
Την Παρασκευή 31 Μαρτίου και το Σάββατο 1 Απριλίου η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών 

Μελετών οργανώνει Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα τον Κρητικό Πόλεμο (1645-1669) 

στη γραμματεία και στους χάρτες της εποχής του. Οι εργασίες του Συμποσίου θα γίνουν στο 

Μικρό Αμφιθέατρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και εντάσσονται στο πλαίσιο της 

έκθεσης χαρτογραφίας CANDIA/ CRETA/ ΚΡΗΤΗ. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 16ος - 

18ος ΑΙΩΝΑΣ, που συνδιοργανώνεται από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης 

και την Ε.Κ.Ι.Μ. στο Ιστορικό Μουσείο. 

 

Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων παλιά και ξεχασμένα ή πλημμελώς 

μελετημένα και αξιοποιημένα από την ιστορική και φιλολογική έρευνα κείμενα για τον 

Κρητικό Πόλεμο. Οι συντάκτες τους, όχι μόνον Έλληνες και Ιταλοί αλλά και Οθωμανοί 

Τούρκοι, υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων που αφηγούνται στα έργα τους και, 

από την άποψη αυτή, η μαρτυρία τους αποκτά ιδιαίτερη αξία. Οι ιστορικές αφηγήσεις σε 

πεζό και σε έμμετρο λόγο, τα θεατρικά έργα, οι ενθυμήσεις, τα λαϊκά χρονικά και τα 

δημοτικά τραγούδια από κοινού με τους χάρτες και τα αναλυτικά τοπογραφικά σχέδια των 

πολεμικών συγκρούσεων και της πολιορκημένης πόλης του Χάνδακα καθώς και με τα 

πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα του πολέμου, συνιστούν ένα πολύτιμο υλικό τεκμηρίωσης 

αυτής της ηρωικής για την Κρήτη εποχής, κατά την οποία η Χριστιανική Ευρώπη ήλθε 

αντιμέτωπη με την Οθωμανική Ανατολή σε έναν αγώνα με καθοριστικές επιπτώσεις για την 

Ευρωπαϊκή Ιστορία. 

 

Το πρόγραμμα του Συμποσίου έχει ως εξής: 

. 

 

    

Παρασκευή 31 / 

03 
  

19:00 Έναρξη του Συμποσίου 

19:30 - 21:00 Στυλιανός Αλεξίου: Ο "Κρητικός Πόλεμος" του Τζάνε ως 

λογοτέχνημα,Στέφανος Κακλαμάνης: Έμμετρες ιστορικές αφηγήσεις για 

τον Κρητικό πόλεμο. Η συμβολή των Ιταλών, Χρυσούλα Τζομπανάκη: Οι 

Τούρκοι πολιορκούν τον Χάνδακα: Χάρτες με τις θέσεις των εχθρικών 

στρατευμάτων, τοπογραφικά και κατασκευαστικά σχέδια του φρουρίου, 

προτάσεις ενίσχυσης της οχύρωσης 
 

    

Σάββατο 01 / 04   

10:00 - 11:30 Γιάννης Μαυρομάτης: Ο Κρητικός Πόλεμος σε ελληνικά κείμενα του 

17ου αιώνa,Θεοχάρης Δετοράκης: Αθανάσιος Πικρός: Μια 

παραγνωρισμένη πηγή του Κρητικού Πολέμου, Αναστασία 

Μαρκομιχελάκη: Θεατρική δραστηριότητα στον πολιορκούμενο Χάνδακα 
 

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 

12:00 - 13:00 Ηλίας Κολοβός - Μαρίνος Σαρηγιάννης: Οθωμανικές πηγές για τον 

Κρητικό Πόλεμο,Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: Η χαρτογραφία των μεταλλίων 

και η νομισματική στον καιρό του πολέμου, 
 

13:00 Συμπεράσματα & Λήξη του Συμποσίου 
 

  
Την επιστημονική επιμέλεια του Συμποσίου έχει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Στέφανος Κακλαμάνης. 
Στην οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ., ομότιμος καθηγητής Θεοχάρης 
Δετοράκης και ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρίας, αναπληρωτής καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός. Το Συμπόσιο 
τελεί υπό την Προεδρία του κ. Στυλιανού Αλεξίου.  
Τις εργασίες του Συμποσίου μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 


