεντρωτική διοίκηση, άμεσα εξαρ

τημένη άπο τή μητρόπολη, σέ αντίθεση με τά άλλα νησιά τοΰ Αιγαίου, τών 

όποιων είχε εμπιστευθεί τήν κατάληψη σέ Βενετούς φεουδάρχες σέ χαλαρή 

σύνδεση με τή μητρόπολη (π.χ. το δουκάτο τής Νάξου με τήν οικογένεια τών 

Σανούδων, ή Λήμνος με μεγάλους δούκες τά μέλη τής οικογενείας τών Navi-

gajosi). 'Εδώ δηλαδή ηγεμονεύουν κληρονομικοί ημιανεξάρτητοι τοπάρχες φε

ουδαλικού τύπου πού αναγνωρίζουν κάπως χαλαρά τή βενετική επικυριαρχία, 

οντάς καί παραμένοντας Βενετοί πολίτες, ενώ συγχρόνως δίδουν τον δρκο υπο

τέλειας στον λατίνο αυτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως. 

ΟΊ δοΰκες τής Κρήτης είναι Βενετοί υπάλληλοι καί οχι κληρονομικοί άρχον

τες. Διορίζονται άπο τή Βενετία γιά τακτό χρόνο, καθώς καί το συμβούλιο καί 

τά οργανά του. Το φεουδαλικό σχήμα παίρνει έδώ ιδιαίτερη μορφή πού μοιάζει 

κάπως με τή βυζαντινή διάρθρωση, έχοντας ευθύς εξ αρχής στρατιωτική μορφή. 
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Tè νησί διαιρείται σέ εξι διαμερίσματα (έξαρχίες, sexteria). Tò κάθε 

sexterium διαιρείται σέ τοΰρμες (δπως τά βυζαντινά θέματα), καί ή κάθε 

τούρμα σέ καστελλανίες με επικεφαλής τον κατεπάρω (capitaneiis), στρατιω

τικό καί πολιτικό διοικητή. 'Από τά πρώτα μελήματα τής Βενετίας είναι νά 

εγκαταστήσει σέ κάθε sexterium στρατιωτικό σώμα δημιουργώντας μια σειρά 

άπο στρατιωτικά φέουδα δύο κατηγοριών: φέουδα μέ τήν υποχρέωση νά δια

τηρούν 'ιππικό, ο'ι λεγόμενες cavallerie (Ίπποτεΐ'ες), καί φέουδα μικρότερης 

άξιας μέ λιγότερα εισοδήματα γιά τή συντήρηση πεζικού, τις serventerie ή 

sergenterie. Κάθε φέουδο, ανάλογα μέ τήν κατηγορία του, περιείχε έκταση 

γής πού μποροΰσε νά περιλαμβάνει περισσότερες άπο μία αγροτικές κοινότη

τες (casalia) καί έναν ορισμένο αριθμό καλλιεργητών πάροικων ή βιλλάνιυν, 

προσαρτημένων στο κτήμα. 

Γιά τις λεπτομέρειες τής λειτουργίας κάθε φέουδου καί γιά τά αριθμητικά 

στοιχεία πού το άφοροΰν δέν ξέρομε πολλά πράγματα. Ξέρομε μόνον οτι το 

1211 δημιουργήθηκαν 132 ιπποτικά φέουδα καί 48 sergent eri e (δηλ. συνο

λικά 180). Tò 1222 εγκαταστάθηκαν άλλοι 100 φεουδατάριοι σέ 70 ίπποτείες 

στην περιοχή τοΰ Ρεθύμνου. Άλλες 2 ίπποτεϊες προστίθενται το 1223. Το 

1252 δημιουργήθηκαν 75 φέουδα στά βόρεια παράλια τής περιοχής Χανίων, 

τά όποια μοιράστηκαν σέ 45 ίπποτεΐες καί 6 sergenterie. Οί φεουδατάριοι 

αυτοί δέν είναι μεγάλοι φεουδάρχες, άλλα στρατιώτες καί ανατίθεται στά χέρια 

τους ή υπηρεσία τοΰ νησιοΰ. "Εναντι τής υπηρεσίας αυτής έχουν τήν νομή 

τής γής πού τους παραχωρείται καί τών δοσιμάτων τών χωρικών (βιλ,λάνων). 

Το σημαντικό πρόβλημα πού τίθεται εδώ καί πού έχει άμεση σχέση μέ 

τις επαναστάσεις, γιά τις όποιες μιλάμε, είναι τοΰτο: Ή Βενετία πού χώρισε 

μετά τήν κατάκτηση το νησί σέ sexteria πρέπει νά είχε πρόθεση νά δια

μοιράσει ολόκληρη τή γή καί τά εισοδήματα της στους φεουδάρχες της. Τα 

σχετικά έγγραφα δμως δέν λένε τίποτα περί αύτοΰ. Ξέρομε μόνον οτι Ινα μέ

ρος τής κρητικής γής κρατήθηκε άπο τήν κοινότητα τής Βενετίας. Θα πρό

κειται ασφαλώς γιά γή πού κατά το μεγαλύτερο της μέρος άνηκε πριν στο 

βυζαντινό κράτος. Έ ν α άλλο μέρος διανεμήθηκε στο λατινικό κλήρο πού εγ

καταστάθηκε στο νησί καί πήρε στά χέρια του τήν επίσημη εκκλησιαστική 

διοίκηση. Οί ορθόδοξες μητροπόλεις καί επισκοπές καταργήθηκαν, παρέμεινε 

δμως ό κατώτερος κλήρος καί τά μοναστήρια. Ώ ς προς τήν εκκλησιαστική 

περιουσία ή Βενετία τήν κράτησε εξω άπο τήν κατανομή στά φέουδα καί επι

φύλαξε στον εαυτό της το δικαίωμα να τή διαθέσει δεόντως. Δέν έχομε κανένα 

εξακριβωμένο στοιχείο γιά τή διάθεση τής περιουσίας τής εκκλησίας στην 

περίοδο αυτή. Μέγα μέρος της πήγε στή Λατινική εκκλησία, ενώ άλλο έ'μεινε 

σίγουρα στά ορθόδοξα μοναστήρια, εφ' δσον τά βρίσκομε νά κρατούν τήν πε

ριουσία τους. 

"Ενα άλλο, επίσης, άπο τά κυριότερα προβλήματα, πού κι' αύτοίπρέπει 
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νά εξετασθεί σοβαρότερα καί λεπτομερέστερα, είναι τοΰτο: π ώ ς συμπεριφέρ

θηκε ή Βενετία στους άρχοντορωμαίους. Πολιτικά τους αγνόησε. Δέν τους 

έδωσε στην αρχή τής κατάκτησης καί στην οργάνωση τής διοίκησης κανένα 

απολύτως δικαίωμα. Μόνον ο'ι Λατίνοι-Βενετοί φεουδατάριοι αποτελούν το 

κεντρικό συμβούλιο τοΰ δούκα τής Κρήτης. Στους άρχοντορωμαίους τής Κρή

της ή Βενετία συμπεριφέρθηκε ακριβώς δπως ή λατινική αυτοκρατορία τής 

Κωνσταντινουπόλεως απέναντι στους βυζαντινούς άρχοντες. Ώ ς προς τήν οι

κονομική τους υπόσταση δέν έχομε κανένα σαφές τεκμήριο γ ιά τήν εποχή. 

Μποροΰμε δμως νά καταλάβομε άπο τά μεταγενέστερα έγγραφα καί άπο τή 

λογική δτι δέν ήταν δυνατόν νά μήν τους αναγνωρίσει τις ιδιωτικές περιουσίες 

τους. Ά ν κρίνομε πράγματι άπο τις συμφωνίες πού υπογράφονται μαζί τους 

ύστερα άπο κάθε επανάσταση, ο'ι άρχοντορωμαϊοι ζητοΰν άπο τή Βενετία το 

δικαίωμα στην εξουσία καί βέβαια τή συμμετοχή τους στην κατανομή τών 

φέουδων. Τί σημαίνει αυτό; Ή λογικότερη υπόθεση είναι νομίζω ή ακόλουθη: 
Οί κτηματικές περιουσίες τών άρχοντορωμαίων αποτελούνταν χωρίς αμ

φιβολία άπο γή πού άνηκε στίς τρεις νομικές κατηγορίες πού αναφέραμε π α 

ραπάνω, δηλ. άπο γονικά κτήματα καί πρόνοιες καί πιθανόν στην Κρήτη άπο 

μεγάλο μέρος επισκέψεων. Πρέπει δμως νά όμολογήσομε οτι, έκτος άπο τις 

γενικές πληροφορίες πού ανέφερα παραπάνω, δέν έχομε κανένα άλλο τεκμή

ριο. Μόνο τ ά κτήματα τοΰ Σκορδίλη πού συνόρευαν μέ τ ά κτήματα τών Καλ-

λεργών περιγράφονται κάπως καί είναι αρκετά εκτεταμένα. Ά ν ή γή τής 

πρώτης κατηγορίας, υπαγόμενη στο καθεστώς τής πλήρους ιδιοκτησίας, έμενε 

ανέπαφη, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο της μέρος, άπο τους κατακτητές, ή 

γ ή τών δύο άλλων κατηγοριών δηλ. οί .πρόνοιες καί επισκέψεις, στίς όποιες 

το κράτος διατηρούσε τήν ψιλή κυριότητα, μπορούσε νά θεωρηθεί δτι απει

λούνταν άπο τους κατακτητές, εφ' δσον μέ το δίκαιο τής κατάκτησης τά κρα

τικά κ τ ή μ α τ α μποροΰσαν νά περιέλθουν στο νικητή. 

Κάτι τέτοιο, νομίζω, φοβήθηκαν οί "Ελληνες μεγαλογαιοκτήμονες πού Ινα 

άπο τά βασικά τους αιτήματα ήταν ακριβώς ή αναγνώριση τοΰ συνόλου τών 

κτημάτων τους, εφ' όσον μάλιστα στά πρώτα μέτρα τών Βενετών δέν υπήρχε 

τ ίποτα γ ι ' αυτά. Έ δ ώ βρίσκεται το πρώτο καί βασικό κίνητρο τών επαναστά

σεων πού οργάνωσαν ο'ι Κρητικοί φεουδάρχες. Σίγουρα δμως δέν είναι το μόνο. 

Ά ς ύπενθυμίσομε δμως τά κύρια σημεία τών γεγονότων. Α μ έ σ ω ς ύστερα 

άπο τήν εγκατάσταση τών πρώτων Βενετών στρατιωτικών κληρούχων το 

1211, ξεσπάει ή επανάσταση τών Άγιοστεφανιτών στην ανατολική Κρήτη 

πού διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Τ ά κύρια σημεία τής επανάστασης εϊναι τ ά 

ακόλουθα: Κατάληψη άπο τους επαναστάτες ολόκληρης σχεδόν τής ανατολικής 

Κρήτης. Ή Βενετία καλεί σέ βοήθεια εναντίον τών επαναστατών τον Βενετό 

δούκα τοΰ Αιγαίου Πελάγους, Μάρκο Σανούδο. Μέ τήν επέμβαση τοΰ Σανού

δου ηττώνται οί επαναστάτες Κρητικοί. "Τστερα δμως άπο τήν καταστολή 



οι ΚΡΗΤΙΚΈΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΙΣ 7 

τοΰ κινήματος è δούκας τής Κρήτης, Τιέπολος, αρνείται νά εκτελέσει όσα είχε 

υποσχεθεί στον Σανοΰδο, ό όποιος συμμαχεί μέ τους επαναστάτες, ιδιαίτερα 

μέ τήν οικογένεια Σκορδίλη, μέ σκοπό τήν ίδρυση αυτόνομης εξουσίας στην 

Κρήτη. Ά ς προσεχτεί έδώ ή φιλελληνική πολιτική τοΰ Σανούδου, πολιτική 

πού εφάρμοσε καί στά νησιά τοΰ Αιγαίου, και έτσι είχε καταφέρει μέ τή 

βοήθεια τών κατοίκων νά τά καταλάβει σχεδόν ειρηνικά. Ό πόλεμος μέ τον 

Σανοΰδο τελειώνει μέ συμφωνία. Στον Σανοΰδο παραχωρούνται φέουδα στην 

Κρήτη καί άλλα προνόμια. 

Τρεις νέες επαναστάσεις ακολουθούν κατά τά έτη 1217-1236, ο'ι λεγόμενες 

επαναστάσεις τών Δύο Συβρυτών υπό τήν αρχηγία τών Σκορδιλών καί Με-

λισσηνών: 1) 'Επανάσταση τών ετών 1217-1219: Αφορμή υπήρξε κλοπή άλο

γων καί βοσκημάτων τοΰ Κωνσταντίνου Σεβαστοΰ Σκορδίλη. Ή μή απόδοση 

δικαιοσύνης άπο τον δούκα καί τους πράκτορες του προκάλεσε τήν αυτοδικία 

τών Σκορδιλών πού ξεσηκώθηκαν μέ τή σύμπραξη τών Μελισσηνών. Ή επα

νάσταση λήγει μέ τή συμφωνία τοΰ 1219, γιά το περιεχόμενο τής όποιας θα 

ποΰμε παρακάτω. Σημειώνομε απλώς έδώ δτι είναι ή πρώτη γνωστή συμ

φωνία πού γίνεται ανάμεσα σέ Βενετούς καί "Ελληνες επαναστάτες στην Κρή

τη. Οί Βενετοί αρχίζουν νά παίρνουν τους Κρητικούς στά σοβαρά. 2) Επανά

σταση τών Μελισσηνών τών ετών 1219-1223. Αφορμή υπήρξε πιθανώς ή 

αφαίρεση φέουδων τών Μελισσηνών μέ τή νέα εγκατάσταση κληρούχων ιππο

τών Βενετών στίς περιοχές τους. Ή στάση αυτή διαρκεί ως το 1223 καί λή

γει μέ τήν υποταγή τών Μελισσηνών, στους όποιους παραχωρούνται νέα φέου

δα. 3) Ή τρίτη επανάσταση τής περιόδου αυτής εϊναι καί ή σπουδαιότερη. 

Πρόκειται γιά τήν επανάσταση τών ετών 1230-1236. Σ' αυτήν παίρνουν μέ

ρος ο'ι Σκορδίλαι, οί Μελισσηνοί, οί Άρκολέοι, οί Δρακοντόπουλοι καί άλλοι 

πού δέν αναφέρονται άπο τους χρονογράφους. Δηλαδή έχομε έδώ τήν πρώτη 

συνεννόηση τών άρχοντορωμαίων μιας περιοχής. Ή σημασία τής επανάστασης 

έγκειται στο οτι παρουσιάζεται ως ή πρώτη εξέγερση πού γίνεται στην Κρήτη 

στά πλαίσια τής επιτυχούς πολιτικής τοΰ 'Ιωάννη Βατατζή τής Νίκαιας. "Οπως 

Οά δοΰμε παρακάτω, έδώ εμφανίζονται γιά πρώτη φορά καθαρά ο'ι διάφορες 

τάσεις τών αρχηγών τών επαναστάσεων. Ή επανάσταση αυτή τελειώνει μέ 

συμβιβασμό. Οι περισσότεροι Κρητικοί αρχηγοί υπόσχονται πίστη στή Βενε

τική Δημοκρατία έναντι παραχώρησης φέουδων καί επιστροφής τής περιου

σίας τους. 

Σέ σχέση μέ τήν πολιτική τής αποκατάστασης τής βυζαντινής αυτοκρα

τορίας άπο τον Μιχαήλ Παλαιολόγο βρίσκεται ή επανάσταση τοΰ 1261. "Υστε

ρα άπο τήν επανάκτηση τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Μιχαήλ Παλαιολόγος επι

χειρεί νά ανακτήσει, μεταξύ άλλων, καί τά νησιά τοΰ Αιγαίου πού κατείχαν οί 

Βενετοί. Άποτέλλει στην Κρήτη εκπρόσωπο του καί παρακινεί τους άρχον

τορωμαίους σέ επανάσταση. Έ δ ώ φαίνονται καθαρότερα τά δύο κόμματα τής 
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κρητικής αριστοκρατίας. Τό κόμμα τών Βυζαντινών πού πρόθυμα δέχτηκε νά 

επαναστατήσει μέ τήν ελπίδα τής ένωσης τής Κρήτης μέ τήν αυτοκρατορία 

καί το κόμμα τών επιφυλακτικών. Ά ν κρίνομε άπο τά έγγραφα πού αναφέ

ρονται στην επανάσταση αυτή, στην πρώτη ομάδα συγκεντρώνεται Ινα μεγάλο 

μέρος τών άρχοντορωμαίων Κρητικών. Μεταξύ αυτών ήταν μερικές μεγάλες 

καί δυνατές οικογένειες, όπως οί Άγιοστεφανίτες, ο'ι Σκορδίλαι, ο'ι Χορτάτζοι, 

οί Βαροΰχαι καί οι Μελισσηνοί άλλα καί ένα πλήθος δευτερευόντων αρχόντων, 

όπως ο'ι Κυριακόπουλλοι, οί Λογγοβάρδοι, ο'ι Λίμα, ο'ι Γαβαλάδες, οί Πρικο-

σιρίδηδες, οί Λουμπίνοι, οί Άρκολέοι κ.λ.π. Α ρ χ η γ ό ς τοΰ επιφυλακτικού κόμ

ματος, πού τά έγγραφα δέν επιτρέπουν νά δοΰμε τή σύνθεση του, ήταν è πε

ρίφημος Αλέξιος Καλλέργης, è πιο δυνατός καί σίγουρα ό πιο πλούσιος άρ-

χοντορωμαΐος τής Κρήτης πού στην περίπτωση αυτή έπαιξε διπλό ρόλο, γ ιά 

τον όποιο Οά πούμε δύο λόγια παρακάτω. Ή επανάσταση αυτή, μέ τον έντονο 

φιλοβυζαντινό χαρακτήρα, τελειώνει μέ τή συνθηκολόγηση τοΰ 1265. ΟΊ Κρη

τικοί άρχοντες παίρνουν καινούργια φέουδα ή επεκτείνουν τις παλιές τους κτή

σεις καί προνόμια. Ή κατοχή τής Κρήτης άπό τους Βενετούς επικυρώνεται 

επίσης μέ τις συνθήκες μεταξύ Βενετίας καί Βυζαντίου το 1267 καί 1277. 

Σαν συνέχεια τής επανάστασης τοΰ 1262-65 μπορεί νά θεωρηθεί ή επα

νάσταση τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη τών ετών 1272-1275. Οί σχέσεις τών Χορ-

τατζών μέ τον Μιχαήλ Παλαιολόγο δέν εΐναι εξακριβωμένες, πολύ πιθανόν 

όμως υπήρχαν άν κρίνομε άπό το οτι άπό όλες τις μεγάλες επαναστάσεις τής 

Κρήτης τοΰ 13ου αιώνα είναι ή μόνη πού κατέληξε χωρίς συμβιβασμό. Ό 

Χορτάτζης καί τουλάχιστον τά σημαντικότερα μέλη τής οικογένειας, δσα εί

χαν ηγηθεί τής επαναστάσεως, αναγκάστηκαν νά εκπατριστούν στό Βυζάντιο. 

Στην καταστολή τής επανάστασης συνέβαλε έπίσηί καί ή δύναμη τοϋ Καλ

λέργη δίπλα στίς Βενετικές δυνάμεις. 

Ε ν τ ε λ ώ ς διαφορετικό χαρακτήρα έχει ή άλλη μεγάλη επανάσταση τοΰ Α 

λεξίου Καλλέργη. Ή απόπειρα νά μειωθοΰν τά προνόμια τής ισχυρής αυ

τής οικογένειας τών άρχοντορωμαίων άπό τόν δούκα τής Κρήτης Γραδενίγο 

(1282) προκάλεσε τή ρήξη μεταξύ Καλλέργη καί Βενετίας καί, καθώς φαί

νεται, τής ομάδας τών μικρότεροι Κρητικών φεουδαρχών πού τόν άκολου-

θοΰσαν, τών Βλαστών, τών Βαρουχών, τών Γαβαλάδων καί κλάδου τής οι

κογένειας τών Χορτατζών (Μιχαήλ Χορτάτζη), πού είχε συνθηκολογήσει κατά 

τήν προηγούμενη επανάσταση. Είναι χαρακτηριστικό δτι στίς επαναστατικές 

δυνάμεις τοΰ Καλλέργη υπήρχε πλήθος ελεύθερων (franchi) καί πάροικων. 

Ό Καλλέργης μέ τήν εφαρμογή κλεφτοπολέμου αντιμετώπιζε τις οργανωμένες 

δυνάμεις τών Βενετών. Ό πόλεμος αυτός κράτησε ως τό 1299, δηλαδή 18 

ολόκληρα χρόνια, καί κατέληξε κι αυτός σέ συμβιβασμό. Οί εχθροπραξίες στην 

Κρήτη συνέπεσαν, τουλάχιστον άπό ενα χρονικό σημείο καί πέρα, μέ τή διέ

νεξη μεταξύ τών Γενουατών καί τών συμμάχων τους Βυζαντινών καί τών Βε-
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νετών (1293-1299). Μέ τήν επανάσταση τοΰ Αλεξίου Καλλέργη τελειώνει ή 

σειρά τών επαναστάσεων τοΰ 13ου αιώνα. 

Μποροΰμε έδώ νά σταματήσομε τήν περιγραφή τών γεγονότων, γιατί ή 

συνθήκη τοΰ 1299 αποτελεί πράγματι σταθμό στην εξέλιξη τής διάρθρωσης 

τής βενετικής κατοχής στην Κρήτη καί τών σχέσεων τών Βενετών μέ τόν 

ελληνισμό τοΰ νησιοΰ. Ά π ό δσα ελέχθησαν ως έδώ, έγινε νομίζω κατανοητό 

δτι γ ιά τήν κρητική άρχουσα τάξη πού παίρνει τήν πρωτοβουλία τών αντιστα

σιακών αυτών ενεργειών στην Κρήτη τό βασικό κίνητρο, τό άμεσα αισθητό, 

είναι π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α ή εξασφάλιση τών απέραντων κτημάτων της - κατά δεύτερο 

λόγο τών παλιών της προνομίων, καί κατά τρίτο λόγο τής συμμετοχής της στή 

διοίκηση τοΰ νησιοΰ. Μέ τις επαναστάσεις πέτυχε σταδιακά τους σκοπούς 

της. Κατά τοΰτο ο'ι άρχοντορωμαΐοι τής Κρήτης μοιάζουν μέ τους άρχοντες 

άλλων περιοχών τής βυζαντινής αυτοκρατορίας' καί εκείνοι, όπως καί τό με

γαλύτερο μέρος τών αρχόντων προνοιαρίων τοΰ Βυζαντίου άλλων περιοχών, 

μέ τόν ένοπλο αγώνα πέτυχαν τή συμμετοχή τους στην εξουσία τοΰ κατακτητή. 

Παράδειγμα οί άρχοντες προνοιάριοι τής Θράκης, πού μπροστά στην άρνηση 

τών Φράγκων νά αναγνωρίσουν τά προνόμια τους, ξεσηκώνονται καί συμμα

χούν πότε μέ τους Βουλγάρους (τόν περίφημο Ίωαννίτζη) πότε μέ τους "Ελ

ληνες τής αυτοκρατορίας τής Νίκαιας εναντίον τών Φράγκων. Μερικοί πετύ

χαιναν ανώτατες διοικητικές θέσεις, όπως π.χ. ό Θεόδωρος Βρανάς, πού έγινε 

διοικητής τής περιοχής τοΰ Διδυμοτείχου μέ τήν απαίτηση τοΰ πληθυσμοΰ πού 

τήν είχε ελευθερώσει καί τή συγκατάθεση τοΰ Λατίνου αυτοκράτορα Κωνσταν

τινουπόλεως Ε ρ ρ ί κ ο υ τοΰ H a i n a u t . Α κ ό μ α πολυπληθέστερα παραδείγματα 

έχομε άπό τήν Πελοπόννησο, δπου ενωμένοι οί Φράγκοι καί οί 'ίδιοι οί Βενετοί 

κατάλαβαν δτι δέν θα μπορούσαν νά σταθοΰν στον τόπο παρά μέ τή συνεργασία 

τών ντόπιων αρχόντων. "Ετσι, άφησαν στους άρχοντες άθικτες τις πρόνοιες τους. 

Ή πολιτική τών Βενετών στην Κρήτη, δπως είπαμε, ήταν διαφορετική. 

Ά ρ γ η σ α ν νά κατανοήσουν τήν αδήριτη αυτή ανάγκη. Μα κι έδώ υποχώρησαν. 

Οί Άγιοστεφανίτες βέβαια πού άρχισαν τήν πρώτη επανάσταση δέν πέτυχαν 

πολλά πράγματα, εφ' δσον ό αγώνας διεξήχθη ανάμεσα στον Βενετό φεουδάρχη 

Σανοΰδο, πού ήταν ό μόνος πού απόκτησε ουσιαστικά οφέλη, καί τή Βενετία. 

Ή συνθήκη τοΰ 1217 δέν μιλάει καθόλου γιά τους Άγιοστεφανίτες, πού έδω

σαν όμως τό παράδειγμα γιά τις παραπέρα απαιτήσεις, γ ιατί πέτυχαν τήν 

έστω καί σιωπηρή αναγνώριση τών ιδιοκτησιών τους. "Ενας άπό τους δρους 

τής ειρήνης ήταν δτι ό Σανοΰδος μποροΰσε νά πάρει μαζί του 20 οικογένειες 

άρχοντορωμαίων καί δτι ο'ι άρχοντες πού Οά τόν ακολουθούσαν είχαν τό δι

καίωμα νά πουλήσουν τήν ακίνητη περιουσία τους σέ άλλους "Ελληνες ή νά 

τήν εμπιστευθούν σέ οποίον ήθελαν, "Ελληνα ή Βενετό, πράγμα πού δέν απέ

κλειε τήν επιστροφή τους στό νησί. 

Τ ά πρώτα δμως σημαντικά επιτεύγματα πετυχαίνονται μέ τή συνθήκη 
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τοΰ 1219, υστέρα άπό τήν επανάσταση τών Σκορδιλών καί Μελισσηνών. Εί

ναι ή πρώτη φορά πού οί άρχοντορωμαΐοι πετύχαιναν τήν έκχο^ρηση φέουδων 

καί κυρίως τήν ισοτιμία μέ τους Βενετούς ιππότες, αναλαμβάνοντας τις ίδιες 

υποχρεώσεις καί δίνοντας τόν ίδιον όρκο πίστεως. "Εχομε βέβαια έδώ τήν 

πρώτη υποχώρηση τής Βενετίας, άλλα καί την πρώτη παραδοχή τής κυριαρ

χίας της άπό τό Κρητικό άρχοντολόγι, πού δέχεται νά μπει στο φεουδαλικό 

σύστημα. Έ δ ώ γίνεται κάτι περισσότερο. "Ενας άπό τους δρους τής συνθήκης 

ορίζει δτι οί Βενετοί μποροΰν νά κυκλοφορούν ελεύθερα στίς περιοχές τών 

ελληνικών φέουδων καί οτι Οά έχουν πλήρη απαλλαγή άπό τους φόρους. Ή 

ανάγκη νά γραφεί μια τέτοια ρήτρα σημαίνει δτι οί "Ελληνες φεουδάρχες εί

χαν στά φέουδα τους κάτι παραπάνω άπό οικονομική εξουσία, είχαν καί διοι

κητικές εξουσίες, ιδιαίτερα φορολογικές, στίς συναλλαγές πού γίνονταν στην 

περιοχή τους. 

Τά επιτεύγματα αυτά επαναλαμβάνονται καί σέ δλες τις παραπέρα συν

θήκες. ΟΊ αρχηγοί τών επαναστάσεων άποσποΰν άπό τους Βενετούς ολο καί 

περισσότερα φέουδα γιά τους εαυτούς τους καί τους συντρόφους τους. Μια 

προσεχτική έρευνα στά σωζόμενα έγγραφα, πού κάποτε πρέπει νά γίνει, θά 

δείξει τήν προοδευτική αύξηση τών Κρητικών πού εντάσσονται στο φεουδα

λικό βενετικό σύστημα καί δένονται δλο καί περισσότερο μαζί του. "Ετσι, 

στή συνθήκη τοΰ 1236 οί επαναστάτες αναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά κατα

διώξουν άπό κοινοΰ μέ τις βενετικές αρχές τους Δρακοντόπουλους, πού δέν 

συνθηκολόγησαν, άλλα συνέχισαν τόν αγώνα καί κηρύχτηκαν εχθροί καί τών 

δύο παρατάξεων, Ελλήνων καί Βενετών. Τά ίδια επαναλαμβάνονται στή συν

θήκη τοΰ 1265. Πρόκειται δηλαδή γιά τις δύο επαναστάσεις πού υποκινού

μενες άπό τή βυζαντινή αυτοκρατορία είχαν ευρύτερο πολιτικό περιεχόμενο. 

Ή συνθήκη μέ τόν Αλέξιο Καλλέργη τοΰ 1299 όλοκληρο^νει τό επίτευγμα 

τής κρητικής ευγένειας καί αποτελεί Ινα είδος καταστατικού χάρτη τών προ

νομίων της καί τής θέσης της μέσα στο βενετικό κοινωνικό καί πολιτικό σύ

στημα. Δέν θά αναφέρω έδώ παρά τους κυριότερους δρους τής συνθήκης πού 

δείχνουν τά εξαιρετικά προνόμια τών Κρητικών αρχόντων, πού εμφανίζονται 

πλέον οχι σαν απλοί κληροΰχοι-στρατιώτες, όπως οί Βενετοί, άλλα σαν πραγ

ματικοί ηγεμόνες (δπως στην περίπτωση τοΰ Καλλέργη), έχοντας τήν πολι

τική καί δικαστική εξουσία στά φέουδα τους, τουλάχιστον δσο διαρκούσαν οί 

επαναστάσεις. "Ετσι π.χ. μεταξύ τών όρων τής συνθήκης τοΰ 1299 υπήρχε ή 

διάταξη νά θεωρηθούν έγκυρες οί αποφάσεις τοΰ Καλλέργη καί τών δικα

στών του. 

Τό σημαντικότερο όμως σχετικά μέ τά προνόμια καί τή θέση τής κρη

τικής ευγένειας στο σύστημα τής Βενετίας είναι δτι μέ τή συνθήκη αύτη 

κανονίζονται οί βαθμοί ιεραρχίας στίς κοινοτικές τάξεις, έτσι πού νά δια

κρίνονται, καθώς λέει ή συνθήκη, οί κοινωνικές τάξεις στίς οποίες ό καθέ-
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νας ανήκει: νά διακρίνεται ό άρχων φεουδάρχης άπό τό αρχοντόπουλο, έννοιες 

ρευστές πού ακόμα δέν μποροΰμε νά τις συλλάβομε καλά, οί βασμοΰλοι, ό 

λατϊνος κ.λ.π. καί νά παραμένει ό καθένας στην τάξη του" οί "Ελληνες φεου

δάρχες μποροΰν νά συνάπτουν έπιγαμίες μέ τους Λατίνους κ.λ.π. 

Είδαμε οτι στίς επαναστάσεις αυτές τών αρχόντων έπαιρναν μέρος, εκτός 

άπό τους μικρότερους άρχοντες καί Ινα μέρος τών άλλων τάξεων τοΰ νησιοΰ, 

πρώτα-πρώτα ο'ι βιλλάνοι-πάροικοι καί οί ελεύθεροι χωρικοί (franchi) πού 

αποτελούσαν τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ κρητικοΰ πληθυσμοΰ καί πού χωρίς 

τή συμμετοχή τους οί επαναστάσεις τών αρχόντων θά ήταν αδύνατες. Δέν 

εϊναι, λοιπόν, παράξενο δτι στίς παραπάνω συνθήκες οί επικεφαλής τών επα

ναστάσεων πετυχαίνουν εγγυητικές ρήτρες γιά τις κατώτερες αυτές κοινωνι

κές τάξεις. Βέβαια, ή πρώτη τους φροντίδα εϊναι ή εξασφάλιση τών δικών 

τους ταξικών συμφερόντων, άλλα μέσα στά συμφέροντα αυτά (ιδιαίτερα γιά 

μια αγωνιζόμενη νά τά εξασφαλίσει κοινωνική τάξη), περιέχεται καί ή φρον

τίδα κάποιας κοινωνικής ισορροπίας πού χωρίς αυτήν τά οποιαδήποτε προνό

μια δέν μποροΰν νά έχουν καμιά σταθερότητα. Άλλωστε, ή εγγύηση πού ζη-

τοΰν άπό τήν κυρίαρχη δύναμη δέν εϊναι τέτοια πού νά αντίκειται στά δικά 

τους κοινωνικά προνόμια. Έ τ σ ι , επιτυγχάνονται διατάξεις υπέρ τοΰ άγροτικοΰ 

πληθυσμοΰ, π.χ. ή εγγύηση γιά τήν κτηματική περιουσία καί τό νομικό κα

θεστώς τών λεγομένων ελευθέρων (χωρικών μικροϊδιοκτητών πού δέν ήσαν δε

μένοι μέ τή γή τοΰ αφέντη) πού ή βενετική εξουσία, άλλα καί σίγουρα πολλοί 

"Ελληνες φεουδάρχες, εϊχαν τήν τάση νά καταπατούν. Εϊναι δμως χαρακτη

ριστικό οτι σέ δλες σχεδόν τις συνθήκες ο'ι φεουδάρχες ζητούν καί πετυχαίνουν 

άπό τή Βενετία νά έχουν τό δικαίωμα νά διαχειρίζονται ο'ι ίδιοι τό ζήτημα 

τής απελευθέρωσης πάροικων, καθώς καί νά κηρύσσουν ελεύθερους ορισμένους 

άπ' αυτούς. Ή σημασία τοΰ δικαιώματος αύτοΰ εϊναι κατανοητή. "Ετσι, ό φε

ουδάρχης έδενε ηθικά τόν απελεύθερο μέ τό πρόσωπο του, δημιουργούσε ισχυ

ρούς προσωπικούς δεσμούς πού μεταβάλλονταν γρήγορα καί σέ οικονομικούς. 

Στον αριθμό τών πάροικων ακτημόνων ή καλλιεργητών μέ μικρή περιουσία 

πρόσθεταν καί Ινα σημαντικό αριθμό ελεύθερων καλλιεργητών καί έθεταν τις 

βάσεις τής δημιουργίας μιας πελατείας, επάνω στην οποίαν στηρίζεται κάθε 

αρχαϊκή μεσαιωνική κοινωνία. Τό σύστημα αυτό μέ διάφορες μορφές διατη

ρήθηκε στην Ελλάδα ως καί τόν 20ό αιώνα. 

Τέλος, πολλοί άπό τους δρους τών συνθηκών, ιδιαίτερα ή συνθήκη τοΰ 

Καλλέργη, αναφέρονταν λεπτομερώς στον διακανονισμό τών δοσιμάτων τών 

χωρικών. Θά μας πήγαινε μακρυά ή ανάλυση τους καί ή μελέτη τους. Τά 

αριθμητικά στοιχεία πού δίνουν μποροΰν νά γίνουν αντικείμενο ειδικής μελέ

της μέ στατιστικές καί οικονομικές αναλύσεις, πού ξεφεύγουν βέβαια άπό τή 

δυνατότητα μιας διάλεξης. Τοΰτο μόνον μποροΰμε νά ποΰμε έδώ, δτι γίνεται 

προσπάθεια, τουλάχιστον στά χαρτιά, νά περιορισθούν οί καταχρήσεις τών 
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φεουδαρχών, μέ τόν καθορισμό ανωτάτων ορίων εισπράξεων. Ά ν οί διακανο

νισμοί αυτοί εφαρμόστηκαν στην πράξη, εϊναι άλλο ζήτημα. Ή συνέχεια τών 

επαναστάσεων τόν 14ο καί τόν 15ο αιώνα καί τό ξεσήκωμα τών χωρικών 

δείχνουν δτι αυτά τά μέτρα δέν σταμάτησαν τις καταχρήσεις. "Οροι δμως, 

δπως ή δυνατότητα τών έπιγαμιών μεταξύ πάροικων καί ελεύθερων καί ή 

ελεύθερη διάθεση τών περιουσιών τους, παρέμειναν αξιόλογα επιτεύγματα καί 

επιτυχείς εκβάσεις στίς απαιτήσεις τών χωρικών. 

Ή μέχρι τώρα περιγραφή τών κοινωνικών συνθηκών, μέσα στίς οποίες γ ί

νονταν οί επαναστάσεις τής Κρήτης, έδειξαν, νομίζω, οτι στην ιεράρχηση τών 

κινήτρων τών επαναστάσεων οί κοινωνικοί αυτοί παράγοντες αποτελούν τό 

πραγματικό υπόβαθρο. Θά ήταν ίσως ελλιπής ή παρουσίαση αυτή, άν δέν λά

βει υπ ' Οψιν κανείς τό ιδεολογικό υπόβαθρο, επάνω στο όποιο στηρίζονται 

τά κινήματα αυτά. Καί ιδιαίτερα τις θρησκευτικές αντιθέσεις ανάμεσα στους 

καθολικούς Βενετούς καί τους ορθόδοξους Κρητικούς, καθώς καί τήν εθνική 

ιδεολογία. Τόν θρησκευτικό παράγοντα πού σίγουρα κινεί τις κρητικές μάζες 

τόν βλέπομε στην προσπάθεια τών φεουδαρχών να επιβάλλουν δρους πού νά 

εξασφαλίζουν τήν ορθόδοξη εκκλησία τής Κρήτης καί τους κληρικούς της. 

"Οροι πού συναντιούνται στίς συνθήκες, δπως ή δυνατότητα τών πάροικων 

νά γίνονται ιερείς καί μοναχοί, οπότε γίνονταν αυτόματα ελεύθεροι, ή προ

στασία τών ιερέων, διακόνων καί τών παιδιών τους άπό τήν τάση τών Βενε

τών ή τών φεουδαρχών γενικότερα νά τους θεωρούν πάροικους, ή φροντίδα στή 

συνθήκη τοΰ Καλλέργη γιά τήν επανίδρυση ορισμένων τουλάχιστον ορθόδοξων 

επισκοπών καί ή επιδίωξη του νά τις πάρει υπό τήν προστασία του. δείχνουν 

τις θρησκευτικές απαιτήσεις τών ορθοδόξων. 

Δυσκολότερη εϊναι ή απάντηση στο πρόβλημα τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρα τών 

κρητικών επαναστάσεων, πού τό αφήσαμε τελευταίο. Γιά μια κάποια πολυ

διάστατη καί επομένως σύμφωνα μέ τήν πραγματικότητα απάντηση πρέπει 

να έχομε υπ ' Οψιν μας τά εξής: Ή νοοτροπία καί ή ιδεολογία τοΰ κρητικού 

λαοΰ στό σύνολο του εντάσσεται κι αυτή μέσα στά πλαίσια τής ιδεολογίας 

τής εποχής της. Κι' έπειτα ό κρητικός λαός, δπως καί ολόκληρος ό ελληνικός 

λαός τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αποτελείται άπό ταξικές κοινωνικές ομά

δες πού ή κάθε μια έχει τή δική της νοοτροπία. Θά ήταν, λοιπόν, μάταιο νά 

άναζητήσομε μια γενική ιδεολογία, ιδιαίτερα εθνική, στό σύνολο τών ομάδων 

πού συμμετέχουν στίς επαναστάσεις. Τό κοινό τους χαρακτηριστικό είναι βέ

βαια τό αντιστασιακό πνεύμα απέναντι στην κατάκτηση, στό όποιο ή κάθε 

ομάδα μπορεί νά δίνει ιδιαίτερο περιεχόμενο. "Επειτα, βρισκόμαστε ακόμα στον 

μεσαίωνα, στον 13ο aìcóva, καί τό νά μιλάμε γ ιά εθνική συνείδηση μέ τήν 

έννοια πού δίδομε σήμερα, δηλαδή γιά συνείδηση πού είχε αποκρυσταλλωθεί 

μέ τέτοια καθαρότητα, ώστε νά ξεχωρίζει ή εθνική ιδέα άπό τή θρησκευτική 

(προκειμένου γιά μας ή ιδέα τής ορθοδοξίας) καί άπό τήν ιδέα τής Βυζαντινής 
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Αυτοκρατορίας μέ τους δύο συνεκτικούς της δεσμούς, τήν ιδέα τής ορθοδοξίας 

καί τήν αυτοκρατορική ιδέα, είναι ακόμα πρόωρο. 

Στον ίδιον αυτό χώρο εϊχα τήν τιμή καί τήν ευχαρίστηση νά σας μιλήσω 

γιά τήν εξέλιξη τής ελληνικής ιδέας καί νά δείξω, ελπίζω, οτι στην περίοδο 

πού μας απασχολεί εϊχε κάνει μεγάλες προόδους, ιδιαίτερα στην αυτοκρατορία 

τής Νίκαιας, πού πρώτη ονομάστηκε ελληνική επικράτεια. Άλλα καί δτι ή 

ελληνική σκέψη δέν εϊχε αποχωρισθεί ακόμα ούτε άπό τήν ορθοδοξία (μόνον 

τόν 18ο αιώνα αρχίζει νά αποχωρίζεται) ούτε βέβαια άπό τήν ιδέα τής Βυ

ζαντινής Αυτοκρατορίας. Τό μόνο πού μποροΰμε νά ποΰμε εϊναι οτι Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία καί Ελληνικό Κράτος ταυτίστηκαν. 

Δέν έχομε κανένα στοιχείο συγκεκριμένο, γιά νά παρακολουθήσομε τό 

πραγματικό περιεχόμενο τής εθνικής συνείδησης τοΰ λαοΰ, τών λαϊκών μα

ζών. Μποροΰμε, δμως, άπό τά συνθήματα πού προβάλλουν μερικοί οργανω

τές τών επαναστάσεων νά ποΰμε δτι ή βυζαντινή ιδέα παρά τήν απομάκρυν

ση δια μέσου τής ορθοδοξίας συγκίνησε τή λαϊκή ψυχή. Τέτοια συνθήματα 

ρίχνουν οί επαναστάτες πού συνδέονται μέ τήν πολιτική τοΰ Βυζαντίου, δπως 

οί Χορτάτζαι πού δέν συνθηκολογούν, ακόμα καί ό Καλλέργης. Μάλιστα έδώ, 

στην περίπτωση τοΰ Καλλέργη, έχομε κατά τή γνώμη μου τήν τυπική ιδεο

λογία τοΰ περιφερειακοΰ άρχοντα πού ονειρεύεται νά κηρύξει ανεξάρτητη ηγε

μονία στην περιοχή του. Σαφώς έκδηλη εϊναι ή στάση του απέναντι στους 

Γενουάτες κατά τήν επανάσταση τών συμμάχων τοΰ Βυζαντίου. Ό Καλλέργης 

μοιάζει μέ τόσους άλλους σύγχρονους του άρχοντες βυζαντινούς, τόν Λέοντα 

Σγουρό, τόν Σάββα Άσιδηνό, τους Γαβαλάδες. Κάνει επανάσταση δηλαδή, 

όταν δέν μπορεί νά γίνει ανεξάρτητος. 
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