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Παρουσίαση στο Κηποθέατρο "Μάνος Χατζιδάκις"  

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του “ΔΙΚΤΥΟΥ GRECO”  

με θέμα  

"2014 - ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ EL GRECO: ΜΑΘΗΤΙΚΑ 'ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ' 
400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ" 

 

 

Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων 

4ο Γυμνάσιο   Σχ. έτος 2013-14 

 

"Ενετοκρατία στην Κρήτη: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι Ενετοί… 
Μνημεία και μνήμες του Χάνδακα" 

 

 
Το παρακάτω κείμενο συνόδευσε την ψηφιακή παρουσίαση του προγράμματος. 
Ακολούθησε μουσικό δρώμενο από τους μαθητές. Το κείμενο διάβασε η μαθήτρια 
της Β' τάξης Νίκη Αποστολάκη. 

  
Πολιτιστική Αναγέννηση της Ενετοκρατίας   
    Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της Ενετοκρατίας, ο πολιτισμός που 
αναπτύσσεται στην Κρήτη, αποτελεί μια από τις λαμπρότερες 
περιόδους στη νεότερη πνευματική ζωή του νησιού, και ολόκληρου του 
ελληνικού έθνους. Με υποδομή, μια πλούσια τοπική παράδοση, που 
μπολιάζεται από την όψιμη βυζαντινή τέχνη και τους χυμούς της 
αναγέννησης, ο κρητικός λαός δημιούργησε τον 15 αιώνα το φαινόμενο 
που ονομάζεται Κρητική αναγέννηση.       
     Στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, ανεγείρονται μεγαλόπρεπα και 
πολυτελή κτίρια. Λαμπρά οικοδομήματα κοσμούν το νησί, λιμάνια, 
κάστρα, νεώρια, λότζιες, πύργοι. Ο Χάνδακας, η πρωτεύουσα του 
Βασιλείου της Κρήτης, είναι το μεγαλύτερο αστικό και πνευματικό 
κέντρο του ελληνισμού. Μια μεγάλη και πλούσια πόλη, με πανέμορφες 
εκκλησίες, επαύλεις, περίτεχνες κρήνες, πλατείες και κήπους. Τα 
πλούσια αρχοντικά του Χάνδακα κοσμούνται με έργα αναγεννησιακών 
ζωγράφων, δίπλα σε έργα κρητικών ζωγράφων, που ζωγραφίζουν καλά 
και με το βυζαντινό τρόπο και με το δυτικό. 
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     Από τη μια άκρη της Μεσογείου ως την άλλη, Κρητικοί καλλιτέχνες 
ζωγραφίζουν πίνακες, αγιογραφούν εκκλησίες, είναι δάσκαλοι και 
σύμβουλοι πνευματικοί, ιδρύουν τυπογραφεία και τυπώνουν αρχαίους 
Έλληνες συγγραφείς. 
  Ιδρύονται Ακαδημίες, με βάση τα ιταλικά πρότυπα. Η κρητική 
λογοτεχνία  φτάνει στο απόγειό της ακμής της, με σπουδαιότερη πτυχή 
της το κρητικό θέατρο, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
από την ύστερη αρχαιότητα. 
 
        Η ζωγραφική και η αγιογραφία είναι στις δόξες τους. Από τις αρχές 
του 15ου αιώνα διαμορφώνεται η φημισμένη Κρητική Σχολή στην 
αγιογραφία, με κορυφαίους εκπροσώπους το   Μιχαήλ Δαμασκηνό και 
το Γεώργιο Κλώντζα, που χρησιμοποιούν τη βυζαντινή τεχνοτροπία 
εμπλουτισμένη με πολλά δυτικά στοιχεία. 
200 ζωγράφοι δραστηριοποιούνται στο Χάνδακα, δημιουργούν 

συντεχνίες, ανοίγουν εργαστήρια και ο Χάνδακας γίνεται  κέντρο 

παραγωγής-και εξαγωγής-της βυζαντινής τέχνης.    

 
Μέσα σε αυτή την εικαστική κοσμογονία του βενετοκρατούμενου 
Χάνδακα, γεννήθηκε και μαθήτευσε ο μεγάλος Κρητικός και δόξα της 
ελληνικής ζωγραφικής, ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, για να ανοίξει τα 
φτερά του προς τη Βενετία και το Τολέδο, και να απλώσει, ως El Greco, 
μια θεϊκή ζωγραφική σε εκκλησίες και μοναστήρια. 
 
  Μέσα σε αυτά τα ενδιαφέροντα για τις τέχνες και τα γράμματα της 
βενετοκρατούμενης Κρήτης, αξίζει να σταθούμε και στη μουσική. 
Εκείνη την περίοδο διαμορφώθηκε ένα νέο είδος βυζαντινής μουσικής 
με το όνομα "Κρητική μουσική". Στην κοσμική μουσική εμφανίζεται ο 
Φραγκίσκος Λεονταρίτης από τον Χάνδακα, ο οποίος είναι ο μοναδικός 
Έλληνας συνθέτης της αναγέννησης και ο πρώτος επώνυμος Έλληνας 
μουσικός των νεότερων χρόνων, 3 αιώνες πριν εμφανιστεί ο επόμενος! 
 
Τις βάσεις της μουσικής του παιδείας τις απέκτησε στη γενέτειρά του, 

το Χάνδακα. Από το 1536, νεαρός κληρικός, εργάστηκε ως έμμισθος 

οργανίστας στον παλαιό ναό του Αγίου Τίτου, όπου υπήρχε μεγάλο 

εκκλησιαστικό όργανο, στον ίδιο ναό όπου ιερουργούσε και ο πατέρας 

του, και του οποίου η σχολή ψαλτικής τέχνης, αποτέλεσε πραγματικό 

φυτώριο νέων μουσικών. Εκεί άρχισε να αποκτά φήμη ανάμεσα στους 
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συμπατριώτες του, ως συνθέτης. Αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία, όπου 

εργάστηκε ως χορωδός στον ναό του Αγίου Μάρκου.  Στη συνέχεια, 

εγκαθίσταται στο Μόναχο και εργάζεται ως βαρύτονος στην αυλική 

χορωδία του Δούκα, για να επιστρέψει τα τελευταία χρόνια της ζωής 

του στο Χάνδακα όπου παίρνει τη θέση του ξανά  σαν ιερωμένος, 

οργανίστας και δάσκαλος της μουσικής στον καθεδρικό ναό του Αγίου 

Τίτου.  

Η καριέρα του στην Ευρώπη τον έκανε διάσημο στην εποχή του. Στα 

μουσικά λεξικά έχει μείνει με το όνομα "Il Greco".   

Κατά τρόπο ανάλογο με τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία 

και η μουσική στη βενετοκρατούμενη Κρήτη αναδύεται μέσα από την 

αρμονική συνύπαρξη, της βυζαντινής παράδοσης από τη μια, και του 

δυτικού αναγεννησιακού πολιτισμού από την άλλη. 

Στο Χάνδακα συνυπάρχουν δάσκαλοι τρομπέτας, φλάουτου, λαούτου 

καθώς και οργανίστες. 

  Τα σωζόμενα έργα του Λεονταρίτη, έχουν αρχίσει, τα τελευταία 

χρόνια, να παρουσιάζονται από ελληνικά και ξένα μουσικά σύνολα. 

Μέσα από τη διαδραστική αφίσα για το Λεονταρίτη, που μπορείτε να 

δείτε επίσης στο ιστολόγιο του προγράμματος μας, θα ακούσουμε ένα 

δείγμα της αναγεννησιακής μουσικής του Francisco Leontaritis. 

 

--------------------------- 

Κλείνουμε την παρουσίαση μας με  δείγματα  αναγεννησιακής μουσικής 

από τους μαθητές του σχολείου μας Βαγγέλη Τσαφαντάκη και Νώντα 

Τσαγκαράκη, και από το μαθητή του Μουσικού σχολείου Γιώργο 

Μπαλτζάκη, καθώς και ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο. 

 

 


