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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Λογοτεχνία στο Χάνδακα και Κρητική Αναγέννηση
Η λογοτεχνική παραγωγή στο Χάνδακα την περίοδο της Βενετοκρατίας χωρίζεται σε δύο
περιόδους: την πρώιμη (τέλη 14ου-αρχές 16ου αιώνα), όπου ακολουθεί τη βυζαντινή και
δημώδη παράδοση και την περίοδο της «αναγέννησης» (αρχές 16ου-τέλη 17ου αιώνα),
όπου γράφονται τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας («Ερωφίλη», «Ερωτόκριτος», «Θυσία
του Αβραάμ») εμπνευσμένα από δυτικά πρότυπα, τα οποία ωστόσο ξεπέρασαν σε
καλλιτεχνική αξία. Αυτή η λογοτεχνική παραγωγή σε περίοδο κατάκτησης, αποτέλεσε
πυλώνα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και απόδειξη πως οι πνευματικές ικανότητες,
μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα και σε δυσπρόσιτο ιστορικό περιβάλλον.
Μιχάλης Τζανάκης

Η κοινωνία και η ψυχαγωγία στο Βενετσιάνικο Χάνδακα
Η κοινωνία του Χάνδακα από τον 13ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα
χαρακτηρίζεται από μια φεουδαρχική δομή, η οποία περιλαμβάνει τέσσερεις τάξεις. Από τα
μέσα του 16ου αιώνα παρατηρείται μια κινητικότητα στις κοινωνικές τάξεις, καθώς η Κρήτη
παύει να είναι αποικία και γίνεται τμήμα του Βενετικού κράτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την δημιουργία ενός αστικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στον ενετοκρητικό
πολιτισμικό συγκρητισμό. Ο συγκρητισμός εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς της
καθημερινής ζωής, τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στις ποικίλες πολιτισμικές εκφάνσεις.
Έτσι, Ενετοί και Κρητικοί συμμετέχουν στη γκιόστρα, στον πορτοκαλοπόλεμο των
Αποκρεών και στη σκριμίδα (ξιφασκία), ενώ οι κοινές καντάδες στα σοκάκια του Χάνδακα, οι
αλληλεπιδράσεις στην εκκλησιαστική μουσική (καθολική-βυζαντινή) και η συνύπαρξη
ευρωπαϊκών και κρητικών χορών στις διασκεδάσεις φέρνουν ακόμα πιο κοντά τις δύο
εθνότητες.
Αγησίλαος Αλιγιζάκης

Η Καθολική Εκκλησία στο Χάνδακα κατά τη Βενετοκρατία
Η Καθολική Εκκλησία στον Χάνδακα, ως θεσμός, ιδρύθηκε στα πρώτα χρόνια του 13ου
αιώνα, αμέσως μετά την παραχώρηση της Κρήτης στους Βενετούς. Αντίθετα με άλλες
περιοχές του Ελλαδικού χώρου, η Καθολική Εκκλησία στην Κρήτη ήταν επηρεασμένη και σε
μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την πολιτική της Βενετίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι οι
Κρητικοί, από την ∆υτική Καθολική Εκκλησία γνώρισαν μόνο την «Βενετική» εκκλησία και τις
παραδόσεις της.
Ο Χάνδακας ήταν η έδρα του καθολικού αρχιεπισκόπου και καθεδρικός ναός ο Άγιος Τίτος,
προστάτης της Κρήτης. Εκτός από τον ενοριακό κλήρο, στον Χάνδακα εγκαταστάθηκαν και
πολλά μοναχικά τάγματα που ίδρυσαν περιώνυμους ναούς, κατάλοιπα των οποίων
διατηρούνται μέχρι σήμερα. Η συμβολή της Καθολικής Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή του
Χάνδακα καθ’ όλη την περίοδο της Βενετοκρατίας υπήρξε σημαντική (καλλιέργεια τεχνών,
ίδρυση σχολείων, φιλανθρωπικό έργο). Πνευματικές μορφές που γεννήθηκαν στον Χάνδακα,
ανήκαν στο καθολικό δόγμα.
Αδ. Νίκος Ρούσσος
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