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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:   
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 
Ζωνιανά: ένα πλούσιο σε παράδοση χωριό στην Κρήτη  
µε ένα µακρύ ιστορικό παρελθόν.  
(Ηµέρα Μνήµης της πυρπόλησης του χωριού από τους Τούρκους το 1867) 
 
 

 
Πρόλογος: Εάν αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες (άρθρα) για τα Ζωνιανά, σας προτείνουµε την επίσκεψη 
στο φόρουµ της ιστοσελίδας µας. Στο φόρουµ “Χώρα και άνθρωποι” θα βρείτε µέσω της λέξης αναζήτησης 
“Ζωνιανά” 10 ευρήµατα µε 25 αναφορές (και περίπου 4.000 χτυπήµατα), όπως π.χ.: Φάρµα Κάνναβης στα 
Ζωνιανά, ∆ίκη για τα Ζωνιανά, ένα φιλµ για τα Ζωνιανά στο YouTube, “Το χωριό µας δεν κατακτήθηκε ποτέ”, 
Βεντέτα, Σκληρές ποινές στην περίπτωση των Ζωνιανών, Ζωνιανά: ένα χωριό στην Κρήτη, Μουσείο Κέρινων 
Οµοιοµάτων στα Ζωνιανά, 31 Ιουλίου: Η γιορτή του τυριού και “Βιβλίο για τα Ζωνιανά” (βλ. στο  
[http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/search.php?searchid=7149 ]. 
 Οι µέχρι τώρα αναφορές µας που αφορούν στα Ζωνιανά στην κεντρική σελίδα µας (σύµφωνα µε πηγές από 
τα ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης και ιδιαίτερα µέσω του ελληνικού τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης) δεν 
σχηµάτιζαν θετική εικόνα του τόπου και έδιναν την εντύπωση ότι: “Τα Ζωνιανά είναι ένα ληµέρι ληστών και 
οι τουρίστες καλό θα ήταν να αποφεύγουν αυτό το χωριό”. Αυτό προκάλεσε φυσικά αντίδραση στους 
“Ζωνιανούς” και έτσι αποφασίσαµε να πειστούµε οι ίδιοι επί τόπου, για το τι ισχύει τελικά. Μέσω των 
επαφών µας από το ΝLUK και φίλων από το Facebook λάβαµε µία πρόσκληση στα Ζωνιανά και τη 
δυνατότητα, να σχηµατίσουµε οι ίδιοι “µία άποψη” σύµφωνα µε το µότο: “Σχηµάτισε τη δική σου γνώµη” 
(πριν κρίνεις).  
Μετά την επίσκεψή µας στα Ζωνιανά έπρεπε να 
αναθεωρήσουµε την (σαφώς επηρεασµένη από τα ΜΜΕ, 
προκατειληµµένη) άποψή µας: “Τα Ζωνιανά είναι ένα 
πλούσιο σε παράδοση χωριό στην Κρήτη µε ένα µακρύ 
ιστορικό παρελθόν και ένας αξιοπρόσεκτος τόπος που χωρίς 
ενδοιασµούς µπορεί να προταθεί στους τουρίστες να το 
επισκεφθούν!” ∆ίπλα στα πολλά αξιοθέατα (όπως π.χ. το 
Μουσείο Κέρινων Οµοιοµάτων, στο οποίο θα αναφερθούµε 
σε ένα ξεχωριστό άρθρο) βρίσκουµε στα Ζωνιανά 
χαρακτηριστικές κρητικές ταβέρνες, όπου ο κάθε 
επισκέπτης είναι καλοδεχούµενος µε φιλικότητα και 
ευγένεια. Έρχοµενος σε επαφή µε τους κατοίκους νιώθει 
κανείς ότι: “Από ληµέρι ληστών και κινδύνων, ούτε ίχνος!!! 
 
Μία µέρα στα Ζωνιανά: 
Συνοδευόµενοι από άλλο ένα µέλος της NLUK (τον Μάνο Καραµπινάκη, µε την ιδιότητα του διερµηνέα) 
πήγαµε στις 9 Μαΐου 2011 στα Ζωνιανά. Εκεί µας περίµενε για µία συνοµιλία ο συνταξιούχος δάσκαλος του 
χωριού και συγγραφέας ∆ηµήτρης Παρασύρης (βλ.φωτό, δεξιά)· για το βιβλίο του που αναφέρεται στα 
Ζωνιανά, του µάλλον αρχαιότερου χωριού στην Κρήτη, βλέπε στο φόρουµ µας στο:  
[ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=3532 ] στην κεντρική µας σελίδα.  
Με τον ∆ηµήτρη Παρασύρη είχαµε µια πολύ ανοιχτή και µάλλον ειλικρινή συζήτηση από όπου βγάλαµε το 
συµπέρασµα ότι στα Ζωνιανά δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, από ό,τι σε άλλα χωριά της Κρήτης (π.χ. στα 
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Ανώγεια). Χωρίς να απαρνείται τα ευρήµατα της κάνναβης, µας κατέστησε σαφές ότι οι αναφορές από τα µέσα 
ενηµέρωσης ήταν µονόπλευρες και υπερβολικές (εν µέρει ακόµα και ηθεληµένα “ψευδείς”), για να “πουλήσουν” 
και µας έδωσε τεκµηριωµένα παραδείγµατα ως προς αυτό. Προφανώς και µετέφεραν τα αδικήµατα κάποιων 
µεµονωµένων ατόµων σε “ένα ολόκληρο χωριό” και το επέκτειναν σε µία εκστρατεία του τύπου.  
Για µία “εγκληµατικότητα” στο χωριό επίσης δεν υπήρχαν χειροπιαστές αποδείξεις· ακόµα και ως τουρίστας 
µπορείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας (αφήνοντας το κλειδί στη µίζα), χωρίς να φοβάστε να σας κλέψουν 
(κάτι που δεν ισχύει πλέον π.χ. “στο σπίτι µας”!). Μεταξύ άλλων µάθαµε ότι η 9η Μαΐου είναι Ηµέρα 
Μνήµης για την πυρπόληση των Ζωνιανών το 1867 από τους Τούρκους και ότι από το 2011 καθιερώθηκε ως 
“επίσηµη Ηµέρα Μνήµης” και δεχτήκαµε πρόσκληση για να συµµετάσχουµε στις εορτατικές εκδηλώσεις .  
 

Το ιστορικό φόντο της Ηµέρας Μνήµης είναι η “αρπαγή” ενός κανονιού από Ζωνιανούς. Για να 
επανακτήσουν το κανόνι, οι Τούρκοι βασάνισαν και σκότωσαν πολλούς κατοίκους – χωρίς αποτέλεσµα, 
οπότε και έκαψαν όλο το χωριό. Αυτό συνέβη περίπου µισό χρόνο πριν το ολοκαύτωµα του Αρκαδίου [βλ. 
ενηµερωτικό φυλλάδιο στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/151-06%20-%20Arkadi.pdf ] 
όπου πυρπολήθηκαν και 21 Ζωνιανοί. Να σηµειώσουµε εδώ ότι στην εποχή της τουρκοκρατίας στα Ζωνιανά 
µιλούσαν Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Παρεµπιπτόντως, στα Ζωνιανά 
δεν υπάρχει ίχνος αντιπάθειας προς τους Γερµανούς – το αντίθετο (“ο πόλεµος - πόλεµος  και η ρακή – 
ρακή”). Στις 12.30 ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Ηµέρα Μνήµης µε µία θεία λειτουργία στην κεντρική 
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, η οποία µεταδιδόταν και µέσω µεγαφώνων  στο προαύλιο της εκκλησίας (εκεί 
όπου βρίσκεται το “µνηµείο” µε το “κανόνι”). Μετά τους λόγους του ιερέα και του δηµάρχου, ακολούθησε 
µία οµιλία από τον ∆ηµήτρη Παρασύρη µε ιστορικές αναφορές. Στη συνέχεια, οι παρόντες συγκεντρώθηκαν 
στο προαύλιο της εκκλησίας µπροστά από το µνηµείο για  καταθέσεις στεφάνων (βλ.φωτό). Υψηλόβαθµοι 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνοµίας, της πυροσβεστικής, του στρατού και του πολεµικού 
ναυτικού και φυσικά τα παιδιά του χωριού κατέθεσαν στεφάνια. Μετά κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής και στο 
τέλος τραγούδησαν όλοι τον ελληνικό εθνικό ύµνο.  
 

        
Νέοι και παιδιά του χωριού συγκεντρώθηκαν στον δρόµο για µία “παρέλαση” µέσα από τα Ζωνιανά (βλ.φωτό).  
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Ακολουθήσαµε την παρέλαση µε τους οικοδεσπότες µας πέρα από την πλατεία [βλ.φωτό] (οι οποίοι µας 
επεσήµαιναν και άλλες ιδιαιτερότητες του τόπου) σε µία ταβέρνα στην άκρη του χωριού.  
 

  
 
Εδώ είχε ετοιµαστεί τραπέζι για τους φιλοξενούµενους που το “χορήγησαν” οι κάτοικοι του χωριού. Αργά το 
απόγευµα ξαναµαζεύτηκε “όλο το χωριό” για φαγοπότι. Στο τραπέζι προσφέρθηκαν κρασί, τυρί και άλλα 
καλούδια, και προ παντός πολύ κρέας. Μετά τα “ορεκτικά” έπρεπε να πάρουµε τον δρόµο της επιστροφής· 
µία ωραία και γεµάτη από εντυπώσεις ηµέρα έφτανε στο τέλος της.  
 
Μαζί µε τον ∆ηµήτρη Παρασύρη επισκεφτήκαµε και ένα τυροκοµείο (βλ.φωτό) του χωριού, αφού είχαµε ήδη 
επισκεφθεί  το Μουσείο Κέρινων Οµοιοµάτων (βλ.φωτό). 
 

  
 
Αποχαιρετήσαµε τους οικοδεσπότες µας, τους ευχαριστήσαµε για τη φιλική υποδοχή και την πληθώρα 
πληροφοριών και εγκαταλείψαµε τα Ζωνιανά – µε την πεποίθηση και την υπόσχεση ότι “θα 
ξανάρθουµε!”.  

Η κοινότητα των Ζωνιανών βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του Ψηλορείτη σε περίπου 630 µ. 
υψόµετρο. Τα Ζωνιανά βρίσκονται περίπου στα µέσα της διαδροµής µεταξύ της πρωτεύουσας του 
νησιού, Ηράκλειο, και της πρωτεύουσας του Νοµού, Ρέθυµνο. Από το Ρέθυµνο τα Ζωνιανά απέχουν 52 
χλµ, από το Ηράκλειο 43 χλµ. 

 
Τέλος, µερικές ακόµα (σύντοµα) σχολιασµένες εικόνες από τα Ζωνιανά.  
 



Ενηµερωτικό φυλλάδιο αρ. 357-11       4 
 

    

Ένα σπίτι στον κεντρικό δρόµο                                    Συγκέντρωση µπροστά από το Μνηµείο 

  
 

Το τουρκικό κανόνι, 144 χρόνια στα Ζωνιανά            Το αγροτικό του παπά σε χρώµατα καµουφλάζ  
 

  
  
Εικόνες από το προαύλιο της εκκλησίας κατά τη διάρκεια (αρ.) και µετά τη θεία λειτουργία (δε.)  
 

NR: Land und Leute: [Art.-Nr. 3.064; Zitat-Nr. 10.095] impr. eik.amp 06/2011 
 


