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Όηαλ θάπνηνο ηαμηδεύεη ζηελ Κξήηε ζα αθνύζεη αξθεηά ζπρλά αλζξώπνπο λα ιέλε όηη θαηάγνληαη από βαζηιηθό 

αίκα, απόγνλνη επγελώλ πνπ δνύζαλ θάπνηε ζηελ Κξήηε. Ο επηζθέπηεο ζπρλά ζα απνξξίςεη απηέο ηηο ηζηνξίεο 

ζαλ γεξνληηθέο θαληαζίεο ή ζαλ παξεμήγεζε ηεο Κξεηηθήο δηαιέθηνπ πνπ ζε κεξηθά κέξε παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο. Θα θάλεη όκσο ιάζνο, θαζώο ππήξραλ επγελείο ζε όια ηα κέξε ηεο Κξήηεο θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν ηεο Βπδαληηλήο επνρήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δλεηνθξαηίαο. Απηνί ήζαλ θπξίσο απόγνλνη ησλ 

Βπδαληηλώλ αξηζηνθξαηηθώλ νηθνγελεηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κξήηε θαηά ηνλ 11ν θαη 12ν αηώλα. Η 

δεύηεξε θαηά ζεηξά απνίθεζε είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο ν ζξύινο ησλ 12 Αξρνληόπνπισλ, ελ κέξεη ζξύινο 

θαη ελ κέξεη ηζηνξηθό γεγνλόο. Μέξνο ηνπ ζξύινπ απηνύ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα ελώ άιια 

κέξε ηνπ βαζίδνληαη ζε πιαζηνγξαθεκέλα έγγξαθα πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ εηδηθά γηα ηνπο επεξρόκελνπο 

Βελεηνύο θαηαθηεηέο ηεο Κξήηεο πνπ θαηέιαβαλ ην λεζί ην 1204. 

Όηαλ ν ζηξαηεγόο Νηθεθόξνο Φσθάο, θαη αξγόηεξα απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ, απειεπζέξσζε ηελ Κξήηε 

από ηνπο Άξαβεο ην 961, αλεζύρεζε γηα ην ρακειό εζηθό θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο ηνπ πιεζπζκνύ κεηά 

από 137 ρξόληα Αξαβηθήο θαηνρήο. Απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληίζηαζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ έλαληη ηεο 

λέαο Βπδαληηλήο δηνίθεζεο, αλάγθαζε ηνλ Απηνθξάηνξα Αιέμην Κνκλελό Α' λα ζηείιεη πξνο ηα ηέιε ηνπ 10νπ 

αηώλα έλαλ αξηζκό δηαθεθξηκέλσλ Βπδαληηλώλ νηθνγελεηώλ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λα απνηθήζνπλ ηελ 

Κξήηε, κε ζθνπό λα αλπςώζνπλ ην εζηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα ζξεζθεπηηθά ηδεώδε αιιά θαη λα επηβάιινπλ 

θαιύηεξν έιεγρν ζηνλ ληόπην πιεζπζκό. 

Απηή ε πξώηε απνζηνιή δελ επέηπρε ζην ζθνπό ηεο θαη έλαλ αηώλα αξγόηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο 

ηνπ απηνθξάηνξα Αιέμηνπ Κνκλελνύ Β', δηζέγγνλνπ ηνπ Αιέμηνπ Κνκλελνύ Α', κία λέα νκάδα Βπδαληηλώλ 

επγελώλ έθζαζε ζηελ Κξήηε. Σνπο δόζεθαλ ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά θαη δηνηθεηηθά πξνλόκηα. Η άθημή ηνπο 

είλαη γλσζηή κέζα από ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ σο ε ηζηνξία ησλ Γώδεθα Αξρνληόπνπισλ. Απηό ην γεγνλόο 

έγηλε αληηθείκελν αληηδηθίαο κεηαμύ ηζηνξηθώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η ηζηνξία, ή ν κύζνο γηα κεξηθνύο, 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Ο Αιέμηνο Κνκλελόο Β', αλεζπρώληαο γηα ηε ζπλερή αλαηαξαρή ζηελ Κξήηε, έζηεηιε 12 επηθαλείο Βπδαληηλέο 

νηθνγέλεηεο  γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο δπλαηνύο δεζκνύο κε ηελ Πόιε θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ ληόπηνπ πιεζπζκνύ. ε έλα έγγξαθν γλσζηό σο «Υξπζόβνπιιν», 

(έγγξαθν πνπ θέξεη ρξπζή ζθξαγίδα γηα ηελ απζεληηθόηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απηνθξάηνξα) ν απηνθξάηνξαο, 

αθνύ απεηιεί ηνπο Κξήηεο κε απζηεξή ηηκσξία ζε πεξίπησζε αλππαθνήο ηνπο πξνο ηε ζέιεζή ηνπ, ιέεη όηη ηνπο 

ζηέιλεη σο βαζηιηά θαη ζεκαηνθύιαθά ηνπ ηνλ γηό ηνπ Ιζαάθην καδί κε 12 Άξρνληεο. Η ζεκεξηλή δηακάρε ησλ 

ηζηνξηθώλ, κεηαμύ άιισλ, ζπλδέεηαη κε ηελ απζεληηθόηεηα απηνύ ηνπ εγγξάθνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία εθδόζεθε. 



 

 

Οη νηθνγέλεηεο πνπ νλνκάδνληαη ζε απηό ην έγγξαθν, θαη νη νπνίεο είραλ δηαθεθξηκέλε ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Κξήηεο είλαη: Ισάλλεο Φσθάο (ην όλνκα ηεο νηθνγέλεηαο άιιαμε θαηά ηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο ζε 

Καιιέξγε), Μαξίλνο θνξδύιεο, αληςηόο ηνπ απηνθξάηνξα, Φίιηππνο Γαβαιάο, Θσκάο Αξρνιένο, Δπζηάζηνο 

Υνξηάηδεο, Λέσλ Μνπζνύξνο, Κσλζηαληίλνο Βαξνύραο, Αλδξέαο Μειηζζηλόο, Λνπθάο Λίζηλνο, Νηθεθόξνο 

Αξγπξόπνπινο, Γεκήηξηνο Βιαζηόο θαη Μαηζαίνο Καιαθάηεο. Όινη ηνπο ήζαλ αξρεγνί νηθνγελεηώλ πνπ είραλ 

κέρξη θαη 8 αξζεληθά κέιε. 

Μεγάιεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο δόζεθαλ ζε θάζε κία από απηέο ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα νλόκαηά ηνπο 

ζπλαληνύληαη σο ηνπσλύκηα δηαθόξσλ ηνπνζεζηώλ ζηελ Κξήηε όπσο ην θνξδύιν (ή θνξδίιιν ή θνξδίισ) 

ζηελ εηεία θαη ζηνλ Μπινπόηακν θνληά ζην Ρέζπκλν, ηα Καιιεξγηαλά ζηελ Κίζζακν θνληά ζην Καζηέιιη, 

θαη ην Κάιιεξγν ή Καιέξγσ θνληά ζην Ρέζπκλν. Τπάξρεη επίζεο θαη κία βνπλνθνξθή ζηα Λεπθά Όξε πνπ 

νλνκάδεηαη Καιιέξγεο θαη πνιιά αθόκα κέξε πνπ θαζξεθηίδνπλ ηα νλόκαηα ησλ Αξρνληόπνπισλ κε ηελ 

θαηάιεμε ηνπ ηνπσλπκίνπ ζε -αλά π.ρ. Καιιεξγηαλά ή ρξεζηκνπνηώληαο ην θηεηηθό ηνπ π.ρ. ηνπ Καιιέξγε ή 

ηνπ θνξδύιε. Σα νηθόζεκα ησλ νηθνγελεηώλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε εθθιεζίεο θαη κλεκεία ζε όιε ηελ Κξήηε 

θαη κέιε απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ είλαη επηθαλή κέιε ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Σα ίδηα νλόκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηε ηαξαγκέλε ηζηνξία ηεο Κξήηεο θαηά ηνπο αηώλεο θαζώο πνιινί από απηνύο θαηείραλ 

επηθαλείο ξόινπο ζε ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλόηα.  

Λόγσ ηεο απνπζίαο ησλ απζεληηθώλ εγγξάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνίθεζε (ζώδνληαη κόλν ζε αξρεία από 

ηελ βελεηηθή επνρή ππνηηζέκελσλ κεηαθξαζκέλσλ ειιεληθώλ αξρείσλ ή ειιεληθέο κεηαθξάζεηο πξόηεξσλ 

βελεηηθώλ εγγξάθσλ) θαη πηζαλώλ ιαζώλ ζηα κεηαθξαζκέλα έγγξαθα, ππάξρεη ε άπνςε ζήκεξα, όηη ην 

έγγξαθν θαη ε ηζηνξία πνπ ζπλδέεηαη κε απηό ήηαλ επηλόεζε κειώλ απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ κε ζθνπό λα 

πείζνπλ ηνπο Βελεηνύο γηα ηελ αξηζηνθξαηηθή ηνπο ζέζε θαη θαηά ζπλέπεηα λα εμαζθαιίζνπλ κία ζέζε 

αλάκεζα ζηε λέα πνιηηηθή ειίη. 

Απηό πνπ δελ ακθηζβεηείηαη είλαη, όηη νη νηθνγέλεηεο απηέο πνπ έθηαζαλ ζηελ Κξήηε από ην Βπδάληην ήηαλ από 

εμέρνπζεο βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο θαη όηη όηαλ απνίθεζαλ ζηελ Κξήηε ζρεκάηηζαλ ηε λέα αξρνληηθή ηάμε πνπ 

ζα έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ Κξήηε από ηόηε θαη ζην εμήο. Η εμέρνπζα ζέζε ηνπο επηβίσζε κέζα από ηνπο 

αηώλεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Δλεηνθξαηίαο. 

Από ρεηξόγξαθν ηνπ Δξσηόθξηηνπ ηνπ 1787, παξνπζίαζε ηνπ πηνύ ηνπ απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ κε ηελ ζπλνδεία ηνπ. 



Οη νηθνγέλεηεο ησλ απνγόλσλ ησλ Γώδεθα Αξρνληόπνπισλ, θαζώο θαη απηέο ηεο πξώηεο νκάδαο Βπδαληηλώλ 

επγελώλ, απέθηεζαλ ζπγθεθξηκέλα πξνλόκηα από ηνπο Βελεηνύο. Απηνί απνθαινύληαλ Αξρνληνξσκαίνη από 

ηνπο Βελεηνύο (νη Βπδαληηλνί ήηαλ γλσζηνί σο Ρσκαίνη - από ηελ Αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία - θαη 

Άξρσλ από ην εγέηεο) θαη νη δύν νκάδεο ήζαλ κέξνο ησλ “privilegiati” ή ηεο πξνλνκηνύραο ηάμεο πνπ 

πεξηειάκβαλε όινπο ηνπο ηεξείο θαη ηνπο θαθηαλνύο. Οη ηειεπηαίνη ζεσξνύληαλ όινη από ηνπο Βελεηνύο σο 

απόγνλνη ηνπ Άξρνληα Μαξίλνπ θνξδύιιε. 

Γη' απηό, αλ ζε έλα από ηα ηαμίδηα ζαο ζηελ Κξήηε ζπλαληήζεηε θάπνηνλ πνπ ιέεη όηη είλαη απόγνλνο 

αξηζηνθξαηώλ, κελ απνξξίςεηε απηό πνπ ιέλε, θαζώο κπνξεί λα ππάξρεη θαη θάπνηα δόζε αιήζεηαο θαη κηα 

κεγάιε θαη ελδηαθέξνπζα ηζηνξία. 

ΗΜΔΙΩΗ: Γηα πεξηζζόηεξα γηα ηε δηακάρε ησλ ηζηνξηθώλ γύξσ από απηό ην ζέκα κπνξείηε λα δηαβάζεηε ην 

βηβιίν: Byzantine Crete, From the 5th century to the Venetian Conquest, 1988, ηνπ Dimitris Tsougarakis, ζηα 

Αγγιηθά, πηζαλόηαηα δηαζέζηκν ζηηο κεγαιύηεξεο Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο Κξήηεο. 


