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ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ. Η ΝΗΣΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΟΨΙΝ 

Σπουδαιότατον γεγονὸς διαδραματίζεται σήμερον ἐν Κρήτῃ. 

Ἡ σκαπάνη καὶ τὸ ἄροτρον τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐνομίας ἐξαλείφει ἐκ τοῦ ὡραίου τῆς 
Κρήτης ὁρίζοντος τοὺς ἀπαισίας μνήμης πύργους της, οἵτινες μετὰ τῆς περιοχῆς των 
ἥδη πωλοῦνται ὡς ἀγροὶ ὑπὸ τοῦ Κρητικοῦ Δημοσίου. 

Ἄλλοι ἀγροὶ αἵματος πρέπει νὰ θεωρῶνται οἱ ἀγροὶ αὐτοί, ἐπὶ τῶν ὁποίων τὸ αἷμα 
ἄφθονον ἔρρευσε καὶ τοὺς ἐπότισε πλουσίως. 

Ἡμεῖς ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι σήμερον δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἐκτιμήσωμεν τὴν 
σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος, διότι ἀπὸ πολλοῦ ἐξέλιπον τὰ προπύργια αὐτὰ τῆς 
φραγκοκράτιας ἢ τῆς τουρκοκρατίας καὶ ἡ ζῶσα σήμερον γενεὰ οὐδὲν ἀνελήφθη 
οὔτε ἐγνώρισε. 

Ἐκεῖ κάτω ὅμως, εἰς τὴν Κρήτην, τὴν ζωσμένην καθ’ ὅλα τὰ σημεῖα της ἀπὸ τὰ ὀχυρὰ 
αὐτὰ οἰκοδομήματα τὸ γεγονὸς εἶνε σπουδαιότατον. 

Ἡ Κρήτη εἶνε κατάστικτος ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπὸ πύργους πολεμικοὺς τοὺς ὁποίους 
ἰδιαίτερα τουρκικὰ ἐπιτελεία ἐσχεδίαζον καὶ ἵδρυον εἰς ὅλα τὰ ἐπίκαιρα σημεῖα τῆς 
δυσηνίου εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ τυράννου μεγαλονήσου. 

Κυρίως εἰπεῖν, καὶ οἱ σπουδαιότεροι ἄλλως τε, πύργοι εἶνε περὶ τὰς πόλεις, διὰ νὰ 
ἐμποδίζουν τοὺς ἐπαναστάτας νὰ πλησιάζωσι πρὸς αὐτὰς καὶ τὰς πολιορκῶσιν. Ἀλλὰ 
καὶ εἰς τὰς ἐπαρχίας εἶνε ἀρκετοί, χρησιμεύοντες, ὅπως κλείεται ἐκεῖ μέσα ὁ 
Τουρκικὸς στρατός, ὅταν οἱ δοῦλοι ἐπαναστατοῦντες τοὺς ἐξεδίωκον ἐκ τῶν χωρίων.  

Εἶνε κατασκευασμένοι οἱ πύργοι οὗτοι ἐπιστημονικώτατα καὶ μὲ ὅλας τὰς ἀξιώσεις τῆς 
στρατηγικῆς τέχνης. 

Μὲ παχυτάτους τοίχους, ἄλλοι εἶνε τετράγωνοι καὶ ἄλλοι στρογγυλοί. Ὅλοι ἔχουν 
τουφεκήθρας καὶ δύο πατώματα, τὸ ἕν ὡς στρατῶνα, τὸ δ’ ἄλλο ὡς ἀποθήκην 
τροφίμων. Ὅλοι εἶνε ἐφωδιασμένοι μὲ ὑδαταποθήκας καὶ τὰ γύρῳ τοῦ πύργου, 
ταχύσκαπτα ὀχυρώματα, τεχνικώτατα κατεσκευασμένα, ἐμποδίζουν τοὺς 
πολιορκητὰς νὰ πλησιάσουν καὶ διὰ δυναμίτιδος ἀνατινάξουν αὐτὸν καὶ τοὺς ἐντὸς 
πολιορκουμένους εἰς τὸν ἀέρα. 

Οἱ ἐπαναστάται Κρῆτες ἐγνώριζον ὅτι αἱ ἀποθῆκαι τῶν πύργων τούτων ἦσαν πάντοτε 
καλῶς ἐφωδιασμέναι καὶ ὅτι διὰ τῆς πείνης ἦτο δύσκολον νὰ ἑξαναγκάσωσι τοὺς 
πολιορκουμένους εἰς παράδοσιν. Ἐζήτουν λοιπὸν νὰ καταστρέψουν τὰς 
ὑδαταποθήκας των καὶ διὰ τῆς δίψης νὰ ἐπιτύχωσι τὴν παράδοσιν. 

Οἱ πολιορκούμενοι εἰς τοὺς πύργους τούτους, κατὰ τὰς τελευταίας μάλιστα 
ἐπαναστάσεις, δὲν ἦσαν μόνον Τοῦρκοι στρατιῶται, ἀλλὰ καὶ Τουρκοκρῆτες. Ἡ θέσις 
των δὲ δὲν ἦτο πάντοτε παθητική. Πολλάκις ὅταν ἔβλεπον ὅτι αἱ τάξεις τῶν 
πολιορκητῶν διὰ διαφόρους λόγους ἠρατοῦντο, ἐπετίθεντο κατὰ τῶν παρακειμένων 
χριστιανικῶν χωρίων καὶ ἔσφαζον καὶ ἐπυρπόλουν καὶ διήρπαζον. Ἀλλὰ πολὺ συχνὰ 
εἰς τοὺς πύργους τούτους κατέφευγον καὶ οἰκογένειαι Τουρκικαί, ὅταν τὸ χωρίον των 
καταλαμβάνετο ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν. 

Οἱ σπουδαιότεροι πύργοι εὑρίσκονται περὶ τὰ Χανιά. Πολλοὶ εἶνε ἀληθινὰ φρούρια. Ἐξ 
αὐτῶν ὁ πύργος τῆς Ἀγυιᾶς, τοῦ Κερατιδίου καὶ τῆς Μαλάξας ἔπεσαν οἰκτρῶς 
ἐκπορθηθέντες ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν ἐπαναστατῶν, ὅπως καὶ ὁ τῶν 
Βουκολιῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κισσάμου. 



Ἐκπορθηθέντες παρεδόθησαν εἰς τὸ πῦρ, ἀφοῦ προηγουμένως ἐλεηλατήθησαν 
τελείως παρὰ τῶν ἐπαναστατῶν, οἵτινες παρέλαβον τὰς τροφὰς καὶ ὅσην ἦτο 
δυνατὸν ξυλείαν. 

Οἱ διάφοροι οὗτοι πύργοι ἢ ἐτοποθετοῦντο εἰς τὸ κέντρον τῆς ἐπαρχίας ἢ κατὰ 
σειρὰν ἐπὶ ἐπικαίρων λόφων ὀρθούμενοι ἐσχημάτιζον τὰς βάσεις ζώνης πολεμικῆς, 
ἥτις ἐπροστάτευεν ἀπὸ πολιορκίας τὰς πόλεις. 

Οὕτω ἐσχηματίζετο τὸ περίφημον κορδόνι, μετὰ τοῦ ὁποίου διαρκῶς συμπλέκοντο οἱ 
ἐπαναστάται Κρῆτες. 

Ἑκατομμύρια ὁλόκληρα ἐδαπάνησεν ἡ Τουρκία, χωρὶς νὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τὸ τὶ 
ἐδαπάνησεν ἡ Ἐνετικὴ πολιτεία διὰ τὴν ὀχύρωσιν ταύτην τῆς νήσου. 

Καὶ πρὸς κατασκευὴν τῶν συχνότατα ἠγγαρεύοντο οἱ χριστιανοί, κομίζοντες λίθους ἢ 
κτίζοντες τὰ ὀχυρώματα ταῦτα, ἀπὸ τῶν ὁποίων τόσοι ἐθανατώθησαν. 

Γύρω τῶν πύργων τούτων καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ὀρθοῦνται ἀκόμη σήμερον ἡ 
ξηρολιθιαῖς, τὰ ὀχυρώματα τῶν ἐπαναστατῶν Κρητῶν, τὰς ὁποίας τὴν νύκτα, 
ἐτοιμαζόμενοι εἰς ἐπίθεσιν κατὰ τῶν πύργων, ἀνήγειρον. Εἶνε μικροὶ τοῖχοι πλάτους 
ἐλαχίστου καὶ τόσου, ὥστε νὰ προστατεύῃ τὸ σῶμα γονυπετῶς πυροβολοῦντος 
ἐπαναστάτου, ὕψους δὲ ἡμισεως ἀνθρωπίνου ἀναστήματος. Ὄπισθεν αὐτῶν οἱ 
χριστιανοὶ ἐπολέμουν. 

Τὸ ἄροτρον καὶ αὐτὰ θὰ τὰ ἀνατρέψῃ καὶ οἱ λίθοι των θὰ χρησιμεύσουν ὡς λίθοι 
ἀναθέματος κατὰ τοῦ καθεστῶτος, τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησε τὰ μέγαρα αὐτὰ τοῦ 
τρόμου καὶ τοῦ θανάτου. 


