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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Είναι γνωστή η λαχτάρα και η προσπάθεια των Αρμενια-
νών να προβάλλουν και να αναδείξουν το έργο του Κυρια-
κού - Καλλίνικου Κριτοβουλίδη.

Αυτό συμβαίνει για δυο κυρίως λόγους· αφενός γιατί το 
ιστορικό έργο που έχει αφήσει είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για την Κρήτη και για την περίοδο 1821 - 1830, και αφε-
τέρου γιατί ο Κριτοβουλίδης κατάγεται από το χωριό μας, 
τους Αρμένους.

Τα χρόνια πέρασαν χωρίς να έχει γίνει κάποια συγκεκρι-
μένη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παρόλο που 
μας δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να τις αξι-
οποιήσουμε.

Στο μεταξύ, από καιρό έχει διαπιστωθεί ότι τα αντίτυπα 
που έχουν απομείνει από την πρώτη έκδοση του σημαντι-
κότερου έργου του, «Απομνημονεύματα τού περί Αυτονο-
μίας της Ελλάδος πολέμου Κρητών» του 1859, είναι λιγο-
στά και βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη 
της Βουλής και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κρήτης, 
η οποία μάλιστα έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση ενός 
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αντιτύπου, ενώ στις ιδιωτικές συλλογές υπάρχουν ακόμα 
λιγότερα.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα της επανέκδο-
σης του έργου του Κριτοβουλίδη καθίσταται επιτακτική, 
δεδομένου ότι οι όποιοι άλλοι εκδότες προσπάθησαν κάτι 
τέτοιο, προτίμησαν την έκδοση του Κονδυλάκη του 1893, 
όπου εντοπίζεται ο Κριτοβουλίδης «ανακατεμένος» με τον 
Ζεμπέλιο.

Εφέτος (2009) συμπληρώνονται 150 χρόνια από την πρώ-
τη έκδοση των απομνημονευμάτων του Κριτοβουλίδη. Κα-
ταφέραμε, λοιπόν, ως ελάχιστη συμβολή τιμής να προχωρή-
σουμε στην επανέκδοση τούτου του μεγάλου έργου.

Για την παρούσα επανέκδοση, προσπαθήσαμε να χρησι-
μοποιήσομε κάποιο αντίτυπο από αυτά που φυλάσσονται 
στις βιβλιοθήκες που προαναφέραμε, πράγμα που ωστόσο 
δεν κατέστη δυνατό για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται 
με τη φυσική κατάσταση των αντιτύπων.  Τελικά, για την 
έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας χρησιμοποιήσαμε ένα 
αντίτυπο που βρίσκεται στην ιδιοκτησία μας και αποκτήθη-
κε σε δημοπρασία -σε υψηλή μάλιστα τιμή- για να φτάσου-
με σήμερα με χαρά να σας ανακοινώνουμε ότι ένα όνειρο 
πολλών Αρμενιανών -και ιδιαίτερα των απόδημων- έγινε 
πραγματικότητα.

Το κείμενο της εισαγωγής στηρίχθηκε κυρίως σε κείμε-
να που κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει ο συγχωριανός μας 
ιστοριοδίφης, και μοναδικός μελετητής του Κριτοβουλίδη, 
Χαράλαμπος Μπουρνάζος, ιδιαίτερα στη δημοσίευσή του 
στο περιοδικό «Ελλωτία», ετήσια έκδοση του ∆ήμου Χα-
νίων (τόμος 6, Χανιά 1997 σ. 285-322), και στο δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Μεσόγειος» (11/2/1999), όπως αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα: http://www.kairatos.com.gr/afieromata/
kritovoylidis.htm 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε το Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξι-
κό, Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,  λήμμα: Κριτοβουλίδης, σ.97, 
Αθήνα, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, 1991 και η 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Η Ελληνική Επανάστα-
ση», τόμος ΙΒ, σ. 344-492, Αθήνα, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, 
1980.

Σε αυτή την έκδοση συνέβαλαν οικονομικά ο Σύλλογος 
Αρμενιανών της Αθήνας με 2.000 ευρώ, ο ∆ήμος Αρμένων με 
2.000 ευρώ, ο Θεόδωρος Κουτσουπάκης με 1.000 ευρώ, και ο 
Γιώργος Γ. Τσακιράκης με 1.000 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά 
προσέφεραν και άλλοι συγχωριανοί μας. Το υπόλοιπο ποσό 
καλύφθηκε από το ταμείο της εφημερίδας «Ελευθερόπολις». 
Το σύνολο των εργασιών επιμέλειας, συντονιστικές, εκδοτι-
κές και διεκπεραίωσης, έγιναν από τον υπογράφοντα.

Γιάννης Σ. Τσακιράκις

- III -- II -

biblio 1 indd 6-7 3/11/2009 6:43:48 ìì



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κυριακός Καλλίνικος Κριτοβουλίδης

Ο Κυριακός Καλλίνικος Κριτοβουλίδης γεννήθηκε το 1792 
στα Χανιά και πέθανε το 1868 στην Αθήνα. Καταγόταν από 
τους Αρμένους της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων και σύμ-
φωνα με την προφορική παράδοση η οικογένειά του ήταν 
Μαραγκουδάκη. 

Φιλικός, ηγέτης της Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη, λό-
γιος, ιστορικός, λαογράφος, βιογράφος και απομνημονευ-
ματογράφος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσω-
πικότητες της Κρήτης.

Για τα παιδικά και νεανικά χρόνια του Κριτοβουλίδη οι 
πηγές είναι πολύ περιορισμένες. Αναφέρεται ότι ο Κριτο-
βουλίδης διδάσκεται ανάγνωση και γραφή σε μοναστήρι 
στα Χανιά «από παπά» ή «εγγράμματο μοναχό», κάτι που 
αποτελεί μάλλον τον κανόνα για όσους, λίγους, θα αποκτή-
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σουν «εγκύκλια μόρφωση». Άλλωστε, και άλλες σημαντικές 
προσωπικότητες της εποχής του μαθητεύουν σε μοναστήρια· 
ο Μιχαήλ Αποστολίδης (1879-1862), μετέπειτα καθηγητής  
Πανεπιστημίου και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, μαθήτευσε 
στην Ιερά Μονή Γωνιάς Χανίων και ο Βασίλειος Χάλης ή 
Χαλάκης (1785-1846), «στρατάρχης» και φίλος του Κριτο-
βουλίδη, μαθαίνει ανάγνωση  και γραφή στην Ιερά Μονή 
Χρυσοπηγής Χανίων.

Μετά την εγκύκλιο μόρφωση, ο Κυριακός Καλλίνικος Κρι-
τοβουλίδης   «μαθητεύει» κοντά στους διδασκάλους των 
Χάληδων, Ιάκωβο Περδικάρη και Ιάκωβο Μανωλέσο, «εις 
το ελληνικόν σχολείον» Χανίων, συμμαθητής του μαρτυρι-
κού δάσκαλου του σχολείου, Νικόλαου Φουράκη.

Η μόρφωσή του Κριτοβουλίδη ολοκληρώνεται στη Σμύρνη, 
στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της πόλης, «ακροασάμενος των 
αοιδίμων διδασκάλων του Κούμα και του Οικονόμου».  Το 
Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, ιδιαίτερα απαιτητικό και 
κατ’ ουσίαν πανεπιστήμιο, είχε ιδρυθεί το 1809 με προτροπή 
του Κοραή και, «έμφορτο» νέων, επαναστατικών για την 
εποχή τους, μαθημάτων και ιδεών, με μεγάλη ακτινοβολία, 
αποτελούσε το προπύργιο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισμού, 
αντίποδα και ανταγωνιστή της «συντηρητικής» Ευαγγελι-
κής Σχολής Σμύρνης. Οι «εξέχοντες και διακεκριμένοι λόγιοι 
του Γένους» ο Κωνσταντίνος Κούμας και  ο Κωνσταντίνος 
Οικονόμος, υπήρξαν αντίστοιχα  ιδρυτής του Γυμνασίου ο 
πρώτος και σχολάρχης του ο δεύτερος (1814 - 1819), ενώ 
«σοφοί διδάσκαλοί του» ήταν ακόμη οι Στέφανος Οικονό-
μος, ∆ιονύσιος Πύρρος κ.ά.

Το 1819, συνέπεια έντονων κοινωνικοϊεδολογικών αντιθέ-
σεων, που χρονολογούνται ήδη από το 1780, ξεσπά έντονη 
κοινωνική κρίση στην ελληνική κοινότητα της Σμύρνης.  Στο 
επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται  το Φιλολογικό Γυμνάσιο, 
το οποίο καταλύεται τον Ιούλιο από οχλοκρατική εισβο-

λή, «κατά θηριώδη τρόπον» σύμφωνα με την έκφραση του 
Κοραή, ενώ οι μαθητές του διασκορπίζονται βίαια. Αν και 
ο Κωνσταντίνος Κούμας προσπαθεί να το επανασυστήσει 
τον επόμενο χρόνο, οι συντηρητικές   δυνάμεις της Σμύρνης 
εμποδίζουν την επαναλειτουργία του. Έτσι, τερματίζονται 
και οι σπουδές του Κριτοβουλίδη στη Σμύρνη, ο οποίος στη 
συνέχεια μεταβαίνει στη Ρόδο, δάσκαλος πλέον, «εις το κοι-
νόν της Ρόδου ελληνικόν σχολείον» κατά τον Αντωνιάδη, 
«κατηχών και διδάσκων» κατά τον Ζαννούβιο. 

Ο Κριβοτουλίδης, άγνωστο πότε ακριβώς, παντρεύτηκε την 
Ταρσή και απέκτησαν δύο παιδιά, την Φαίδρα και τον  Σο-
φοκλή, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη εάν, πότε, πόσο και 
που «καλογέρεψε», όπως συχνά αναφέρεται.

Πουθενά δεν προσαγορεύεται με κάποιον θρησκευτικό τίτ-
λο, δεν θέτει μπροστά από την υπογραφή του το σημείο του 
σταυρού στα έγγραφα που υπογράφει, όπως κάνουν άλλοι 
καλόγεροι, ούτε θέτει τίτλο θρησκευτικό ή οποιονδήποτε 
θρησκευτικό χαρακτηρισμό. Παράλληλα, όμως, σύμφωνα 
με τις διάφορες πηγές, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανό-
τητα πράγματι να «ιερώθη», να καλογέρεψε δηλαδή, όπως 
συνέβαινε την εποχή με τους νέους, ακόμη και κάτω των εν-
νέα ετών, οι οποίοι «μαθητεύοντας» στα μοναστήρια γίνο-
νταν στη συνέχεια ψάλτες, υποδιάκονοι, διάκονοι ή ιερείς, 
ενώ από τους ιεροδιακόνους εκλέγονταν «οι προϊστάμενοι 
της Εκκλησίας, μέχρι και αυτού του Πατριάρχου», σύμφω-
να με τη μαρτυρία του 1817 του Αυστριακού περιηγητή F. 
Sieber (Φ. Ζήμπερ). 

Ο Κριτοβουλίδης, αγωνιστής 
της Επανάστασης του 1821

Τον Μάιο του 1819 ο Κριτοβουλίδης, ο οποίος βρίσκεται 
ακόμη στη Σμύρνη,  μυείται στην Φιλική Εταιρεία, ενώ στη 
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συνέχεια, ως δάσκαλος στη Ρόδο, θα «κατηχεί» αδιάκοπα 
στην εθνική ιδέα.

Λίγο μετά το 1821, «ότε η σάλπιγξ της ελευθερίας (...) τον 
θούριον εσάλπιγξεν (...) τα πάντα καταλιπών» αναχωρεί 
για την επαναστατημένη Κρήτη. 

Στην Κρήτη, από το Νοέμβριο του 1821, έχει διοριστεί από 
την ελληνική διοίκηση ως στρατιωτικός και πολιτικός δι-
οικητής ο Μιχαήλ Αφεντούλιεφ, ο οποίος,  συγκροτώντας 
επαναστατική διοίκηση, προσπαθεί «να βάλει τα πράγμα-
τα», πολεμικά και διοικητικά του νησιού, «εις τάξιν». 

Ο Κριτοβουλίδης ορίζεται μαζί με τον Νεόφυτο Οικονόμο 
συγγραμματέας της επαναστατικής αυτής διοίκησης, ενώ 
στη Συνέλευση των Αρμένων το Μάιο του 1822, συμμετέχει 
ως πληρεξούσιος της επαρχίας Αποκορώνου. Κατά το μετα-
βατικό διάστημα που ακολουθεί από την παύση Αφεντούλι-
εφ, το Νοέμβριο του 1823, ως τον ερχομό του νέου διοικητή 
Μανόλη Τομπάζη, διευθύνει το Γραφείο ∆ιοικήσεως.

Με την άφιξη του Μανόλη Τομπάζη (19 Μαΐου 1823) και 
την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Κριτοβουλί-
δης παίρνει μέρος «επί της παραδόσεως του φρουρίου Κισ-
σάμου» και «επί της εκστρατείας εναντίον των Σεληνιωτών 
Τούρκων» (Ιούνιος 1823).

Παράλληλα, τέλη Ιουνίου/αρχές Ιουλίου 1823, στη Συνέ-
λευση της Αρκούδαινας, την οποία συγκαλεί ο «Αρμοστής 
της Νήσου Κρήτης» όπως είναι ο επίσημος τίτλος του Μα-
νόλη Τομπάζη, συμμετέχει και ο πληρεξούσιος Αποκορώ-
νου, Κριτοβουλίδης. Στη συνέλευση, σύμφωνα με το ημε-
ρολόγιο του αρμοστή της Κρήτης, «την 29η Ιουνίου, μετά 
πολλάς (συ)σκέψεις, εδιορίσθησαν και οι έπαρχοι μετά των 
γραμματέων των»: διορίζεται τότε ο «Κύριος Α(νδρουλιός) 
Παπαδάκης Έπαρχος Αποκόρωνα, Γενικός δε Γραμματεύς 
ο Καλλίνικος Κριτοβουλίδης». Το 1823, ο Κριτοβουλίδης 

εκφωνεί επικήδειο στην κηδεία του οπλαρχηγού Σήφακα, 
έχοντας διατελέσει σύμβουλος του.

Όταν τον Φεβρουάριο του 1824 ο Χουσεΐν φτάνει απέναντι 
στον Αποκορώνα, ο Καλλίνικος Κριτοβουλίδης εμψυχώνει 
τους κατοίκους της επαρχίας Αποκορώνου: «∆εν αρμόζει εις 
την αρετήν ανδρών… οίτινες πρώτοι εμάχοντο υπές της ελευ-
θερίας μέχρι τούδε ηρωϊκής να εξευτελισθώσι τώρα και να 
υποκύψωσιν εις άτιμον υποταγήν», είπε ανάμεσα σε άλλα. 

Παρέμεινε γενικός γραμματεύς Αποκορώνου «μέχρις Ιου-
λίου 1824, ότε εσίγησαν προς καιρόν τα ελληνικά όπλα εν 
Κρήτη». Σώθηκε τότε, μετά από μακρά βασανιστική περι-
πλάνηση, «αφού είδε κατά τα Βοθονάκια πατέρα και οικεί-
ους» να σκοτώνονται από τους Τούρκους. 

Μετά την καταστολή της επανάστασης,  ο Κριτοβουλίδης 
καταφεύγει στο Ναύπλιο, έδρα της ελληνικής ∆ιοίκησης, 
όπου «γραμματεύς της Αστυνομίας διορίσθη μέχρι του 
1825». Και σ’ αυτό όμως το μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώ-
της (1821-1824) και της δεύτερης περιόδου (1825-1830) της 
Κρητικής Επανάστασης, η δραστηριότητα του Κριτοβουλί-
δη δεν περιορίζεται στο υψηλό του αξίωμα και στις διοικη-
τικές του υποχρεώσεις. Στρατεύεται, ως απλός πολεμιστής, 
στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου, 
παίρνοντας πιθανότατα μέρος, μαζί με ισχυρή δύναμη Κρη-
τών πολεμιστών πλάι στον Υψηλάντη και τον Μακρυγιάν-
νη, στην περίφημη μάχη των Μύλων, όπου: όπως γράφει ο 
Μακρυγιάννης με γυμνά τα σπαθιά «ριχνόμαστε απάνου 
τους και τους δίνομεν ένα χαλασμόν – κι αφίνουν και κού-
λιες και περιβόλι. Κι εκεί εις την πόρτα τους πλάκωσαν οι 
Έλληνες και ρίχναν εις τον σωρόν. Άρχισε ο πόλεμος κι από 
το μέρος του μυλάκου, οπούταν ο Υψηλάντης με τους Κρη-
τικούς και μίστικα με μπαλαμιστράλια…». Είναι γνωστό ότι 
η ήττα αυτή τότε του Ιμπραήμ έκρινε την τύχη της Επανά-
στασης στην Πελοπόννησο.
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∆εύτερη επαναστατική περίοδος (1825-1830) 
- Επάνοδος του Κριτοβουλίδη στην Κρήτη 

Ο Κριτοβουλίδης επανέρχεται στην Κρήτη και μετά την 
επιτυχημένη έκβαση της κατάληψης της Γραμβούσας, τον 
Αύγουστο του 1825 διορίζεται από την «τότε Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν μέλος της τριμελούς επιτροπής» (Καλλιν. Κρι-
τοβουλίδης, Γεωργ. Καλλέργης, Παντ. Ζερβουδάκης) με την 
εντολή «να διοικείτε προσωρινώς τα της Κρήτης».

Τον Ιανουάριο του 1828, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας 
αναλαμβάνει κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Καλλίνικος Κρι-
τοβουλίδης, και ο Γεώργιος Καλλέργης τον επισκέπτονται 
- «μετά του κ. Μαυροκορδάτου εις Αίγιναν», όπως γράφει 
ο Κριτοβουλίδης στα Απομνημονεύματά του - για να τον 
συγχαρούν εκ μέρους των Κρητών και να του ζητήσουν 
ενισχύσεις για τον Κρητικό Αγώνα. Ο Καποδίστριας, αφού 
άκουσε ευνοϊκά τα αιτήματά τους για ενισχύσεις, διέταξε 
να σταλούν στην Κρήτη τρόφιμα, πολεμοφόδια και επικου-
ρικός στρατός, επίσης έστειλε ως φρούραρχο της Γραμβού-
σας τον Άγγλο φιλέλληνα Ούρκουαρτ. 

Το 1829, ο Κριτοβουλίδης  εκλέγεται από τους αντιπροσώ-
πους των επαρχιών μέλος του Κρητικού Συμβουλίου, θέση 
στην οποία παρέμεινε «μέχρι τις 16 ∆εκεμβρίου 1830, ότε 
έσχατος τον τελευταίον ασπασμόν εις την εγκαταλειφθείσαν 
αυτού μητρίδα απέδοτο». Είχε περιληφθεί, προηγουμένως, 
στη μεγάλη επιτροπή προσωπικοτήτων (Ρενιέρης, Ναύτης, 
Οικονόμος, Αντωνιάδης, Ζερβουδάκης, Μανουσογιαννά-
κης, Χάλης, Λιμπρίτης, Βορεινός κ.ά.), την οποία διόρισαν 
«οι κατ’ επαρχίαν συγκροτούντες το Κρητικόν Συμβούλιον 
αντιπρόσωποι του λαού» και «η επί των εξωτερικών σχέσε-
ων επιτροπή», εν όψει της εφαρμογής του «καταδικασμού 
τση Κρήτης», με ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 1830. Η με-
γάλη αυτή «Επιτροπή των Κρητών» επιφορτίστηκε να κα-

ταβάλλει, εκτός Κρήτης πλέον, «πάσαν φροντίδα περί της 
μελλούσης τύχης της Κρήτης και περί της αποκατάστασεως 
των μεταναστευσάντων (...) και δι όλα όσα εις ενδεχόμενας 
τις περιστάσεις ημπορούν να ακολουθήσουν».

Ο Κριτοβουλίδης «εν τη ελευθερωθείση Ελλάδι» 

(1830-1868) 

Μετά την αυτοδιάλυση του Κρητικού Συμβουλίου στις 16 
∆εκεμβρίου 1830 και τη λήξη της Κρητικής Επανάστασης με 
την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 22ας Ια-
νουαρίου / 3ης Φεβρουαρίου 1830, σύμφωνα με το οποίο δεν 
περιλαμβάνεται εις «εις την έκτασιν των ορίων της Ελλάδος 
(...) η εννέα έτη αδιακόπως αιματωνόμενη Κρήτη», κατά το 
απαντητικό υπόμνημα της ελληνικής Γερουσίας προς τις ∆υ-
νάμεις, ο Κριτοβουλίδης καταφεύγει «εν τη ελευθερωθείση 
Ελλάδι», όπου ελάχιστος ήταν «των πεπαιδευμένων ο αριθ-
μός», αναλαμβάνοντας υπηρεσία σε διάφορες σημαντικές 
δημόσιες θέσεις, μια και «ολίγιστοι οι επιστήμονες νομικών 
δε, οικονομολογικών και εν γένει διοικητικών γνώσεων 
υπήρχεν εντελής απορία». 

Από την Εθνική Συνέλευση του Άργους, το 1832, ως «πλη-
ρεξούσιος των παροίκων Κρητών», και μέχρι και το 1856, 
υπηρετεί ως κρατικό διοικητικό και οικονομικό στέλεχος, 
μια και σύμφωνα με τον Ν. Ζαννούβιο το 1868 «η ελευθέρα 
Ελλάς αναγνωρίζουσα τα απαράγραπτα αυτού διπλώματα 
εις τους υπαλλήλους αυτής συγκαταλέξατο, έπαρχον, υποδι-
οικητήν και τελώνην μέχρι της 15 Αυγούστου 1856 αναδεί-
ξασα». Υπηρετεί σε «Αίγινα, Ύδρα και άλλα μέρη», καθώς 
και ως υποδιοικητής Λακεδαιμονίας, όπου «απέδειξε την 
τιμιότητά του» και τα  οποία «είναι μάρτυρες της διαγωγής 
του, καθώς και αυτή επί των Οικονομικών Γραμματεία», 
καθώς έγραφε η εφημερίδα «Αθηνά», στο φύλλο της 7ης Αυ-
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γούστου 1837. Υπηρετεί ακόμη ως «οικονομικός υπάλληλος 
εν τη νήσω Σκοπέλω» το 1846, όπως γράφει ο ίδιος στην 
αίτησή του της 28ης Μαρτίου 1865, με την οποία απευθύ-
νεται «Προς την επί των θυσιών και αγώνων εξεταστικήν 
επιτροπήν», ενώ φαίνεται πως η προσφορά του Κριτοβου-
λίδη στο ελεύθερο ελληνικό κράτος τελειώνει στο Ναύπλιο, 
όπου υπηρέτησε ως τελώνης, αν ληφθεί υπόψη η παρουσία 
του εκεί στις 3 Ιουνίου 1857, τόπο και χρόνο που γράφει τις 
επιστολές του στην «Αθηνά» και στον «Ήλιο», με τις οποίες 
θα προαγγείλει την έκδοση των Απομνημονευμάτων του. 

Ο θάνατος του Κριτοβουλίδη

Στις 4 Ιουλίου 1868, ο Κριτοβουλίδης πεθαίνει στην Αθήνα 
από «θανατηφόρο αποπληξία». Είχε προηγηθεί ο θάνατος 
δύο άλλων «πολυτίμων ανδρών», συναγωνιστών του Κρι-
τοβουλίδη· του Νεόφυτου Οικονόμου, που πέθανε σε ηλικία 
46 ετών «εις Ναύπλιον την 17η Ιανουαρίου 1833, πενέστα-
τος, μη έχων ουδέ τα προς ίασιν απολύτως αναγκαία», κα-
θώς τον νεκρολογεί ο Κριτοβουλίδης πλέκοντας το εγκώμιό 
του στα «Απομνημονεύματα», και του Βασιλείου Χάλη, που 
κι εκείνος «απέθανεν εν πενία κατά το 1846, Μαρτίου 7» 
αφήνοντας και αυτός εν πενία τη σύζυγό του Αδριανή «δι-
ατηρουμένην εκ συγγενών», αφού «άπασα η ακίνητος περι-
ουσία του» είχε αναλωθεί δια τας χρείας της πατρίδος.

Στον επικήδειο που εκφωνεί ο Νίκανδρος Ζαννούβιος στην 
Αγία Ειρήνη των Αθηνών, εγκωμιάζει τη φρόνηση, την καρ-
τερία, την αγαθότητα, την τιμιότητα και την ανδρεία του 
Κυριακού Καλλίνικου Κριτοβουλίδη: «Και όμως ο πολύτι-
μος ούτος ανήρ, ο τον βίον αυτού άπαντα τη πατρίδι αφιε-
ρώσας, καταβαίνει σήμερον εις τον τάφον διττώς λυπούμε-
νος το μεν, επειδή εγκαταλείπει χήραν και ορφανά εν άκρα 
πενία. Το δε πάντων λυπηρότατον, διότι δεν ηξιώθη και ού-

τος να ίδη την ένδοξον εκείνην ημέραν, την απελευθέρωσιν 
της πατρίδος αυτού, υπέρ της τοσαύτα εμόχθησε».

Εργογραφία Κριτοβουλίδη

Α. Έργα  

1. Απομνημονεύματα του περί Αυτονομίας της Ελλάδος 
πολέμου των Κρητών. Συνταχθέντα υπό του Κ. Κριτοβου-
λίδου. Και τυπωθέντα εις ένα τόμον. Εν Αθήναις, εκ του 
τυπογραφείου Αθηνάς, 1859 21 Χ 13,5, κα’ + 610 σ.

2. Παράρτημα εις τα Απομνημονεύματα του περί Αυτονο-
μίας πολέμου των Κρητών. Υπό Κ. Κριτοβουλίδη. Αθήνησι, 
τύποις ∆ημητρίου Ειρηνίδου, 1860, 20 Χ 14,5 ζ’ + 1 χ.α. + 
100 σ.

3. Συνοπτική έκθεσις της διαγωγής των δεσποζόντων Τούρ-
κων και της ηθικής καταστάσεως των Χριστιανών της Κρή-
της προ της Επαναστάσεως. (Η έκθεση αυτή, την οποία 
συνέταξε ο Κριτοβουλίδης «κατ’ αίτησιν» του Ι. Φιλήμονος, 
περιλαμβάνεται στο ∆οκίμιον Ιστορικόν περί της Επανα-
στάσεως του Ι. Φιλήμονος, τόμος ∆’ Αθήναι 1861, σ. 395-
399)

4. Λέξεις φράσεις, παροιμίαι, τραγούδια και ήθη Κρητών, 
Εφημερίς των Φιλομαθών. Φιλολογική και της ∆ημοσίας 
Εκπαιδεύσεως έτος ΙΒ’ (1864), τεύχη 537 (14.9.1864), σ. 473-
477, 539 (2.10.1864) σ. 490-439, 540 (10.10.1864) σ. 502-504, 
541 (22.10.1864), σ. 510-512. (Συναγωγή λαογραφικού υλι-
κού, με σχόλια του Κριτοβουλίδη).

5. Βίος Βασιλείου Χάλη υπό Κυριακού Κριτοβουλίδου (Το 
έργο αυτό της ώριμης ηλικίας του Κριτοβουλίδη δημοσιεύ-
τηκε μόλις το 1974 από τον Νικόλαο Τωμαδάκη: Ν. Β. Τω-
μαδάκης, «Κυριακού Κριτοβουλίδου, βίος Βασιλείου Χάλη» 
Μνημοσύνη τόμος Ε (1974) σ. 1-45) 
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Β. Μεταφράσεις έργων του.

 1. Narrative of the Cretan War of Independence. Edited by 
A. Ioannides. Vol. I. London 1864 17 X 11,5 iv + 243 σ. (Ο 
πρώτος τόμος -δεν γνωρίζουμε αν εκδόθηκε δεύτερος- φτά-
νει μέχρι το πέμπτο κεφάλαιο. Ο μεταφραστής και εκδότης 
Α. Ionnides είναι κατά πάσα πιθανότητα ο γιατρός και επα-
ναστάτης Αναστάσιος Ιωαννίδης, ο οποίος σπούδασε στην 
Αγγλία. Η παρούσα έκδοση συμπίπτει με τα χρόνια που βρι-
σκόταν στην Αγγλία για σπουδές).

Γ. Έργα αποδιδόμενα στον Κριτοβουλίδη.

1. Φυλλάδια για τσοι Τούρκους της Κρήτης. Γραμμένη από 
ένα «γέρω Κρητικό» το 1858. 14 Χ 11 σ. 12.2. 

2. ∆εύτερη Φυλλάδα για τσοι Τούρκους τζη Κρήτης. Γραμ-
μένη από το «γέρω Κρητικό» στα 1858. 14 Χ 11 σ. 31

(Οι φυλλάδες αυτές είναι ανώνυμες, έχουν αποδοθεί και 
βιβλιογραφηθεί - η πρώτη - στο όνομα του Κριτοβουλίδη, 
χωρίς όμως επαρκή τεκμηρίωση: έχει θεωρηθεί με σχετική 
ευκολία ως συγγραφέας, απλώς γιατί είναι ο πιο γνωστός 
Κρητικός λόγιος της εποχής· το ζήτημα στην πραγματικότη-
τα, όμως, παραμένει ανοιχτό για την ιστορική έρευνα).
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