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Ταπεινά σεβάσματα 
σπαρμένα στην ύπαιθρο
της Κρήτης

Γαλήνη νωχελική που θυμίζει θάνατο, σχήμα κυ-
κλικό, περιχαρακωμένο με ταντάλειους λίθους,
έναυσμα μνήμης!
Ναι, είναι μνημείο και τούτο. Έργο της ανάγκης, σμι-
λεμένο από ανθρώπους που ξέρανε τι θα πει σιτάρι,
αλεύρι, ψωμί.
Μελαγχολώ κάθε που βλέπω τούτα τα ταπεινά σε-
βάσματα να αναπολούν τις μέρες που πέρασαν. Όχι
επειδή αρνείται κανείς την εξέλιξη, όχι επειδή ανα-
πολεί τον καιρό του άμετρου μόχτου και της βασα-
νιστικής δουλειάς (χωρίς υποδομές και χωρίς
μηχανικά μέσα), μα γιατί όσα δεν φθείρει ο χρόνος
τα καταστρέφει ο άνθρωπος. Έρχεται ο οδοστρω-
τήρας που τον βαφτίσαμε ανάπτυξη και σαρώνει τα
ίχνη των παλιότερων ανθρώπων και των παλιότε-
ρων πολιτισμών. 
Φωτογράφισα το αλώνι στην Ανώπολη, στα Σφακιά.
Και χάρηκα που, αν και ξεχασμένο, παραμένει γερό
σαν καινούργιο. Ευτυχώς κάποιες ορεινές περιοχές
συντηρούνε ακόμη τη μνήμη. Ίσως επειδή δεν άλ-
λαξε χρήσεις η γης, ίσως επειδή η αξία της παρέ-
μεινε περισσότερο ηθική. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: νΙΚΟσ ΨΙΛαΚΗσ

Φωτογραφήματα

N

Ναι, είναι μνημείο και τούτο. 
Έργο της ανάγκης, σμιλεμένο 
από ανθρώπους που ξέρανε 
τι θα πει σιτάρι, αλεύρι, ψωμί.

◗
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Κράτησα το ταξίδι
στη θύμηση... 

Τοπίο λιτό. Πέτρες και λίγο τσιμέντο ριγμένο
πρόχειρα για να σιμώνει κάποιο καΐκι στην
ακτή. Εδώ, στην άπλα του Αιγαίου, η αφαίρεση
κάνει τα πράγματα μαγικά, βγαλμένα από κά-
ποιο παλιό παραμύθι. Ή από κάποιο συναξάρι
αγνώστων αγίων. Είναι καλοκαίρι, ο ήλιος στη
φούρια του.
Εδώ, στην άπλα του κόσμου, σμίγει το φως με
τα βλέμματα, νομίζεις πως στην κάθε στιγμή
συμπτύσσονται κάμποσοι αιώνες και πο-
ρεύονται μαζί προς το άδηλο. 
Μήτε κι εγώ θυμάμαι πόσων χρόνων είναι η
φωτογραφία. Την «ανακάλυψα» στο συρτάρι
ξεφυλλίζοντας τις μέρες που πέρασαν. Βρισκό-
μουν στο καΐκι, δίπλα στην πλώρα. 
Κράτησα στη μνήμη μόνο την άπλα, την αφαί-
ρεση του τοπίου, την προσμονή, το αργό βά-
δισμα στην πρόχειρη προκυμαία, τη μοναξιά
που ψαλμουδίζει σχεδόν ψιθυριστά τους αρ-
χαίους ύμνους. Κράτησα στη μνήμη τα ου-
σιώδη.

Εδώ, στην άπλα του κόσμου, 
σμίγει το φως με τα βλέμματα, 
νομίζεις πως στην κάθε στιγμή 
συμπτύσσονται κάμποσοι 
αιώνες και πορεύονται μαζί 
προς το άδηλο. 

◗
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Όμορφη που' σαι, 
πατρίδα μου!

Η γεωμετρία της φύσης! Ή, μήπως, γραφές μυ-
στικές που αναδύονται μεσ' από το άδυτο του
άχρονου για να συναντήσουν τον χρόνο; 
Χρόνια πριν, κρατούσα μια διοπτική μηχανή,
φιλμ 6 Χ 6, γονάτισα· κι ήταν σαν ν' άνοιγε
μπροστά μου ένα μεγάλο βιβλίο για να δια-
βάσω την ιστορία του κόσμου. «Γενηθήτω στε-
ρέωμα!». 
Γραφές βιβλικές, φθόγγοι μουσικής, οι αιώνες
ταξιδεύουν στον λόγο: 
«Να γίνει στερέωμα ανάμεσα στα νερά, να χω-
ρίσουν τα νερά από τα νερά». 
Έτσι κι έγινε!
Και φανερώθηκε η στεριά, κι άρχισαν τα κύ-
ματα ν' αναδεύουν τη θάλασσα, κι άρχισαν οι
πέτρες να ταξιδεύουν. 
Η διοπτική σε δράση. Γοητευμένη κι αυτή. Το
πρώτο «κλικ». Το χρώμα. Ή μάλλον τα χρώ-
ματα. Κόκκινο προς το βυσινί, γκρι προς το
μπλάβο, τα κύματα βρέξανε το χρυσάφι της
άμμου, οι μικρές πινελιές προτιμούν να παί-
ζουν κρυφτό στον φακό μου. 
Όμορφη που 'σαι, πατρίδα μου Κρήτη! Ακόμη
κι ένα γλυμμένο βότσαλο, από γεννησιμιού του
κατάγραφο, το φωνάζει.

Λευκές πινελιές 
στα ελληνικά 
καλοκαίρια μας

Δεν μπορείς παρά να υποκλιθείς μπροστά στο
μέγα θαύμα! Ένα κρινάκι της άμμου, ένα μόνο,
ξεκομμένο από την παρέα του σαν αγρίμι που
ξεστράτισε και τώρα πια ροβολά στις πλαγιές
ολομόναχο. 
Υποκλίνομαι κι εγώ. Έτσι όπως υποκλίνεται κι
ο κρίνος στον ήλιο. Ή στον πλάστη του, νομίζω.
Έχει γείρει τ' άνθη μα δεν λυγίζει, ρουφάει τη
ζωή, χορταίνει το φως, σκορπά τις λευκές πινε-
λιές του στο ελληνικό καλοκαίρι. 

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017
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ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 
ανΙΚΗΤΕσ ΜνΗΜΕσ

...Ήταν τότε που ανυψώθηκε η γης κατά εξήμισι

μέτρα! Το μικρό περίκλειστο λιμάνι της παράκτιας

πόλης σκεπάστηκε από πέτρες και χώματα, κατα-

κρημνίστηκαν τα ψηλώματα, όρμησε το κύμα προς

το απέραντο πέλαγος παρασέρνοντας τα τελευταία

λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας· σειούνταν ο κό-

σμος και βρουχούνταν ο φοβερός Εγκέλαδος από τα

βάθη της γης, άλλαξε ο τόπος μορφή, άλλαξαν οι επι-

κράτειες, ανακατεύτηκαν στεριά και θάλασσα. 
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Έτος 365 μετά Χριστόν. Μια σεισμική δό-
νηση καταστρέφει τη δυτική πλευρά της
Κρήτης. Η Φαλάσαρνα, πόλη σπουδαία
με ισχύ ναυτική και πλούτο μεγάλο, αφα-
νίζεται από το πρόσωπο της γης. 
Παρατηρώ το τοπίο, την άπλα του πε-
λάγους, κοιτάζω τη γης που απλώνεται
μάλλον νωχελικά μπροστά μας· σκουρό-
χρωμοι θάμνοι, άλικα βράχια κι ελιές
γκριζοπράσινες διαλέγονται με τ' αχνό
γαλάζιο τ' ουρανού, με το βαθύ μπλάβο
της θάλασσας· είναι ακόμη πρωί κι η
πλάση λουφάζει στην αγκαλιά του Αυ-
γούστου. 

Η Φαλάσαρνα είναι σήμερα προορισμός
τουριστικός, μαγευτική γωνιά της Κρή-
της. Μα αν την προσέξεις καλύτερα, θα
δεις τα σημάδια που άφησαν οι χθόνιες
δυνάμεις, ο χρόνος δεν κατάφερε να τα
σκεπάσει. Ανασκάφτηκε τα τελευταία
χρόνια το λιμάνι, φάνηκαν τα ίχνη της αρ-
χαίας ζωής, η κτιστή προκυμαία, οι δέ-
στρες των πλοίων, οι δεξαμενές, τ'
απολειφάδια των λουτρών  · όλα ψηλό-
τερα, εξήμισι μέτρα ψηλότερα. Όσο
κατάφερε ν' ανασηκώσει τη γης ο Εγκέ-
λαδος. Ανασκάφτηκαν μαζί κι οι ναοί. Κά-
ποτε λάτρευαν εδώ την αγαπημένη
γυναικεία θεότητα των Κρητών, τη Δί-
κτυννα,  πανίερη μορφή με ρίζες μινωι-
κές, που ταυτίστηκε αργότερα με την
Άρτεμη των δασών και της αδάμαστης
φύσης. Λάτρευαν, όμως, και ως εφέστια
θεότητα τη νύμφη Φαλάσαρνα, εκείνη
έδωσε τ' όνομά της στην πόλη.  
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ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 
ανΙΚΗΤΕσ ΜνΗΜΕσ

Περπατώ στα χώματα 

της Φαλάσαρνας, σκόνη 

κι επιχώσεις έχουν σκεπάσει 

τους αρχαίους δρόμους. 

Αλλά ξέρω... Κάτω από τα δικά 

μου βήματα είναι λιθωμένα 

τα βήματα των απόντων.

◗

≫
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Αναζητώ τα ορατά ίχνη της περασμένης
ζωής, ο «θρόνος» εκεί κι ας μην ήταν
θρόνος ποτέ, μάλλον λείψανο της προ-
σπάθειας του ανθρώπου να δαμάσει την
πέτρα θα ήταν, τμήμα λατομείου που το
ταρακούνησε και το διασκόρπισε ο σει-
σμός. Θαύμα δεν είναι να βλέπεις όσα
φαίνονται, θαύμα είναι να βλέπεις όσα
κρύβει ο χρόνος από τα γήινα μάτια σου.
Περπατώ στα χώματα της Φαλάσαρνας,
σκόνη κι επιχώσεις έχουν σκεπάσει τους
αρχαίους δρόμους. Αλλά ξέρω... Κάτω
από τα δικά μου βήματα είναι λιθωμένα
τα βήματα των απόντων. Πάνω, ψηλά
στο ακρωτήρι Κουτρί, ίσως στην άκρη
των λειψάνων της αρχαίας ακρόπολης,
είναι στοιχειωμένο το βλέμμα της Δί-
κτυννας. Και της νύμφης Φαλάσαρνας
ίσως. Εκεί κοντά που χτίσαν οι νεότεροι
τους Άη Γιώργηδες τους δρακοντοκτό-
νους. 

Άη Γιώργης η μια εκκλησιά, Τρεις Ιεράρ-
χες η άλλη. Η τρίτη, Αγιά Παρασκευή
Σπηλαιώτισσα. Πιο κει ο Απόστολος Παύ-
λος. Κι ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος (ο Κρης
Ερημίτης). Ο κύκλος κλείνει πάλι με μνή-
μες: Φώτιος και Ανίκητος· αρχαίος ναός,
σπηλαιώδης λίγο πιο πέρα, προς τον
νότο.
Άγιος Ανίκητος, σκέφτομαι, καθώς με πο-
λιορκούν οι ανίκητες μνήμες... 
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Παρατηρώ το τοπίο, 

την άπλα του πελάγους, 

κοιτάζω τη γης που 

απλώνεται μάλλον 

νωχελικά μπροστά μας...

◗

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 
ανίκητες μνήμες...
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Φραγκοσυκιά... γελαστή! 

Χαιρετισμός ή χαμόγελο; Φωτογράφισα τη φραγκοσυκιά στο έμπα του Δραπανιά, στην Κίσαμο. Σαν καλωσόρισμα την είδα κι ας μην
ήξερα αν χαμογελούσε, αν χαιρετούσε, αν φώναζε. Συκή οπουντία η ινδική, φυτό με εξαιρετικές αντοχές, κακτοειδές, που απαντάται
παντού στον ελληνικό χώρο, αλλά χαρακτηρίζει τα νησιά και τα ξεροτόπια. Συνήθως τη φυτεύουν για φράκτη μα και για τους καρ-
πούς, που χρειάζεται μαστοριά για να μπορέσει κανείς να τους απολαύσει. Φραγκοσυκιά το κοινό της όνομα για να παραπέμπει στην
καταγωγή της: είναι φυτό του Νέου κόσμου.  Στην Κρήτη ακούγεται και καπλοσυκιά. Ή και παπουτσοσυκιά, σε κάποιες περιοχές του
νησιού. 
Κάποιος θέλησε να δώσει ανθρώπινη μορφή στο υδαρές ινώδες φύλλο και το φυτό επούλωσε τις πληγές του φτιάχνοντας μια ξερή
επικάλυψη που διατηρεί αυτούσια την ανθρώπινη παρέμβαση. 
Γλυπτική με φύλλα φραγκοσυκιάς; Μάλλον όχι, παιχνίδι μου φαίνεται. Απέριττο καλωσόρισμα σ' ένα ζωντανό κισαμίτικο χωριό... 
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> Yποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά 
με κέφι και όρεξη για μάθηση!

Στα super market Χαλκιαδάκης σκε-
φτήκαμε έναν δημιουργικό τρόπο για
να ξεκινήσει όμορφα η νέα σχολική
χρονιά για τους μικρούς μας φίλους! 

Έτσι, καλέσαμε την «κυρία Σιντορέ» στα
καταστήματά μας, παρέα με το νέο της
βιβλίο για τις περιπέτειες της Γραμματι-
κής! Τα παιδιά και οι γονείς τους από-
λαυσαν αποσπάσματα του παιδικού
μιούζικαλ, ενώ ακολούθησαν εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες  με κατασκευές και
θεατρικό παιχνίδι. Το ξεκίνημα έγινε στο

super market Max Αλικαρνασσού, ενώ
συνέχεια είχε το Happy Home Χαλκια-
δάκης στη Σητεία και το κατά-
στημα της Ιεράπετρας! Θα
ακολουθήσουν παρόμοιες
εκδηλώσεις και στους υπό-
λοιπους νομούς του νησιού
μας! 

Επιπλέον, στα καταστήματά
μας φροντίσαμε να έχουμε τα
πάντα για τη σχολική λίστα των μι-
κρών μας φίλων στις καλύτερες τιμές της
αγοράς. Μέσα στο κλίμα των ημερών

τρέξαμε διαγωνισμό για 5 σχολικά πα-
κέτα (σχολικές τσάντες, μαρκαδόρους,

κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής, μο-
λύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες,

διορθωτικές ταινίες). 
Οι μικροί μας φίλοι

πλημμύρισαν με όμορφα και
χαμογελαστά πρόσωπα τους

διαδρόμους των καταστημά-
των μας παίρνοντας τα δώρα στα

χέρια τους. 
Καλή σχολική 

χρονιά σε όλους! 

ΜΑΧ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟY

_ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ _ΣΗΤΕΙΑ



Xtra card Χαλκιαδάκης:
Στηρίζουμε τα κρητικά προϊόντα όλο τον χρόνο! 
Η στήριξη της εταιρείας Χαλκιαδάκης
στους κρητικούς παραγωγούς και στα
κρητικά προϊόντα είναι αποδεδειγμένη
επί σειρά ετών, καθώς είναι σταθερή και
διαρκής.
Γι' αυτό και συνεχίζουμε, προσφέροντας
5% έκπτωση σε όλα τα κρητικά προ-
ϊόντα με την Xtra Card! Μερικά χρήσιμα
νούμερα: 

— Για το 2016 προσφέραμε, με απευ-
θείας έκπτωση στο λογαριασμό των
πελατών, 735.000 €.
— Για το 2017 έχουμε ήδη προσφέρει σε
πελάτες περισσότερα από 520.000 €.
Πέρα από τη συλλογή πόντων, οι πελά-
τες μας έχουν τη δυνατότητα, με τη
χρήση της xtra card, να συμμετέχουν σε
κληρώσεις, όχι μόνο του φυλλαδίου

αλλά και σε κληρώσεις-έκπληξη που
λαμβάνουν χώρα μέσα στα καταστή-
ματα, και να κερδίζουν χρήσιμα δώρα
απλά και μόνο κάνοντας τις αγορές τους
από τα super market Χαλκιαδάκης! 
Για ακόμα πιο εύκολη έκδοση Xtra Card
Χαλκιαδάκης μπορείτε να επισκεφτείτε
το site της εταιρείας μας 

xalkiadakis.gr

>

Ανανεωμένα μανάβικα! 

ΕΝΗΜΕΡΩθΗΤΕ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟυ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣe-cert

Τα μανάβικα στα super market Χαλκιαδάκης ανανε-
ώθηκαν και… καρποφόρησαν πληροφορίες για όλα
προς όλους!

Με μία επίσκεψη στα μανάβικά μας μπορείτε να διαπιστώσετε
ότι γέμισαν χρώμα και πληροφορίες – νέο φυλλάδιο ενημέ-
ρωσης της καινοτόμας πλατφόρμας ιχνηλασημότητας e-
cert, ώστε όλοι οι πελάτες μας να μάθουν τι είναι το e-cert και

πώς έχουν τη δυνατότητα, κάνοντας τις αγορές τους σε φρούτα
και λαχανικά κρητικών παραγωγών, να μάθουν, μέσω του lot
number, τον παραγωγό και όλη την ιστορία του προϊόντος που
αγόρασαν, από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή του και τον τε-
λικό προορισμό του  στο κατάστημα που μόλις το αγόρασαν. 

Μη διστάσετε να ρωτήσετε τον μανάβη που σας εξυπηρετεί
στο δικό σας super market Χαλκιαδάκης!

17
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ΦΩΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛαΚΗ

ΤαξΙΔΙα ΠΟY ΔΕν ΤΕΛΕΙΩσαν 
Στα λιμάνια
την Κυριακή σαν κατεβούμε ν’ ανασάνουμε
βλέπουμε να φωτίζονται το λιόγερμα
σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν…

Γιώργος Σεφέρης 

ΚαΤΕβΗΚα σΤΟ ΛΙΜανΙ...
Κατέβηκα στο λιμάνι κι είδα τα χρόνια μου 
και τα καράβια να φεύγουν.
Ήτανε όμορφα η θάλασσα στολισμένη,
αλλά ήσουν μακριά.
Και παρακάλεσα το Θεό να μ' αφήσει να ξενυχτήσω,
να σταματήσει για λίγο στη θάλασσα τα καράβια,
να σταματήσει τα χρόνια μου, γιατί ήσουν μακριά.

Νικηφόρος Βρεττάκος

Μια φωτογραφία
ένα ποίημα

> 
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ΜΕ ΤΗν ΕYΚH ΤΟY ΘΕΟY... 

...Ένα πρωί κίνησα, μισό χαρούμενος, μισό αλαφιασμένος, και με κρατούσε ο πατέρας
μου από το χέρι. Η μητέρα μού είχε δώσει ένα κλωνί βασιλικό να τον μυρίζουμαι, λέει,
να παίρνω κουράγιο, και μου κρέμασε το χρυσό σταυρουλάκι της βάφτισής μου στο
λαιμό.
— Με την ευκή του Θεού και με την ευκή μου…, μουρμούρισε και με κοίταξε με
καμάρι.
Ήμουν σαν ένα μικρό καταστολισμένο σφαγάρι κι ένιωθα μέσα μου περφάνια και
φόβο· μα το χέρι μου ήταν σφηνωμένο βαθιά μέσα στη φούχτα του πατέρα μου κι αν-
τρειευόμουν. Πηγαίναμε, πηγαίναμε, περάσαμε τα στενά σοκάκια, φτάσαμε στην
εκκλησιά του Αι Μηνά, στρίψαμε, μπήκαμε σ’ ένα παλιό χτίρι, με μια φαρδιάν αυλή,
με τέσσερις μεγάλες κάμαρες στις γωνιές κι ένα κατασκονισμένο πλατάνι στη μέση.
Κοντοστάθηκα, δείλιασα· το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή
φούχτα.
O πατέρας μου έσκυψε, άγγιξε τα μαλλιά μου, με χάδεψε· τινάχτηκα· ποτέ δε θυμό-
μουν να μ’ έχει χαδέψει· σήκωσα τα μάτια και τον κοίταξα τρομαγμένος. Είδε πως
τρόμαξα, τράβηξε πίσω το χέρι του:
— Εδώ θα μάθεις γράμματα, είπε, να γίνεις άνθρωπος· κάμε το σταυρό σου.

Νίκος Καζαντζάκης 

(Η φωτογραφία είναι από τα γυρίσματα της καινούργιας ταινίας 
του Γιάννη Σμαραγδή που έχει ως θέμα τη ζωή του Κρητικού 
συγγραφέα και αναμένεται να προβληθεί τον Νοέμβριο. 
Στο παραπάνω απόσπασμα ο Καζαντζάκης περιγράφει 
την πρώτη του εμπειρία από το σχολείο.
Με την ευκή του Θεού, Γιάννη Σμαραγδή!) 

> 
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...ΚαΘΩσ 
Ο σΤΡαΤΟΚΟΠΟσ!  

…Αυτό το ρέμα που τραβάει το δρόμο του και που δεν είναι τόσο διαφορετικό 
από το αίμα των ανθρώπων 
κι από τα μάτια των ανθρώπων όταν κοιτάζουν ίσια-πέρα χωρίς
το φόβο μες στην καρδιά τους,
χωρίς την καθημερινή τρεμούλα για τα μικροπράματα ή έστω 
και για τα μεγάλα·
όταν κοιτάζουν ίσια-πέρα καθώς ο στρατοκόπος που συνήθισε
ν' αναμετρά το δρόμο του με τ' άστρα...

Γιώργος Σεφέρης
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> 

Έχω ανάγκη τη θάλασσα γιατί με διδάσκει:
δεν ξέρω αν μου δίνει μουσική ή συνείδηση:
Δεν γνωρίζω αν είναι κύμα μονάχα η πλάσμα βαθύ
ή μονάχα βραχνή φωνή ή θαμβωτική εικασία
ιχθύων και καραβιών.
Γεγονός είναι ότι και κοιμισμένος ακόμα
με κάποιο μαγνητικό τρόπο
κυκλοφορώ
στην παγκοσμιότητα των κυμάτων.

Δεν είναι μονάχα τ’ αλλοιωμένα κοχύλια,
σα ν’ ανάγγελλε κάποιο αργό θάνατο
τρεμουλιάρης πλανήτης,
όχι, με τη λεπτομέρεια ανοικοδομώ την ημέρα,
με μια ριπή αλατιού το σταλακτίτη,
και με μια κουταλιά τον άπειρο θεό.

Πάμπλο Νερούντα 

EΧΩ ανAγΚΗ ΤΗ ΘAΛασσα γΙαΤI ΜΕ ΔΙΔAσΚΕΙ!

... ανοικοδομώ την ημέρα,
με μια ριπή αλατιού τον σταλακτίτη
και με μια κουταλιά τον άπειρο Θεό. 
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ΤΕΡασΤΙΟ ΚYΜα 
Ο ΛαOσ ΜΟY!  
…Τεράστιο κύμα ο λαός μου
που μ’ ανασηκώνει
και με φέρνει όπως η αγκαλιά το βρέφος
των Ουρανών η Πλατυτέρα

Μάρκος Αυγέρης 

ΜHΤΗΡ ΘΕΟY... 
Το πράσινο δρεπανωτό πατάς φεγγάρι
κι όλες στα χέρια σου κρατώντας τις ελπίδες μας,
στον άγριο ουρανό τρεμάμενη ανεβαίνεις
κι αχνογελώντας στέκεσαι πλάι στο γυιό Σου.
Εσύ ’σαι το ανθισμένο το κλαρί στην άβυσσο
της δύναμής Του· εσύ ’σαι ο στοχασμός ο πράος
μέσ’ στο φλεγόμενο καμίνι της οργής Του.



Ανακαινίσαμε έξι ακόμη κατα-
στήματα κατά τους τελευταίους
τρεις μήνες. Έτσι, για να σας εξυ-
πηρετούμε καλύτερα και για να
γίνονται ακόμη πιο ευχάριστες οι
αγορές σας. 

Άσπρα αστραφτερά πλακάκια και φώτα
ενεργειακής εξοικονόμησης LED τοπο-
θετήθηκαν σε όλα τα καταστήματα των
Χανίων καθώς και στο Ηράκλειο στην
Ούλαφ Πάλμε, στο κατάστημα της Κο-
ρωναίου στο κέντρο, και στο ΜΑΧ στη
Ν. Αλικαρνασσό. 

Στο τελευταίο έγινε αλλαγή της εξω-
τερικής όψης του κτιρίου, όπου χρησι-
μοποιήσαμε για πρώτη φορά νέα υλικά
που συνδυάζουν το μέταλλο και το βιο-
μηχανικό ξύλο. Εσωτερικά, εκτός από το
ιχθυοπωλείο, τη ζεστή γωνιά με τα φρε-
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΑΜΕ 
6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

> 

6 ΑΚΟΜΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΤΑ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟYΝ 



σκοψημένα αρτοσκευάσματα, την ψη-
σταριά, τον καφέ και τα γλυκά, τη γωνιά
του Βιδάκη με την τεράστια ποικιλία σε

ξηρούς καρπούς και τα γλυκί-
σματα, φτιάξαμε για εσάς μία
μοντέρνα και ενημερωμένη οι-
νοθήκη με ετικέτες από την
Κρήτη, την Ελλάδα και όχι μόνο.
Ποικιλίες για όλα τα γούστα και

σε μεγάλη γκάμα τιμών θα
συντροφέψουν την παρέα
σας και καλαίσθητες συ-
σκευασίες δώρων θα σας
δώσουν λύση σε πολλές
περιστάσεις. Σε όλη τη
διάρκεια της χρονιάς θα
διοργανώνονται γευσι-
γνωσίες στον χώρο από
τους οινοπαραγωγούς. 
"Παράλληλα, φροντίσαμε
να εκπαιδεύσουμε σχετικά

τους υπαλλήλους μας, ώστε
να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και να
είναι ικανοί να εξυπηρετήσουν ικανοποι-
ητικά τους πελάτες μας, όπως και να προ-

τείνουν το κατάλληλο κρασί ανά περί-
σταση".

Το ΜΑΧ της Λεωφόρου Σούδας στα
Χανιά ανανεώθηκε και έγινε ακόμα πιο
άνετο για την εξυπηρέτησή σας.  Άνετοι
φωτεινοί χώροι και χώροι ανάπαυσης
κάνουν πιο ευχάριστη την παραμονή του
επισκέπτη. Το νέο τμήμα ιχθυοπωλείου
με καθημερινά φρέσκα αλιεύματα έρχε-
ται να συμπληρώσει τις ανάγκες του νοι-
κοκυριού για ένα υγιεινό και γευστικό
γεύμα.
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

H MΑΡΙΝΑ
21 χρόνια, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα,
έζησε μαζί μας η κυρία Μαρίνα Μακρι-
δάκη. Άνθρωπος δυναμικός, πάντα με το
χαμόγελο, κατάφερε να μεγαλώσει και να
σπουδάσει δυο γιούς, κατάφερε να κερδί-
σει τη ζωή με τον αγώνα και με τον καλό
χαρακτήρα της. Ξέρομε πως θα συνεχίσει
να βιάζεται, έτσι έκανε πάντα, βιαζόταν για
να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, να βάλει
παντού μικρές και μεγάλες πινελιές, να
ομορφύνει τον κόσμο. Ξεκίνησε από το
τμήμα μαναβικής, τότε που το συγκεκρι-
μένο τμήμα στηνόταν έξω από τα κατα-
στήματα, κι έζησε όλες τις αλλαγές
φτάνοντας μέχρι την πρωτοποριακή για
την Ελλάδα εποχή της πλήρους ιχνηλασι-
μότητας των προϊόντων. 

Κομψή και περιποιημένη, όπως πάντα,
ήρθε να μας χαιρετήσει κι άφησε τις ανα-
μνήσεις της να ξεχειλίσουν. «Κάποτε πα-
ράγγειλα από λάθος 50 κιλά αχλάδια, μόνο
5 είχα σκοπό να παραγγείλω, αλλά έβαλα
ένα μηδενικό παραπάνω και την επόμενη
μέρα που είδα τα καφάσια να καταφτά-
νουν έμεινα με το στόμα μου ανοικτό. Μα
δεν το έβαλα κάτω. Είπα μέσα μου: Εγώ
έκαμα το λάθος, εγώ θα το διορθώσω. Και
το διόρθωσα. Με τις πελάτισσες είχαμε
γίνει φίλες. Κάθε μέρα με ρωτούσαν τι να
μαγειρέψουν κι εγώ έπρεπε να ξέρω συν-

ταγές, να δίνω συμβουλές, να βρίσκω λύ-
σεις. Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, σύστηνα σε
όλες... γλυκό αχλάδι! Μέχρι το μεσημέρι
είχα ξεπουλήσει. Φανταστείτε, όμως, τι
χαρά ένιωσα όταν ήρθαν την επόμενη
μέρα και μου έλεγαν ευχαριστώ. Το γλυκό
τους είχε γίνει θαυμάσιο· τόσο νόστιμο,
που έφτιαξα κι εγώ για το σπίτι μου». 

Όλες οι δουλειές έχουν μικρά μυστικά.
Κι όσο καλύτερα τα γνωρίζει κανείς τόσο
καλύτερος γίνεται. Όπως η Μαρίνα μας!
Που είχε, λέει, βαλθεί να προτρέπει τους
φοιτητές να μαγειρεύουν μοναχοί τους!
Τους διάλεγε προϊόντα, τους έδινε συμ-
βουλές και... παρακολουθούσε την εξέλιξή
τους. Τώρα πια θα παρακολουθούμε
εμείς... τη δική της εξέλιξη. Όχι τι θα μα-
γειρεύει κάθε μέρα, αλλά ποιους ωραίους
τρόπους θα βρει για να διοχετεύει τον δυ-
ναμισμό της! 

Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ
Από τη Γαλλία μας ήρθε ο κ. Κλέαρχος Λια-
νουδάκης. Ευγενικός και προσηνής, έμεινε
για 11 χρόνια στο κρεοπωλείο του κατα-
στήματος στην περιοχή Κολωνέλου Ση-
τείας. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο
μαέστρος που δεν άφηνε μήτε στιγμή την
ορχήστρα του, φρόντιζε όχι μόνο τους πε-
λάτες αλλά και τους νεότερους συναδέλ-
φους, που τους μάθαινε τα μυστικά της

δουλειάς. Ο κ. Κλέαρχος ήταν ο ειδικός
κρεοκόπτης, η εμπειρία του επιτρέπει να
ξέρει πως ένα καλό προϊόν - όπως είναι τα
κρέατα της εταιρείας μας - θέλει και καλή
μεταχείριση!  Κι ένα καλό πόστο στα κατα-
στήματα απαιτεί να κερδίζει κανείς την εμ-
πιστοσύνη του κοινού, να προσφέρει στον
καταναλωτή αυτό που χρειάζεται, ακόμη
κι όταν πρέπει να του δώσει κάποιες συμ-
βουλές βγαλμένες μέσα από εμπειρίες και
γνώσεις. 

Ο κ. Κλέαρχος μας είπε ότι τώρα πια θα
αφιερώνει τον χρόνο του στη γη. Στις ποι-
οτικές καλλιέργειες, για τις οποίες είναι
πάντα περήφανο το ανατολικότερο άκρο
του νησιού μας. Είμαστε σίγουροι πως θα
πετύχει κι εκεί. Και θ' απολαμβάνει όχι
μόνο τους καρπούς του μόχθου του, αλλά
και τη γεμάτη ποιότητα καθημερινότητα
της Σητείας. 

Πολλές ευχές απ' όλους εμάς

Μαρίνα και Κλέαρχε, σας ευχαριστούμε
για τα όσα ωραία ζήσαμε τόσα χρόνια
μαζί, σας ευχαριστούμε για τα χαμόγελα
που μοιραστήκαμε, για τα χαμόγελα που
κοσμούσαν τα πόστα σας. Και σας ευχό-
μαστε ολόψυχα ν' απολαμβάνετε την πο-
λυτέλεια του ελεύθερου χρόνου.

Αριστερά: 
Η κ. Χριστίνα 
Χαλκιαδάκη 
με την κ. Μαρίνα
Μακριδάκη

Δεξιά: Oι Μανόλης
Κουρουπάκης,
Γιάννης Ροζάκης
και Κλέαρχος
Λιανουδάκης

σύνταξη δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής,
αλλά η αρχή μιας καινούργιας!

ΟΛΟΘΕΡΜΕσ ΕYΧΕσ 
σΤΗ ΜαΡΙνα 
ΚαΙ ΤΟν ΚΛΕαΡΧΟ

Έζησαν πολλά χρόνια δίπλα μας, μοιραστήκαμε μαζί τους χαμόγελα, είδαμε τον καθένα απ' αυτούς να βάζει το δικό του λιθαράκι
προκειμένου να γίνει η εταιρεία μας πρώτη αλυσίδα στην Κρήτη. Και τώρα, που ήρθε η ώρα ν' αφήσουν τα πόστα τους, στεκόμα-
στε δίπλα τους με σεβασμό και με αγάπη, διστάζουμε να μιλήσομε γι' αποχαιρετισμούς, επειδή ξέρουμε πως πάντα θα νοιάζονται
για μας κι εμείς θα νοιαζόμαστε για κείνους· επειδή θα συνεχίσουμε να τους βλέπουμε, μα κι επειδή στις θέσεις τους θα μένουν στοι-
χειωμένες οι καλές αναμνήσεις. Είναι συγκινητικό ν' αποχωρίζεται κανείς συναδέλφους όταν φτάνει η ώρα της σύνταξης κι ας ξέρει
πως τούτη η ώρα είναι για όλους μας ιερή, γιατί δεν σημαίνει μόνο το τέλος μιας διαδρομής αλλά και την αρχή μιας καινούργιας.

> 



29

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017



Ονομαζόταν Τίτος και καταγόταν από την Αν-
τιόχεια· γόνος ελληνικής οικογένειας με σπου-
δαία μόρφωση και ισχυρό χαρακτήρα. Έμεινε
όμως στην ιστορία ως Κρητικός, πρώτος Επί-
σκοπος Κρήτης. Μορφή εμβληματική, στενός
συνεργάτης του Παύλου, ταυτίστηκε με τη διά-
δοση του Χριστιανισμού στο νησί και κατάφερε να οργανώσει
κατά τρόπο μάλλον υποδειγματικό την τοπική Εκκλησία.  

Στα χρόνια των Βενετών ήταν ο προστάτης του «Βασιλείου
της Κρήτης» και ο ναός του βρισκόταν στη Ρούγα Μαΐστρα (ση-
μερινή οδό Μαρτύρων 25ης Αυγούστου), επίκεντρο της ζωής
όχι μόνο του Χάνδακα μα και ολόκληρου του νησιού. Εδώ τε-
λούνταν οι επίσημες γιορτές του Βασιλείου, σημαίες και λάβαρα
της βενετικής κυριαρχίας κυμάτιζαν ολόγυρα, αξιωματούχοι συ-
νωστίζονταν δίπλα στον Δούκα, μεγάλες πομπές με κορυφαίο
τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο κατέκλυζαν τους δρόμους της πόλης,
σαλπιστές και τυμπανιστές έδιναν τόνο και πρόσθεταν μεγαλο-
πρέπεια στη γιορτή. 

Οι Ορθόδοξοι Κρήτες τιμούσαν τη μνήμη του αγίου τους
καλοκαίρι, στις 25 Αυγούστου, όπως και σήμερα. Η ημερομη-
νία αυτή, όμως, δεν βόλευε τους Βενετσιάνους. Τότε, στα τέλη
του Αυγούστου, άδειαζε η πόλη και γέμιζαν οι αμπελώνες. Ήταν
η εποχή του τρύγου. Και σε μια περιοχή που χρωστούσε ένα με-

γάλο κομμάτι του πλούτου της στις εξαγωγές
του κρασιού ο τρύγος αποτελούσε γεγονός με
ιδιαίτερη βαρύτητα: τρύγος, θέρος, πόλεμος
λέει μια παλιά παροιμία. Αποφάσισαν, λοιπόν,
να μεταθέσουν τη γιορτή στις αρχές του Οκτώ-
βρη. 

Το μεγάλο πανηγύρι του μητροπολιτικού ναού ήταν από τα
κορυφαία γεγονότα της πόλης. Οι Βενετσιάνοι κυρίαρχοι του
νησιού προσπαθούσαν να προσδώσουν πολιτικό χαρακτήρα
στη γιορτή του Κρητικού αγίου. Να ταυτιστούν με τα έθιμα του
τόπου, να υπεισέλθουν στις τοπικές συνήθειες. Και, ταυτόχρονα,
να επιδείξουν την ισχύ της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, να δια-
μορφώσουν συνειδήσεις επηρεάζοντας την τοπική κοινωνία.
Άλλωστε, οι κάτοικοι του νησιού σέβονταν πάντα και τιμούσαν
τη μνήμη του πρώτου Επισκόπου· σ' εκείνον είχαν αφιερώσει
έναν από τους μεγαλύτερους ναούς που χτίστηκαν ποτέ στη
Βαλκανική, την περίφημη Βασιλική που βρίσκεται στο έμπα του
σημερινού οικισμού Μητρόπολη της Μεσαράς. Κι αργότερα,
όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του νησιού από τη Μεσαρά
στον Χάνδακα, οικοδόμησαν νέο περίλαμπρο ναό και σ' αυτόν
φύλασσαν -κειμήλιο ιερό και πολύσημο- την κάρα του αγίου.

Οι προθέσεις της πολιτικής εξουσίας συμβάδιζαν με τους
στόχους της καθολικής Εκκλησίας. Η πρώτη προσπαθούσε να
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ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔYΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟY

Ο AγΙΟΣ ΤIΤΟΣ
ΜΕ… ΚΡΗΤΙΚH ΚΑΤΣΟYΝΑ!
Στη μια εικόνα τον βλέπομε να κρατά κατσούνα κρητική, στην άλλη να φορά μίτρα 

Λατίνου επισκόπου. Είναι οι πολλαπλές αποτυπώσεις του βίου ενός αγίου 
που ταυτίστηκε με την Κρήτη. Του πρώτου επισκόπου της.

Του νίκου Ψιλάκη



τονώσει την κυριαρχία της στο νησί, η δεύτερη να αλλάξει το
ορθόδοξο φρόνημα των κατοίκων. Ο «πάτρωνας της Κρήτης»
προσφερόταν ως σύμβολο ενότητας και οι Βενετοί είχαν επι-
δείξει μιαν αξιοπρόσεκτη δεξιοτεχνία στο να αξιοποιούν τοπι-
κές παραδόσεις προκειμένου να ενδυναμώνουν την ισχύ τους. 

Γράφοντας τούτες τις φτωχές αράδες δεν έχομε σκοπό να
μιλήσομε για τον Άγιο Τίτο. Ούτε να περιγράψομε τους μεγαλο-
πρεπείς εορτασμούς του στον βενετοκρατούμενο Χάνδακα.
Στην εικονογραφία του πρώτου επισκόπου Κρήτης θα στα-
θούμε για λίγο. Στον τρόπο που τον έβλεπαν οι Βενετσιάνοι, μια
και σώθηκε σημαντικός αριθμός χαλκογραφιών κυρίως σε συ-
ναξάρια και άλλα θρησκευτικά βιβλία της Ευρώπης. 

Ασφαλώς η δυτική ζωγραφική είναι πιο κοσμική, δεν χαρα-
κτηρίζεται από την έντονη πνευματικότητα της βυζαντινής, δεν
προβάλλει τον εσώτατο κόσμο αλλά εστιάζει κυρίως στα φυ-
σικά χαρακτηριστικά των εικονιζομένων προσώπων. Το βλέ-

πομε έντονα στις ωραιότατες Μαντόνες που κοσμούν τους
ναούς και τα μουσεία του δυτικού κόσμου, το βλέπομε -γενικό-
τερα- στους τρόπους απεικόνισης του θείου. 

Πρόκειται για χαλκογραφίες και γκραβούρες του 17ου, 18ου
και 19ου αιώνα που έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, σε διάφορες
χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία κ.α.). Ο Άγιος Τίτος
αναφέρεται παντού ως Επίσκοπος Κρήτης, χωρίς όμως να προ-
βάλλεται μόνο η δράση του στο νησί. Οι δυτικοί εστιάζουν τόσο
στην προσπάθεια διάδοσης του Χριστιανισμού όσο και στις επι-
τυχημένες αποστολές που του είχε αναθέσει ο Παύλος, με χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα το ταξίδι στην Κόρινθο, όπου ο
Τίτος επέδειξε υποδειγματική άνεση στον χειρισμό δύσκολων
θεμάτων. Σε κείμενα της δυτικής Εκκλησίας αναφέρεται ως ει-
ρηνοποιός, ιεραπόστολος και άνθρωπος που ήξερε να λύνει
προβλήματα. 
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Η κατσούνα 
του Αγίου Τίτου

Ο Τίτος οδοιπορεί στην ύπαιθρο της
Κρήτης. Εικονίζεται ασκεπής, ντυμένος
με μανδύα και χιτώνα, στιβαρός και μάλ-
λον αυστηρός. Είναι προχωρημένης ηλι-
κίας, με λευκά μακριά μαλλιά και επίσης
λευκή μακριά γενειάδα. Πίσω του ακρι-
βώς φαίνονται κτήρια, μάλλον κάποιος
κρητικός οικισμός. Κρατά ένα βιβλίο στο
αριστερό του χέρι και μια... κρητική κα-
τσούνα στο δεξί. Ο εικονογράφος γνώ-
ριζε φαίνεται τη μορφή και το σχήμα της
ράβδου που κρατούν οι οδοιπόροι στην
Κρήτη. 
Κάτω από την εικόνα και τον τίτλο «Άγιος
Τίτος» παρατίθενται δυο αποσπάσματα
από την 2η προς Τιμόθεον Επιστολή του
Παύλου (Β′Τιμ. 1,7: «ου γαρ έδωκεν ημίν
ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως
και αγάπης και σωφρονισμού»).



Ο Τίτος καταστρέφει 
αρχαία αγάλματα! 

Για τους εικονογράφους του δυτικού κό-
σμου η διάδοση του Χριστιανισμού ήταν
συνδεδεμένη με την καταστροφή των
αρχαιότερων μνημείων, των αγαλμάτων
των θεών και των παλαιότερων ναών. Αν
και στο συναξάρι του Αγίου Τίτου δεν
γνωρίζω ν' αναφέρεται καμιά κατα-
στροφή ελληνικών ναών, ο καλλιτέχνης
ακολουθεί το στερεότυπο που κυριάρ-
χησε στις σχετικές αφηγήσεις.  Έτσι ο ει-
ρηνοποιός Άγιος Τίτος έγινε... γκρεμιστής
και καταστροφέας ναών! 

Σ' αυτή τη χαλκογραφία βλέπομε τον
Τίτο μπροστά σ' έναν αρχαίο ναό, πίσω
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Ο Τίτος κηρύττει
Γκραβούρα από συναξάρι όπου
αναφέρεται η εορτή του Αγίου
Τίτου (στις 4 Ιανουαρίου τον τι-
μούσε παλαιότερα η καθολική Εκ-
κλησία, αλλά σήμερα η μνήμη του
τιμάται στις 26 του ίδιου μήνα). 

Ο Τίτος εικονίζεται σε πρώτο
πλάνο κρατώντας με το αριστερό
χέρι ράβδο που απολήγει σε
σταυρό και έχοντας το δεξί χέρι
τεντωμένο σε στάση που θυμίζει
αγόρευση. Ο μανδύας του ανεμί-
ζει και το ύφος του είναι αυστηρό,
άγριο θα μπορούσε να πει κανείς.
Αριστερά, τέσσερις άνθρωποι
ακούνε το κήρυγμά του. Οι δυο
απ' αυτούς, ένας άνδρας και μια
γυναίκα, έχουν κιόλας υψώσει τα
χέρια σε στάση μετάνοιας. 

Με μίτρα Λατίνου επισκόπου! 

Στις περισσότερες χαλκογραφίες, όπως και στις λιθογραφικές αναπαραγωγές
του 19ου αιώνα, ο Τίτος εικονίζεται με μίτρα δυτικού Επισκόπου (είναι χωρι-
σμένη σε δυο οξυκόρυφα πανομοιότυπα τμήματα, ραμμένα στα πλάγια). Συ-
νήθως εικονίζεται σε προχωρημένη ηλικία με άσπρα γένια, άλλοτε έχοντας
υψώσει τους οφθαλμούς προς τον ουρανό και άλλοτε με χαμηλωμένο βλέμμα. 



του οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες και
μπροστά του σπασμένα μέλη αρχαίων
αγαλμάτων. Ένα άγαλμα έχει ήδη κατα-
πέσει στο έδαφος, δίπλα του το κομμένο
μαρμάρινο χέρι και πιο πάνω άλλο σπα-
σμένο άγαλμα σε ελεύθερη πτώση.
Δόμοι από τον ναό πέφτουν ολόγυρα,
ενώ ο ίδιος ο Τίτος κρατά ένα κομμάτι
από σπασμένο κίονα. 

Με τους αγγέλους... 

Ο Τίτος με στολή Λατίνου επισκόπου συ-
νομιλεί με δυο αγγέλους μπροστά σε
(προφανώς καθολικό) ναό.

Και οι ορθόδοξες εικόνες

Με την ευκαιρία ας προσέξομε λίγο τις
καταπληκτικές εικόνες που βρίσκονται
στον ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.
Τις φιλοτέχνησε κατά τη δεκαετία του
1960 ο εισηγητής της νεοβυζαντινής
αγιογραφίας στην Κρήτη (και εξαίρετος
ζωγράφος) Δημήτρης Σαριδάκης. Εδώ
αναδύεται έντονα ο εσώτερος κόσμος
των εικονιζόμενων μορφών. Ο Σαριδά-
κης δημιουργεί πολυπρόσωπα σκηνικά
στα οποία κυριαρχούν οι καθαγιασμένες
μορφές, όχι μόνο λόγω των σωματικών
διαστάσεων και της υπέρβασης των
αναλογιών. Ακόμη και η τοποθέτησή
τους στο τρίτο περίπου της εικόνας
(χρυσή τομή) φανερώνουν τις προθέ-
σεις του δημιουργού. 

Πρόκειται για αφηγηματικές εικόνες
εμπνευσμένες από τον βίο του Τίτου, κυ-
ρίως από τα στοιχεία που προέρχονται
από τη γνωστή «προς Τίτον» επιστολή

του Αποστόλου Παύλου. Ο ζωγράφος ει-
κονογραφεί την επιστολή αφηγούμενος
με τον τρόπο του όσα ακούγονται στη
λειτουργία της εκκλησίας. 

Στην πρώτη, «Ο Άγιος Παύλος κατα-
λείπει τον Παύλον εν Κρήτη», στη δεύ-
τερη «Ο Άγιος Τίτος χειροτονεί
πρεσβυτέρους» και στην τρίτη «Ο Άγιος
Τίτος λαμβάνει την επιστολήν του Παύ-
λου». 

Στις εικόνες αυτές κυριαρχεί η ηρε-

μία των μορφών, που συνδυάζεται με
την ηρεμία του τοπίου. Ο ζωγράφος
ακολουθεί τους ενδυματολογικούς κώ-
δικες της εποχής στην οποία αναφέρε-
ται και εντυπωσιάζει με τις κινήσεις των
σωμάτων, τις πτυχώσεις και τις χρωματι-
κές διαβαθμίσεις του. Και σ’ αυτά τα έργα
βλέπομε γέροντες να κρατάνε κατσού-
νες, χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής
στην ύπαιθρο της Κρήτης, που ο ζωγρά-
φος τη γνώριζε πολύ καλά.
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Στις δυο από τις τρεις εικόνες με σκηνές από τον βίο του Αγίου
Τίτου (που, όπως τονίσαμε ήδη, βρίσκονται στον λαμπρό ναό
του Μεγάλου Κάστρου, έργα του Δ. Σαριδάκη) ο ζωγράφος
κάνει ένα πολύ τολμηρό βήμα συναιρώντας διαφορετικές επο-
χές της κρητικής ιστορίας. Τα αφαιρετικά τοπία κοσμούνται με
λιτά παραλληλόγραμμα κτήρια, μερικά από τα οποία είναι σκε-
πασμένα με κεραμίδια. Τα υπόλοιπα έχουν επίπεδα δώματα,
παράθυρα, αίθριους χώρους, και η μορφολογία τους παρα-
πέμπει στην προϊστορική εποχή, στην αρχιτεκτονική του μι-
νωικού κόσμου, με τους μεγάλους λαξευμένους λίθους και τις
ισοδομικές κατασκευές. Ο προσεκτικός παρατηρητής θα προ-
σέξει τους βαθυκόκκινους μινωικούς κίονες που συγκρατούν
τις στέγες και θυμίζουν τις αναστηλώσεις του Έβανς στην
Κνωσό. Η λεπτότερη άκρη τους είναι τοποθετημένη στη βάση,
στο δάπεδο και στην κορυφή τους διακρίνονται ευμεγέθη κιο-
νόκρανα βαμμένα στο ίδιο χρώμα. 

Προφανώς ο λόγιος ζωγράφος ήξερε ότι η αρχιτεκτονική
της μινωικής Κρήτης ήταν διαφορετική από την αρχιτεκτο-
νική των ρωμαϊκών χρόνων, αλλά δεν δίστασε να
προχωρήσει σε μιαν εντυπωσιακή καινοτομία

μεταφέροντας στοιχεία του μακρινού παρελθόντος σε πολύ νε-
ότερες εποχές. Προφανώς δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή
και, επίσης προφανώς, τα κριτήρια του δεν ήταν μόνον εικα-
στικά. Πιθανότατα ήθελε να αποτυπώσει χαρακτηριστικά
στοιχεία του κρητικού τοπίου αποτυπώνοντας παράλληλα και
την πολιτισμική ενότητα του χώρου. Όποιος έχει διαβάσει
ακόμη και στοιχειώδη πράγματα για τον προϊστορικό πολιτι-
σμό της Κρήτης, τον αποκαλούμενο μινωικό, γνωρίζει και τη
σχέση του προϊστορικού Κρητός με το θείον. Οι περίφημες θε-
οφάνειες της μινωικής θρησκείας αποτελούν ανεξίτηλες εγ-
γραφές στο πολιτισμικό DNA μας. Το ίδιο και η λατρευτική
συμπεριφορά που τότε, στα χρόνια του Σαριδάκη, μπορούσε
να τη βιώσει κανείς στη μεγαλοβδομαδιάτικη μέθεξη, ακόμη
και στη δομή των κρητικών πανηγυριών.

Δεν ξέρω τις βαθύτερες σκέψεις του ζωγράφου. Βλέπον-
τας, όμως, αυτές τις εικόνες, τις μορφές τον ανθρώπων, τον δο-
μημένο χώρο, τις εκφράσεις των προσώπων, καταλαβαίνει

κανείς πως ήθελε να πει πολύ περισσότερα απ' αυτά που
(νομίζομε ότι) βλέπομε. x
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ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΟΕ
Νεάπολη Λασιθίου 724 00, Κρήτη

τηλ: 2841 034113 , mail: info@silligardos.gr, web: www.silligardos.gr
social: www.facebook.com/silligardosCo/

Ποιοτικά προϊόντα γάλακτος

Η παράδοση

μέσα από τη 

σύγχρονη  

τεχνολογία



36

Με αφορμή τον έναν χρόνο λειτουργίας
του καταστήματός μας στην πλατεία Σι-
νάνη έγινε μεγάλος διαγωνισμός την Πα-
ρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, με δώρα που
θα ζήλευε κάθε νοικοκυρά πραγματο-
ποιώντας αγορές αξίας μόνο 20€. 

Δώρα όμως κληρώσαμε και στα Χανιά,
στα καταστήματά μας στη Λ. Καραμανλή
και στα Κουνουπιδιανά, την Πέμπτη 31
Αυγούστου, όπου, ανάμεσα σε άλλα,
χαρίσαμε υπέροχες κούνιες κήπου,
ψησταριές και πολλές πολλές δωροεπι-
ταγές!!!

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΛΗΞΗ> 

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ!
Μείνετε ‘’updated’’ με τους Facebook
διαγωνισμούς μας!
Μπείτε στη σελίδα μας και κερδίστε! 
Η μέθοδος απλή, τα δώρα πολλά!

Αφήνετε ένα σχόλιο που θα σας ζητηθεί
κάτω από την ανάρτηση και αυτόματα
συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Με τον
τρόπο αυτό δώσαμε 30 δωρεάν προ-

σκλήσεις σε θέατρο και μουσική στο
τέλος του καλοκαιριού και μοιραστή-
καμε ιδιαίτερα όμορφες στιγμές με τους
φίλους μας στο Facebook σε Ηράκλειο,
Ρέθυμνο και Χανιά. Έτσι, δώσαμε την
ευκαιρία στους τυχερούς να δουν από
κοντά την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τον Γιάννη

Ζουγανέλη, αλλά και να παρακολουθή-
σουν μία από τις ωραιότερες δημιουρ-
γίες του Ευριπίδη, την τραγωδία
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι», όπως και μία από
τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπο-
ρικές θεατρικές επιτυχίες της σύγχρονης
Αθήνας, την παράσταση «Μπαμπά μην
ξαναπεθάνεις Παρασκευή».

ΠΟΛΛΑΔΩΡΑ 
ΚΑΙ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑγΕΣ

γΙΑ ΤυΧΕΡΟυΣ
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Στείλαμε 10 πελάτες... 
σε ξενοδοχεία! 

Διήμερη διαμονή στα ξενοδοχεία Galaxy
στο Ηράκλειο και Creta Palm Resort στα
Χανιά απόλαυσαν 10 πελάτες μας με
αγορά προϊόντων Noxzema. Βρεθήκαμε
από κοντά με τους τυχερούς της κλήρω-
σης και τους δώσαμε όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες για τη διαμονή τους! Στο
site μας www.xalkiadakis.gr έχουν αναρ-
τηθεί οι νικητές, καθώς και φωτογραφικό
υλικό από τους νικητές.

Σεμινάρια μαγειρικής
Το Lurpak μας επιφύλαξε έναν πολύ
πρωτότυπο διαγωνισμό! 20 τυχερές μα-
μάδες μαζί με τα παιδιά τους θα παρακο-
λουθήσουν ένα απολαυστικό σεμινάριο
μαγειρικής με τον αγαπημένο μας σεφ
Αλέξανδρο Παπανδρέου.

Υγιεινά και γρήγορα πιάτα κάνουν τη
μαγειρική οικογενειακή υπόθεση, και
μέσα από το σεμινάριο μαθαίνουν να την
απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι.

> 

www.xalkiadakis.gr
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

ΣΤΗΡΙΖΟYΜΕ TΟN ΑθΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Η εταιρεία μας στηρίζει εδώ και πολλά
χρόνια τον αθλητισμό και τις ομάδες του
τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρί-
ζει ως χορηγός και την ΠΑΕ Πλατανιάς
Χανίων και βρίσκεται δυναμικά στο
πλευρό της! 

Ταυτόχρονα, ανταποδίδοντας την
αγάπη και την εμπιστοσύνη των πελατών
μας στα Χανιά, προσφέραμε σε 10 τυχε-

ρούς καταναλωτές εισιτήρια διαρκείας
για να παρακολουθήσουν από κοντά
όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομά-
δας που μας κάνει υπερήφανους με τη
συμμετοχή της στη Super League! Η κλή-
ρωση πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή
εκδήλωση στο σούπερ μάρκετ Χαλκια-
δάκης στη Λεωφόρο Καραμανλή, την Τε-
τάρτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 20:00. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν και παίκτες της
ομάδας του Πλατανιά, γνωρίστηκαν από
κοντά με τους φιλάθλους της ομάδας,
φωτογραφήθηκαν μαζί τους, και μοίρα-
σαν αυτόγραφα, καθώς και αναμνηστικά
δώρα στους μικρούς μας φίλους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μέσα στον επόμενο μήνα, έρχονται δια-
γωνισμοί και events με τους αθλητές
και τις αθλήτριες των παρακάτω ομάδων:

ΜΟΙΡΕΣ: Volley Γυναικών Μεσαράς
Αθλητική Ένωση Μοιρών (Ποδόσφαιρο)

ΧΑΝΙΑ: AOX Κισσαμικός (Ποδόσφαιρο)

ΡΕθYΜΝΟ Cretan Kings (Μπάσκετ).

Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε τον αγαπημένο
σε όλους μας ποδοσφαιριστή Ντανιέλ Μπατίστα στο
κατάστημά μας Happy Home στη Σητεία το Σάββατο,
2 Σεπτεμβρίου! 

Οι μικροί μας φίλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την επίσκεψη του
αγαπημένου ποδοσφαιριστή, τον οποίο γνώρισαν από κοντά,
φωτογραφήθηκαν μαζί του και έφυγαν από το κατάστημά μας
με μπάλες, αυτόγραφα και πολλά δωράκια που φροντίσαμε να
ετοιμάσουμε για όλους όσους βρέθηκαν εκεί! 

Ο ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 
ΣΤΟ HAPPY HOME

Στηρίζουμε τον αθλητισμό σε όλη την Κρήτη και είμαστε δίπλα σε όλα τα αθλήματα 
και τις αξιόλογες προσπάθειες, για ευγενή άμιλλα!

> 

www.xalkiadakis.gr
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ΝEα κριτσιΝAκια 

‘’ΘΕικΗ ΓΕΥσΗ ’’
από την οικογένεια 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ…



Τι φορούσαν 
οι Κρητικοί
του 1830

«...Γράφω όσα είδον ιδίοις
όμμασι και όσα επιτοπίως
επληροφορήθην»



Είναι από τα βιβλία που αγάπησα. Μικρό, μόλις 130 σελίδες, τυ-
πωμένο σε λεπτό χαρτί, κιτρινισμένο από τον χρόνο, μα γεμάτο
πληροφορίες. Τίτλος μονολεκτικός: Κρητικά, έκδοση του 1842
(«Εν Αθήναις, εκ της του Ηλία Χριστοφορίδου τυπογραφίας»).
Και συγγραφέας ένας εξαιρετικά δραστήριος λόγιος του 19ου
αιώνα, ο Κωνσταντινουπολίτης Μιχαήλ ή Μιλτιάδης Χουρμού-
ζης - Βυζάντιος. Το αγάπησα γιατί μου φανέρωσε ψηφίδες μιας
άγνωστης Κρήτης. Ήθη, έθιμα, καλλιέργειες, προϊόντα, οικονο-
μία, πολιτική και κοινωνική κατάσταση... 

Δεν είχε γεννηθεί στην Κρήτη ο συγγραφέας, αλλά - πνεύμα
ανήσυχο - είχε ταξιδέψει πολύ (κι είχε πολεμήσει πολύ). Νέος
ακόμη, λίγο μετά το ξέσπασμα της μεγάλης ελληνικής επανά-
στασης του 1821, ήρθε στις επαναστατημένες περιοχές, πήρε
μέρος σε πολλές μάχες στη Ρούμελη, στην Πελοπόννησο και σε
κοντινά νησιά και, κάπου προς το τέλος της επανάστασης, βρέ-
θηκε στην Κρήτη. Όπως γράφει ο ίδιος, παρέμεινε σχεδόν έξι
χρόνια στο νησί και έλαβε «μέρος ενεργόν εις τους υπέρ της
ελευθερίας πολέμους (1828-1830)». Φαίνεται πως είχε λόγους
πολλούς ν' αγαπήσει με πάθος την Κρήτη. Πιθανότατα είχε ρίζες
στο νησί, ίσως να είχε γεννηθεί εδώ η μητέρα ή ο πατέρας του. 

Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν ούτε Μιχάλης ούτε Μιλ-
τιάδης.  Αλλά και το επώνυμό του δεν ήταν ούτε Χουρμούζης
ούτε Βυζάντιος. Σ' ένα άλλο βιβλίο του (Η Νήσος Αντιγόνη, Εν
Κωνσταντινουπόλει 1869) περιγράφει τη γενέθλια γη του και
αναφέρεται αναλυτικά στους συντοπίτες του, τους οποίους είχε
να δει 35 ολόκληρα χρόνια, όσα έλειπε στην Ελλάδα. Η ανα-
φορά στον πατέρα του είναι συγκινητική: 

«Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (ο μακαρίτης πατήρ μου)
ήτον 78 ετών πλήρης υγείας, και άνευ σχεδόν ρυτίδων, όταν την
5 Μαρτίου 1820 ένεκα μεγίστης θλίψεως απέθανεν εν Γαλατά
απόπληκτος». Τριανταφύλλου ήταν λοιπόν το επώνυμο του
συγγραφέα. Το βαφτιστικό του δεν είναι γνωστό. Πιθανόν να
ήταν Χουρμούζιος. Εξίσου πιθανόν, όμως, είναι να διατηρούσε
ο πατέρας του το Χουρμούζιος ως δεύτερο οικογενειακό όνομα.
Με τον καιρό το Τριανταφύλλου ξεχάστηκε, καθώς ο ίδιος ο
συγγραφέας απέφευγε να το χρησιμοποιεί, έμεινε το Χουρμού-
ζης, σ' αυτό προστέθηκε το Βυζάντιος (προσδιοριστικό του
τόπου καταγωγής) και ο λαμπρός αγωνιστής του '21 έμεινε στην
ιστορία ως Μ. Χουρμούζης (δεν χρησιμοποιούσε πάντα το Βυ-
ζάντιος, ίσως για να ξεχωρίζει από άλλον συμπατριώτη του, επί-
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Του νίκου Ψιλάκη Ένας λόγιος συγγραφέας που έμεινε 
έξι χρόνια στο νησί και πολέμησε 

στην επανάσταση του 1821 περιγράφει
τη ζωή, τα έθιμα, την καθημερινότητα

των κατοίκων...



σης λόγιο και ομότεχνο, τον Δημ. Χατζηασλάνη - Βυζάντιο).
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσομε εδώ ότι ο Χουρμούζης δεν
έμεινε στην ιστορία της ελληνικής γραμματολογίας για τα πε-
ριηγητικά, λαογραφικά ή γεωγραφικά του έργα. Ως θεατρικός
συγγραφέας έμεινε. Κι ας είχε ξεχαστεί για έναν αιώνα περίπου.
Τις τελευταίες δεκαετίες η θεατρική κριτική ανακάλυψε έναν
πρωτοπόρο συγγραφέα με πολλές αρετές και πηγαίο ταλέντο. 

Ωστόσο, ο πολυσχιδής Χουρμούζης δεν ασχολήθηκε μόνο

με τη γραφίδα του μετά την επανάσταση και τη δημιουργία του
Ελληνικού Βασιλείου. Έχοντας τιμηθεί με τον βαθμό του τα-
ξιάρχου, λόγω της συμμετοχής του στον αγώνα της ανεξαρτη-
σίας, άρχισε να πολιτεύεται, και το 1851 πέρασε τις πύλες του
κοινοβουλίου ως βουλευτής Φθιώτιδας. Λίγο αργότερα τον συ-
ναντάμε αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και πάλι
δεν καταλάγιασε· πήρε μέρος στη θεσσαλική επανάσταση, ξα-
νάπιασε το ντουφέκι κι ήταν ήδη πάνω από 50 χρονών. 
Ο Χουρμούζης αγωνιζόταν σε όλη του τη ζωή. Πότε για την απε-
λευθέρωση από την οθωμανική κυριαρχία, πότε για την απε-
λευθέρωση από τη βαυαρική εξουσία. Έγραφε άρθρα στις

εφημερίδες, στηλίτευε και χλεύαζε τον αυταρχισμό των Βαυα-
ρών, τύπωνε βιβλία, εκφωνούσε πύρινους λόγους στο κοινο-
βούλιο. Επέστρεψε στην Πόλη το 1856, μάλλον απογοη τευ-
μένος μετά την καταστολή της θεσσαλικής επανάστασης. Το
στενόμυαλο βασίλειο δεν ανεχόταν εύκολα ανθρώπους με φι-
λελεύθερο πνεύμα, όπως ο Χουρμούζης. Πέθανε το 1882 στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, σε ηλικία 78 ετών (όπως ακριβώς και ο
πατέρας του). 

η κρήτη του Χουρμούζη

Από τον πρόλογο κιόλας των «Κρητικών» ο Χουρμούζης ξεκα-
θαρίζει τις προθέσεις του. Ήθελε να συγγράψει την «Τοπογρα-
φίαν και την Στατιστικήν της ωραίας αλλ' ατυχούς Κρήτης», στην
οποία είχε ζήσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής
του, είχε γνωρίσει την οθωμανική και την αιγυπτιακή εξουσία
και είχε καταγράψει τα πάντα:

«Αναγνώστα! καμμία υπερβολή, κανέν ψεύδος δεν μολύ-
νουν τα Κρητικά μου· διατρίψας εξ έτη σχεδόν εις Κρήτην, και
λαβών μέρος ενεργόν εις τους υπέρ της ελευθερίας πολέμους
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Κρητική οικογένεια. 
Φωτογραφία G. Gerola, αρχές 20ού αιώνα. 



(1828-1830) γράφω όσα είδον ιδίοις όμ-
μασι και όσα επιτοπίως επληροφορήθην
από αξιόπιστα υποκείμενα». 

Παρατηρητικός και φιλέρευνος
καθώς ήταν δεν άφησε σχεδόν κανέναν
τομέα που να μην τον προσέξει. Ιδιαί-
τερα, όμως, σταμάτησε στις κεντρικές
επαρχίες του νησιού· πιθανότατα διέμενε
στο Μεγάλο Κάστρο (που μόλις εκείνα τα
χρόνια είχε αρχίσει ν' ακούγεται και ως
Ηράκλειο) και είχε την ευκαιρία όχι μόνο
να γυρίσει τις κοντινές επαρχίες χωριό με
χωριό, αλλά και να κρατήσει στατιστικά
στοιχεία για το καθένα· πόσους κατοίκους
είχε πριν την επανάσταση, πόσους μετά,
πόσοι ναοί καταστράφηκαν, πόσες υπο-
δομές αφανίστηκαν. Πάνω από το ένα
τρίτο του βιβλίου καλύπτει η περιγραφή
τριών επαρχιών («ακριβή Τοπογραφία και
Στατιστική», τη χαρακτηρίζει): Πεδιάδος,
Μονοφατσίου και Καινουργίου. Σε μια
υποσημείωση, όμως, τονίζει ότι γύρισε
ολόκληρο το νησί και γνώρισε τα οροθέ-
σια των επαρχιών: «Μήτε περιηγητής
μήτε Κρης εγνώρισαν ακριβέστερον
εμού τα οροθέσια και των 20 επαρχιών
της Κρήτης». Και σε άλλη, εντυπωσιασμέ-
νος από τις διατροφικές συνήθειες των
κατοίκων (ιδιαιτέρως δε με την ευρύτατη
χρήση ελαιολάδου) αναφωνεί έκπληκτος:
«Ως και το χοιρινόν κρέας με έλαιον το
μαγειρεύουν».

Η πολυετής παραμονή του στην
Κρήτη και μετά το άδοξο τέλος της επα-
νάστασης ενισχύει τις υποψίες για τους
συγγενικούς δεσμούς ή την καταγωγή
του από το νησί. 

Οι πληροφορίες που παραθέτει είναι
πολύτιμες. Μας δίνουν μιαν ολοκάθαρη
εικόνα της Κρήτης, ο συγγραφέας εισχω-
ρεί ακόμη και στον ψυχισμό των Κρητι-
κών, θαυμάζει τις αρετές τους, επαινεί το
φιλόξενο πνεύμα τους και στηλιτεύει τα
ελαττώματά τους. Ιδιαιτέρως επισημαίνει
ότι μπορούσε να τους εξαπατήσει κανείς
εύκολα, σημειώνοντας: «Άπαξ απατάται ο
Πελοποννήσιος, δις ο Στερεοελλαδίτης,
και χιλιάκις ο Κρης». 

Δυστυχώς οι περισσότερες πληροφο-
ρίες παρατίθενται περιληπτικά. Υποθέτω

πως ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε
επεκταθεί σε πολλές λεπτομέρειες
ακόμη, αλλά αυτό θα επιβάρυνε το εκδο-
τικό κόστος. Αυτό όμως δεν μειώνει κα-
θόλου την αξία του έργου. Απεναντίας,
αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όποιον
θέλει να γνωρίσει την Κρήτη του 1830 και
να αποκτήσει μιαν αληθινή εικόνα της κα-
θημερινότητας των ανθρώπων. Ευτυχώς
η πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος στην
οποία αναφέρεται ο Χουρμούζης δεν

είναι από τις πιο σκοτεινές της ιστορίας
μας. Εκτός από τα Κρητικά, πολλά και
εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί
να αντλήσει κανείς από περιηγητικά κεί-
μενα της ίδιας εποχής, όπως τα έργα του
Robert Pashley και του T.A.B. Spratt, το
Ημερολόγιο του Κωνσταντή Κοζύρη από
την Κριτσά κ.α. 
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◗

Τρεις Σφακιανοί 
(γύρω στο 1900-1910).



Βράκες, στιβάνια, τραχηλιές

Επιλέξαμε ένα μικρό απόσπασμα και το παραθέτομε εδώ. Πε-
ριγράφει συνοπτικά την κρητική φορεσιά του 1830 και τις τοπι-
κές ιδιομορφίες της. Σίγουρα δεν είναι πλήρης η περιγραφή του.
Είναι, όμως, πολύτιμη γιατί μας βοηθά να ξεκαθαρίσομε κάπως
τα πράγματα, ιδιαίτερα σήμερα που ο καθένας ονοματίζει «πα-
ράδοση» ό,τι τον βολεύει. 

Ο Χουρμούζης δεν έκανε ειδικές ενδυματολογικές μελέτες.
Απευθυνόταν σ' ένα ευρύτερο κοινό, αυτό που διψούσε να γνω-
ρίσει την «ωραία αλλ' ατυχή» νήσο. Ήταν τα χρόνια των μεγάλων
αναβρασμών και των μεγάλων πόθων, λίγο μετά διατυπώθηκε
ο ορισμός της Μεγάλης Ιδέας, η Κρήτη αναζητούσε πεισματικά
και επίμονα το δίκιο της και οι κάτοικοι των περιοχών που είχαν
ενσωματωθεί στο νεοσύστατο βασίλειο διψούσαν να μάθουν
για το νησί. 

Όπως είναι γνωστό από δημοσιευμένα έγγραφα, το οθω-
μανικό κράτος καθόριζε σε γενικές γραμμές την ενδυμασία των
μη μουσουλμάνων υπηκόων του, απαγορεύοντας γενικώς τα
πολυτελή και τα φανταχτερά ρούχα. Οι απαγορεύσεις αυτές,

όμως, δεν ίσχυαν πάντα, συχνά λησμο-
νούνταν ή αγνοούνταν από τους κρατι-
κούς λειτουργούς που ήταν επιφορτι-
σμένοι με την τήρηση των σχετικών
διατάξεων.  

Πώς ντύνονταν, λοιπόν, οι Κρητικοί
του 1830; Παραθέτομε στη συνέχεια το
κείμενο του Χουρμούζη με την επισή-
μανση ότι η ενδυμασία δεν είναι ποτέ
στατική, εξελίσσεται, αλλάζει, μορφοποι-
είται για να καλύπτει τις ανάγκες και τις
αισθητικές αντιλήψεις της κάθε κοινω-
νίας και της κάθε εποχής. Κατά τις αμέσως
επόμενες δεκαετίες, και καθώς το ελλη-
νικό στοιχείο ισχυροποιούνταν διαρκώς,
οι απαγορεύσεις των τουρκικών αρχών
ξεχάστηκαν εντελώς και είχαν αρχίσει να
αμβλύνονται οι διαφορές ανάμεσα στις
ενδυμασίες των χριστιανών και των μου-
σουλμάνων. Τις αλλαγές αυτές, μαζί με το
γεγονός ότι είχε αρχίσει να εξαπλώνεται
σταδιακά η ευρωπαϊκή ενδυμασία, επε-
σήμανε ευφυώς ο T.A.B. Spratt, που επι-
σκέφτηκε το νησί σχεδόν δυο δεκαετίες
μετά τον Κωνσταντινουπολίτη λόγιο: «Οι
Κρητικοί και των δύο δογμάτων ντύνον-
ται τόσο όμοια ώστε συχνά οι μόνιμοι κά-
τοικοι αλλά και οι Έλληνες των γειτονικών
νησιών να μην τους ξεχωρίζουν. Ψηλές
δερμάτινες μπότες [στιβάνια], καφέ ή
κόκκινες, και συχνά καλοραμμένες και με
κορδόνια είναι το χαρακτηριστικό εξάρ-
τημα της ενδυμασίας του Κρητικού. Χρη-
σιμεύουν και ως παπούτσια και ως
εφαρμοστό πανταλόνι, ενώ οι κάλτσες
είναι άχρηστο εξάρτημα για τον Κρητικό
χωρικό. Η μορφή ενός καλοντυμένου
Κρητικού είναι εντυπωσιακή, με τη γιορ-
τινή ενδυμασία, με τις εφαρμοστές ψηλές
του μπότες σε ζωηρό κόκκινο χρώμα και
με το καλοκεντημένο γιλέκο του. Μερικές
φορές οι νέοι και πλούσιοι Κρητικοί της
επαρχίας επιδεικνύουν πολλή φιλαρέ-
σκεια στην ενδυμασία τους, αλλά στις πό-
λεις η ευρωπαϊκή ενδυμασία εκτοπίζει
γρήγορα την κρητική» (T.A.B. Spratt, Ταξί-
δια και Έρευνες στην Κρήτη του 1850, Με-
τάφρ. Μαρία Ψιλάκη, Σχολιασμός Νίκος
Ψιλάκης, Ηράκλειο 2007, σελ. 84-86).
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Νεότερες κρητικές
ενδυμασίες 
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ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟY ΧΟΥΡΜΟYΖΗ: 

Ενδυμασία 
ανδρών

Οι άνδρες φορούσι φέσι περιτυλιγμένον με
λευκόν τι περικάλυμμα (πέτσα ονομαζόμε-
νον) του οποίου η μία άκρα κρέμαται όπισθεν,
και φθάνουσα πολλάκις έως την ζώνην. Τα
βρακιά των είναι κοντά, έως τα γόνατα, και
στενά, και των μεν ορεινών (οίτινες και Αο-
ρείται λέγονται) είναι μάλλινα, των δε πεδι-
νών (οίτινες και Κατωμερίται λέγονται) είναι
βαμβακερά και λευκά ως επί το πλείστον. Εις
τους πόδας φορούσιν υποδήματα φθάνοντα
έως τα γόνατα. Έχουν δε τριών ειδών: Τσαρ-
δίνια, τα οποία είναι ωραία, Στιβάλια μονά,
και Στιβάλια διπλά. Και τα τρία ταύτα είδη
είναι κάλλιστα, διότι προφυλάττουν τους
πόδας από ακάνθας, ψύχος, λάσπην, και λ. π.

Εις τους ώμους των φέρουν (οδοιπορούν-
τες) μίαν πήραν (βούργια λεγομένην)

ένθα βάζουν τα χρειώδη των.

Όπως είναι γνωστό από 

δημοσιευμένα έγγραφα, 

το οθωμανικό κράτος καθόριζε 

σε γενικές γραμμές την ενδυμασία

των μη μουσουλμάνων 

υπηκόων του, απαγορεύοντας 

γενικώς τα πολυτελή και 

τα φανταχτερά ρούχα. 

Επιχρωματισμένη 
χαλκογραφία βασισμένη 
σε φωτογραφία 
Κρητικού αγωνιστή.



Ενδυμασία 
γυναικών
Δύο ειδών ως επί το πλείστον είναι η εν-
δυμασία των γυναικών. Κίσσαμος, Σέλινον,
Χανιά, Μαλεβίζι, Τέμενος, Πεδιάδα, Πυρ-
γιώτισσα, Μονοφάτσι, Καινούριον, Αρκα-
δία, Ιεράπετρος και Σητεία, είναι σχεδόν
ομοία· φορούσαι φουστάνια με μανίκια, εις
τας άκρας σχιστά και πλατέα, φέρουν και
μανδήλι εις την κεφαλήν, έχουσαι τα μαλ-
λιά των ηπλωμένα εις τους ώμους· εις δε τα
Σφακιά, Αποκόρωνα, μέρος του Ρεθύμνου
και Μυλοποτάμου (το λοιπόν φορεί ομοίαν
των πρώτων), Αμάρι, Άγιος Βασίλης, Λα-

σίθι και Μεραμπέλον είναι σύμμικτα, δηλ.
Τουρκοενετικά, περιτυλίσσουν δε την κε-
φαλήν με λευκόν μακρύ πανίον (βαμβακε-
ρόν ή μεταξωτόν) μπόλια ονομαζόμενον,
του οποίου η μία άκρα κρέμαται όπισθεν
και φθάνει έως τας κνήμας, η δε άλλη διερ-
χομένη μεταξύ των μαστών τίθεται υπό
την αριστεράν μασχάλην. Εις τον τράχη-
λον φορούσι πλεκτήν τραχηλιάν (κολέτο
λεγομένην) της οποίας το κυκλοειδές

σχήμα καλύπτει τους ώμους, την ράχην και
το στήθος. Το επανωφόριόν των (σοφόρι
λεγόμενον εις τας ανατολικάς επαρχίας)
είναι πορφυρούν, και αι μεν ευκατάσταται
το έχουν τζόχινον ή μεταξωτόν (στόφαν)
αι δε πτωχαί μάλλινον ή βαμβακερόν. Τα
υποκάμισά των φθάνουν έως την πτέρναν·
και όσαι  φορούν πλατομάνικα φουστάνια
έχουν και τα μανίκια του υποκαμίσου των
πλατέα· όσαι δε φορούν τα σοφόρια έχουν

τα μανίκια και την τραχηλιάν του υποκα-
μίσου των σουφρωμένα, ως τα των Ευρω-
παίων. Φορούν προσέτι κεντητήν (εις τον
γύρον) ποδιάν και περιδέραια εις τον λαι-
μόν, μποτόνια λεγόμενα. Εν γένει δε άν-
δρες και γυναίκες ενδύονται καλά,
προφυλαττόμενοι και από το ψύχος και
από τον καύσωνα· και είναι σπάνιον να ίδη
τις Κρήτα ρακενδύτην. x
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Επιστολικό δελτάριο 
των αρχών του 20ού αιώνα

(συλλογή Γιάννη Τζανή).
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Τα λησμονημένα μας 

τζίτζιφα,
οι περίφημοι 
«κρητικοί χουρμάδες»

...Ποιος, άραγε, δεν σκαρφάλωσε κάποτε σε τζιτζιφιά, ποιος δεν πε-
τροβόλησε τα ψηλά κλωνάρια της, αλλά και ποιος δεν προσπάθησε
να ξεφύγει από το μάτι του αγροφύλακα για να γεμίσει τις τσέπες του
με τα άγουρα ακόμη τζίτζιφα;
...Είναι το φυτό που με τα κλωνιά του κατασκευάστηκε το αγκάθινο
στεφάνι του Χριστού ή μήπως το δέντρο που έτρεφε κάποτε τους κα-
τοίκους της ευδαίμονος χώρας των λωτοφάγων; Η ιστορία της τζι-
τζιφιάς χάνεται μέσα σε αντιφατικές δοξασίες και παραδόσεις.
...Κάποτε πουλούσαν οι αχτάρηδες τα ξερά τζίτζιφα ως τροφή και ως
φάρμακο. Η λαϊκή ιατρική τα χρησιμοποίησε κατά κόρον, ενώ κάποιες
σύγχρονες ιατρικές μελέτες ερευνούν την αντιφλεγμονώδη και την
αντικαρκινική τους δράση.

ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘYΜΗΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ 
ΤΙΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ;

Κείμενο - Φωτογραφίες: νίκος Ψιλάκης
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Κάποτε τα λέγανε «κρητικούς χουρμάδες»1 και τα πουλούσαν οι
αχτάρηδες των πόλεων,2 εκείνοι οι πολυπράγμονες μικροέμ-
ποροι που παραγέμιζαν τα ράφια τους με κάθε λογής μπαχα-
ρικά, γιατρικά και χρειαζούμενα του νοικοκυριού: λιβάνια και
μοσκολίβανα, στύψες κι αφιόνια, ρεβέντια και ροδόσταμα, σεν-
τέφια, γλυκόριζες, μαλοτήρες... Σε άλλο ράφι τα μπαχάρια, σε
άλλο οι βελόνες της ραπτικής με τα σουβλιά και τους κατσαμ-
πρόκους,  και σε άλλο τα είδη που θεωρούνταν τροφές και φάρ-
μακα μαζί· εδώ μπορούσες να βρεις ολοχρονίς αποξηραμένα
τζίτζιφα μαζί με αφρικάνικους χουρμάδες, ταχταδένιες σταφί-
δες (από τα τοπικά χοντρόφλουδα σταφύλια που τα λέγανε τα-
χτάδες). Κι όχι μόνο τζίτζιφα, μα και φύλλα τζιτζιφιάς. Τούτα τα
μικρομάγαζα του παλιού καιρού, τα αχτάρικα, ήταν τόποι πολ-
λαπλών συναντήσεων· άλλοι έψαχναν πραμάτειες για το σπίτι κι
άλλοι γιατρικά, άλλοι ρωτούσαν τους αχτάρηδες για λογής -
λογής γιατροσόφια. Ιδιαίτερα στο Μεγάλο Κάστρο φαίνεται πως
αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των αν-
θρώπων και βρίσκονταν όλα μαζί στο κέντρο της πόλης, κάτω
από το σημερινό κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Τα θυ-
μούνταν οι παλιοί Καστρινοί και τα περιέγραφαν με γλαφυρό-
τητα· απέξω βρίσκονταν πέτρινα γουδιά, οι παραγιοί κοπάνιζαν
ό,τι πουλιόταν σε σκόνη, μέσα ήταν στοιβαγμένα τσουβάλια και
τσουβαλάκια, καλάθια, χαρτόκουτες, πήλινα κουρούπια και
γυάλινα βάζα. Το ήξεραν και οι αρχαίοι. 

Φάρμακο, λοιπόν, τα περιφρονημένα τζίτζιφα; Μάλιστα! Και
ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κρήτη του 19ου αιώνα. Απ' όσο
γνωρίζω, τα χρησιμοποιούσαν για την καταπολέμηση της διάρ-
ροιας (στυπτικό) και για την ανακούφιση διαφόρων κοιλιακών
προβλημάτων· οι αχτάρηδες τα συνιστούσαν όμως και ως εξαι-
ρετικά δυναμωτικά, ιδιαίτερα σ' αυτούς που ανάρρωναν από
διάφορες αρρώστιες. Τα ξερά φύλλα της τζιτζιφιάς τα δίνανε σε
ασθματικούς και, γενικότερα, σ' αυτούς που αντιμετώπιζαν ανα-
πνευστικά προβλήματα. Αν ήταν αληθινά τα κουτσομπολιά που
ακούγονταν κάποτε στο Μεγάλο Κάστρο, τα ξερά τζίτζιφα χρη-
σιμοποιήθηκαν ακόμη και για να τονώσουν... τη λίμπιντο των
ηλικιωμένων! Αξέχαστη θα μου μείνει η κουβέντα μ' έναν παλιό
τυπογράφο, γεννημένο γύρω στο 1895-1900 (όνομα και μη
χωριό) που μου είχε μιλήσει το 1980 για τη ζωή στο Μεγάλο Κά-
στρο και η αφήγησή του συμπεριέλαβε τις θεραπείες των σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: «Οι πιο πολλοί

πήγαιναν στου Τεφίκη που έμενε λίγο πιο κάτω από το τζαμί της
Αγίας Αικατερίνης. Τούρκος ήταν ο Τεφίκης, αλλά αλλαξοπί-
στησε για να μη φύγει με την ανταλλαγή των πληθυσμών.3 Πιο
πάνω, πίσω από τον Άγιο Ματθαίο, κοντά στο ξενοδοχείο Ελβε-
τία,4 έμενε μια Τουρκάλα, η Αϊσέ, που έριχνε χαρτιά και διάβαζε
τον καφέ. Το 1920 θα ήταν πάνω από 60 χρονών, ερχόταν και
στη γειτονιά του τυπογραφείου, εκεί τη γνώρισα. Έφτιαχνε φυ-
λαχτά και μαντζούνια, έλεγε πως έκανε και γιατρικά. Πολλοί γέ-
ροντες που πήγαιναν στις γυναίκες του Λάκκου5 περνούσαν κι
απ' αυτήν. Λέγανε πως για να καρδαμώσουν τους έδινε μύρτα,
βολβούς απ' αυτούς που κάνουν το σαλέπι και ξερά τζίτζιφα,
αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια».6 Απ' αυτόν τον παλιό τυπο-
γράφο άκουσα για πρώτη φορά «βασιλικά τζίτζιφα». Η ονομα-
σία αποπνέει από μόνη της μεγαλοπρέπεια και στόμφο·
βασιλικό ονόμαζαν το είδος που ξεχώριζε από τ' άλλα συνήθως
λόγω μεγέθους (σήμερα οι μεγάλοι χουρμάδες αποκαλούνται
επίσης «βασιλικοί»!)

Το φρούτο με τη θεία δύναμη

Προφανώς το σημερινό τζίτζιφο δεν είναι άλλο από το (μάλλον
ποιητικό) δίζυφον της Παλατινής Ανθολογίας (λεξικό Liddell -
Scott). Ο σπουδαίος γραμματικός Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς
αναφέρει σ' ένα επίγραμμά του ότι είχαν δύναμη θεία οι καρποί
της τζιτζιφιάς:
«Ουκ αλόγως εν διζύφοις δύναμιν τινά θείαν 
είναι έφην. Χθες γουν δίζυφον εν χρονίω 
ηπιάλω κάμνοντι τεταρταίω περιήψα, 
και γέγονεν ταχέως οία κρότων υγιής».

Σε ελεύθερη απόδοση:  
Δεν είναι παράλογο που είπα ότι θεία δύναμη 
ενυπάρχει στα τζίτζυφα.
Χθες έδωσα τζίζυφο σ' έναν που τον τίνασσε 
χρόνιος πυρετός τεταρταίος 
κι έγινε αμέσως υγιέστερος κι από κρότωνα.
Η φράση «υγιέστερος κρότωνος» ή «υγιέστερος κροτώνος» (βλ.
Μένανδρος - fr. 318, 1) ήταν αρχαία παροιμία και δήλωνε τον
υγιέστατο άνθρωπο. Κρότων είναι το τσιμπούρι και πολλοί συγ-
γραφείς (Παυσανίας Αττικός, Φώτιος, Ζηνόβιος κ.α.) ερμηνεύουν
τον παροιμιακό λόγο τονίζοντας ότι το πρόσωπο του υγιούς αν-
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1. Μεγάλωσα για να μάθω πως και οι Κινέζοι δίνουν την ίδια ονομασία στα τζίτζιφα: «κινέζικοι χουρμάδες»! Και πραγματικά μοιάζει με
χουρμά το αποξηραμένο φρούτο που έχει διαγράψει τις δικές του ιδιαίτερες σελίδες στην πολιτισμική ιστορία των φυτών και στη διατρο-
φική των ανθρώπων.

2. Πληροφορίες από παλιούς Καστρινούς (κυρίως Προκόπης Πεπονάκης, 1986). Αναφέρεται και από τον Χαβάκη (Φυτά και Βότανα της
Κρήτης, σελ. 8).

3. Φαίνεται πως ο Τεφίκης δεν ήταν τυχαίος· δεν είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη, μάλλον πρακτικός ήταν, μα ήξερε να γιατρεύει τις
«αμαρτωλές αρρώστιες», βλεννόρροιες και άλλα, που δεν απολείπανε από την πόλη των Καφέ Αμάν, των Καφέ Σαντάν, των ηδονών και των
εφήμερων ερώτων.

4. Το ξενοδοχείο Ελβετία βρισκόταν στη σημερινή οδό Μονής Καρδιωτίσσης. Κατεδαφίστηκε γύρω στο 1990.
5. Περιοχή των καστρινών καταγωγείων. 
6. Ο ίδιος ο συνομιλητής μου ήταν... πελάτης του Τεφίκη και είχε φάει «του κόσμου τα περμαγγανάτα» -υπερμαγγανικό κάλιο- για να γλι-

τώσει από τα λεγόμενα «πονηρά νοσήματα».



51

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017

Τα τζίτζιφα ωριμάζουν στον καιρό
της αφθονίας, Αύγουστο μήνα, 
όταν η Κρήτη σφύζει από ζωή και
τα γεννήματα της γης συνθέτουν,
σαν μουσικές νότες, τον δικό μας
ανεξίτηλο γευστικό κώδικα...
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θρώπου είναι λείο και αρυτίδωτο σαν το τσιμπούρι. Άλλοι, όμως,
τη συνδέουν με την ελληνική πόλη Κρότων της Ιταλίας· επειδή οι
Κροτωνιάτες ήταν άριστοι αθλητές και αναδεικνύονταν συχνά
νικητές στους πανελλήνιους αγώνες (γνωστότατο το παρά-
δειγμα του πολυνίκη Μίλωνος του εκ Κρότωνος), θεωρήθηκε ότι
είχαν άριστη υγεία (ευχαριστώ τον φίλο αρχαιολόγο κ. Χ. Κριτζά
για τη συνδρομή του στη διερεύνηση του νοήματος της ούτως
ή άλλως αινιγματικής αρχαίας παροιμίας). 

Για τα τζίτζιφα, λοιπόν, ο λόγος (στη λόγια γραφή τους τζί-
τζυφα, επιστ. ονομασία: Ziziphus jujuba). Αυτά τα περιφρονη-
μένα, σχεδόν ξεχασμένα, φρούτα, που μας φέρνουν αμέσως
στο νου μνήμες παιδικές και γεύσεις αξέχαστες. Ποιος, άραγε,
δεν σκαρφάλωσε κάποτε σε τζιτζιφιά, ποιος δεν πετροβόλησε
τα ψηλά κλωνάρια της, ποιος δεν τσιμπήθηκε από τις αγκάθες
των κλωναριών της, ποιος δεν άπλωσε το χέρι να κόψει ακόμη
και πράσινους τους λιλιπούτειους καρπούς της; Γιατί τα τζίτζιφα
τρώγονται ακόμη και άγουρα· η ήπια στιφάδα τους (οφείλεται
στις τανίνες που περιέχουν) προσδίδει σε τούτα τα φρούτα μιαν
ιδιαίτερη γεύση, υπόστιφη, υπόξινη, αλλά και υπόγλυκη πριν
από την ωρίμανσή τους. Ωστόσο, παλαιότερα δεν καθόριζε
μόνο η γεύση τη σχέση των παιδιών με το φρούτο· το τζίτζιφο
ήταν κάτι σαν έπαθλο, έπρεπε να σκαρφαλώσεις στο δέντρο για
να το φας, πολλές φορές έπρεπε να ξεφύγεις και από την άγρυ-
πνη εποπτεία του δραγάτη, που ατύπως εκτελούσε στις μικρές
κοινωνίες και χρέη σωφρονιστή - παιδονόμου.

Φρούτο του καλοκαιριού και του φθινοπώρου

Τα τζίτζιφα ωριμάζουν στον καιρό της αφθονίας, Αύγουστο
μήνα, όταν η Κρήτη σφύζει από ζωή και τα γεννήματα της γης
συνθέτουν, σαν μουσικές νότες, τον δικό μας ανεξίτηλο γευ-
στικό κώδικα· τα σύκα και τα σταφύλια είναι τότε στις δόξες
τους, τα ρόδια κοκκινίζουν μέρα με τη μέρα, τα οψιμάπιδα
έχουν αρχίσει να γλυκαίνουν, τα μήλα προκαλούν με τη θωριά
τους. Τότε ακριβώς βρίσκονται στις δόξες τους κι οι τζιτζιφιές.
Συνήθως είναι τόσο φορτωμένες που τα κλαδιά τους λυγίζουν.
Από τα μέσα του μήνα (ίσως και λίγο νωρίτερα ανάλογα με την
περιοχή) έχουν αρχίσει ν' αλλάζουν χρώμα. Το πράσινό τους
υποχωρεί κι εμφανίζονται σκούρες περιοχές, καφέ προς το κόκ-
κινο. Μέρα με τη μέρα πληθαίνει το σκούρο μέχρι που η επι-
δερμίδα τους αποκτά εκείνη την λαμπερή όψη με το χρώμα που
δεν θέλω να το κατατάξω στα συνήθη χρωματολόγια· μου αρέ-
σει να το λέω απλά «χρώμα του τζίτζιφου», κάτι ανάμεσα στο
καφέ και το σκούρο κόκκινο, τόσο λαμπερό που αντανακλά τις
ακτίνες του ήλιου. 

Με το έμπα του Σεπτέμβρη αρχίζει η ανάποδη πορεία: τα
τζίτζιφα ζαρώνουν και συρρικνώνονται, η σκληρή δροσιστική
σάρκα τους μαλακώνει κι αποκτά μιαν υφή αλευρώδη, τώρα
πια είναι πολύ πιο γλυκά, θυμίζουν κάτι ανάμεσα στον χουρμά
και τη σταφίδα. Ωστόσο, αυτά τα χρονικά όρια δεν είναι από-
λυτα. Στις όψιμες περιοχές τα τζίτζιφα ωριμάζουν νωρίς το φθι-
νόπωρο, γύρω στα μισά του Σεπτέμβρη. 

Οι παλιότεροι δεν άφηναν τα τζίτζιφα να ζαρώσουν πάνω
στα δέντρα. Τα έκοβαν μόλις άρχιζαν να μαλακώνουν, τα έπλε-

53

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017

Της λησμονιάς 
τα τζίτζιφα
Θυμάμαι τον υπέροχο στίχο του Ελύτη 
και ταξιδεύω σ' άλλους χρόνους: 

Ω εγγονούλα της γρια-λιακάδας
Μέσ’ απ’ τα δέντρα πείραζες τις ρίζες
Άνοιγες τα χωνάκια του νερού
Ραβδίζοντας της λησμονιάς τα τζίτζιφα.

Της λησμονιάς τα τζίτζιφα! Ένας ποιητής μπορεί ν' ακού-
σει τις μυστικές φωνές των πραγμάτων, τις πηγές των
νερών, τα αινίγματα της θάλασσας, τ' ανθισμένα κύματά
της. Και η ποίηση μπορεί να τα στολίζει με φως. 

Κι αν έχουν δίκιο εκείνοι που λένε πως οι λωτοί του
Ομήρου δεν είναι οι λωτοί που γνωρίζομε αλλά τα λη-
σμονημένα σήμερα τζίτζιφα; Κι αν ο τυφλός ποιητής που
έπλασε τον μύθο (ή, έστω, του έδωσε καινούργια πνοή)
είχε στο νου του τον καρπό που τρώγεται όλο τον χρόνο,
άλλοτε ωμός κι άλλοτε αποξηραμένος; 

Της λησμονιάς τα τζίτζιφα, λοιπόν! Και οι λωτοφάγοι
που σηκώνουν για σημαία τη λησμοσύνη σε χώρα μα-
κρινή κι αρυτίδωτη...

Ένα είναι βέβαιο: Η ομηρική ποίηση, το θεμέλιο
πάνω στο οποίο χτίστηκε ο πολιτισμός μας, θα συνε -
χίσει να φανερώνει και να κρύβει τα μικρά και τα με-
γάλα μυστικά της. Όπως ακριβώς «φιλεί» να κάνει και 
η φύση...7 Κι όλες οι γενιές θα ερανίζονται μύθους... 

7. "Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί...”
Πόσο ηχηρή ακούγεται ακόμη η φωνή 
του Ηράκλειτου!



ναν, τα ζεμάτιζαν λίγο και τ' άπλωναν
στον ήλιο. Συνήθως χρησιμοποιούσαν
για το άπλωμα τις ίδιες μακρόστενες τά-
βλες πάνω στις οποίες ξέραιναν και τα
σύκα, σκεπασμένες πάντα με τούλια για
να μην πλησιάζουν οι μύγες κι οι σφίγγες
(που κι αυτές ξεσαλώνουν τούτη την
εποχή). Μια βδομάδα περίπου χρειάζον-
ται τα τζίτζιφα για να σταφιδιάσουν κάτω
από τον καυτό ήλιο της Κρήτης. 

Η αποξήρανση 

Ήταν θαύμα να βλέπει κανείς τα σπίτια
της παλιάς εποχής, τότε που το κάθε νοι-
κοκυριό φρόντιζε ν' αποθηκεύει τα
φρούτα του καλοκαιριού. Οι γυναίκες, οι
θεματοφύλακες της τροφοπαρασκευα-
στικής μας κληρονομιάς, ήταν επιφορτι-
σμένες και με τη συντήρηση και την
αποθήκευση της φρούτων και των λαχα-
νικών. Οι τάβλες δεν άδειαζαν όλο το κα-
λοκαίρι. Πότε απλώνανε φασολάκια με τις
φλούδες τους (τις αλησμόνητες παστο-
φασούλες), πότε σύκα, πότε σταφύλια,
πότε απίδια για να κάμουν τις περίφημες

απιδόκουπες. Τα τζίτζιφα ήταν από τους
τελευταίους καρπούς που απλώνονταν
στα δώματα, πάντα σε τόπους καθάριους
για να μην περνοδιαβαίνουν οι γάτες· τις
πιο πολλές φορές κρεμούσανε τις τάβλες
σε δέντρα ή στα μπαλκόνια των σπιτιών. 

Μα όπως φαίνεται, κι η αποξήρανση
των τζίτζιφων είχε τα μυστικά της. Οι πιο
καλές «νοικοκεράδες» τα ζεμάτιζαν σε
αφέψημα βοτάνων, συνήθως φασκομη-
λιάς. Άλλες έβαζαν και λίγο αλάτι στο
νερό για να μην πλησιάζουν ζωύφια,
άλλες πρόσθεταν και λάδι στο νερό, λίγες
κουταλιές μόνο, για να συντηρούνται κα-
λύτερα τ' αποξηραμένα φρούτα. Με
αυτούς τους απλούς τρόπους τα διατη-
ρούσαν για πολλούς μήνες, μέχρι τον
Απριλομάη κι ακόμη πιο πολύ. Κι ήταν οι
τζιτζιφοχουρμάδες περιζήτητοι από παι-
διά και μεγάλους. Τραταρίσματα, ρακο-
μεζέδες, γιατρικά, η λαϊκή σοφία δεν
άφηνε τίποτα να χαθεί. Μερικοί μερακλή-
δες του παλιού καιρού έβαζαν σταφιδια-
σμένα τζίτζιφα στα πιθάρια με τα
στράφυλα, τα τσάμπουρα των σταφυ-
λιών που προορίζονταν γι' απόσταξη. 

γλυκίσματα με τζίτζιφα

Οι μαρμελάδες με τζίτζιφα ήταν κάποτε
αγαπημένο γλύκισμα, ιδίως όταν γίνον-
ταν με μούστο ή με πετιμέζι, το πιο συνη-
θισμένο γλυκαντικό του αγροτικού
νοικοκυριού. Οι Καστρινές τα κάνανε
ακόμη και γλυκό κουταλιού (έχοντας
αφαιρέσει πρώτα το κουκούτσι). 

Φαίνεται πως η παρασκευή γλυκι-
σμάτων με τους καρπούς του ανθεκτικού
δέντρου είναι παλαιότατη. Στα Γεωπονικά,
συναγωγή γεωπονικών γνώσεων που
συγκεντρώθηκαν σε βιβλία τον 10ο
αιώνα, στα χρόνια του Κωνσταντίνου
Πορφυρογέννητου, αναφέρεται ότι τα
τζίτζιφα διατηρούνται μέσα σε οινόμελι
(κρασί ή μούστο με μέλι) αφού στρώσομε
κάτω και πάνω απ' αυτά καλαμόφυλλα. Η
μέθοδος θυμίζει τα ρετσέλια του ύστε-
ρου βυζαντινού κόσμου, που επιβίωσαν
σε πολλές περιοχές της Μικρασίας και της
Βαλκανικής χερσονήσου. 

Οι Βυζαντινοί δεν τα είχαν σε μεγάλη
εκτίμηση, όπως αναφέρεται κυρίως στα
ιατρικά συγγράμματα της εποχής. Ο πο-
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Στην Κρήτη ήταν γνωστές κυρίως 
οι μικρόκαρπες τζιτζιφιές, υπήρχαν όμως 
και μεγαλόκαρπες κι αυτές  έδιναν 
καρπούς με μήκος πάνω από έξι εκατοστά 
(ίσως αυτά να ήταν τα «βασιλικά» 
των αχτάρηδων).



λυμαθέστατος Κρητικός καλόγερος Αγάπιος Λάνδος, που έζησε
τον 16ο-17ο αιώνα, τα ανεχόταν μόνο σταφιδιασμένα. Να τι
γράφει στο Γεωπονικόν του: 

«Δια τα Ζίνζιφα. Είναι ωσάν ταις ελαίαις πράσινα και άσπρα
πριν να φθάσουν, και έχουν ομοίως το κόκκαλον έσωθεν (εν-
νοεί το κουκούτσι) και αφού ωριμάσουν γίνονται κόκκινα, και
τα αγαπούν να τα τρώγουν ως εύνοστα οι άγνωστοι· αμή οι
φρόνιμοι ας τα φεύγουσιν, ότι καμμία καλοσύνην δεν έχουσιν,
ούτε τροφήν τινά δίδουσιν αλλά μάλλον και τον στόμαχον ως
κακοχώνευτα βλάπτουσι, και το αίμα χοντραίνουσιν. Όταν δε
φθάσουν να γίνουν σταφίδες δεν πολυβλάπτουσι».

Δεν γνωρίζομε σε ποιο είδος τζίτζιφου αναφέρεται ο Αγά-
πιος. Γιατί, εκτός από το Ziziphus jujuba, καλλιεργούνταν και
άλλες ποικιλίες, το Ziziphus spina - Cristi (δέντρο ακανθώδες
που οι παραδόσεις το συνδέουν με το θείο πάθος) και το Zizi-
phus lotus (που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάποιοι ερμη-
νευτές του Ομήρου το ταυτίζουν με τον αγαπημένο καρπό των
λωτοφάγων). Ο Συμεών Σηθ, που καταγόταν από την Αντιόχεια
και έζησε τον 11ο αιώνα, αναφέρει τα μεγάλα τζίτζιφα, προ-
σθέτοντας ότι προέρχονταν από την Έδεσσα της Συρίας (Περί
Τροφών Δυνάμεως, 40), μια πόλη που βρισκόταν συνήθως στο
μεταίχμιο του βυζαντινού κόσμου, κοντά σε περιοχές ελεγχό-
μενες από άλλες εξουσίες. 

Οι τζιτζιφιές της Κρήτης

Τα τζίτζιφα δεν ήταν από τα πιο συνηθισμένα φρούτα της Κρή-
της, αν και κάποτε αποτελούσαν εξαγώγιμο είδος (λέγεται ότι
φόρτωναν μικροποσότητες για την Αίγυπτο, συνήθως σε απο-
ξηραμένη μορφή). Όπως είπαμε, η περίοδος της ωρίμανσής
τους συμπίπτει με την εποχή της μεγάλης αφθονίας, ίσως γι'
αυτό να μην αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η καλλιέργεια της
τζιτζιφιάς. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς το γε-
γονός ότι δυο χωριά του νησιού φέρουν το όνομα Τζιτζιφιές, το
ένα στον Αποκόρωνα (Τζιτζιφές - και Ziziffea στην απογραφή
του Καστροφύλακα [1583]) και το άλλο στην Κίσαμο (Τζιτζιφιά
στον άλλοτε Δήμο Εννέα Χωρίων).  

Το δέντρο πάντως ευδοκιμεί στο νησί, και μάλιστα σε πολλά
διαφορετικά εδάφη, ακόμη και στους «άσπρουγες» (φτωχά αρ-
γιλοχώματα). Γίνεται αρκετά ψηλό (μπορεί να φτάσει μέχρι και
τα 12 μέτρα).

Δεν ξέρω από πού άντλησε την πληροφορία ο σπουδαίος
Γάλλος καθηγητής (και εξαίρετος μελετητής της Κρήτης) Πωλ
Φωρ, που αναφέρει ότι τα τζίτζιφα καλλιεργούνταν από τα προ-
ϊστορικά χρόνια (Η Καθημερινή ζωή στη Μινωική Εποχή, σελ. 160).
Οι Rackkman και Moody (Η δημιουργία του κρητικού τοπίου, σελ.
116) αναφέρουν ότι καλλιεργούνταν κατά τη ρωμαϊκή εποχή ση-
μειώνοντας, όμως, ότι «η τζιτζιφιά αποτελεί μυστήριο» (πιθανόν
να ονομαζόταν τζιτζιφιά άλλο δέντρο, με καρπούς που δεν τρώ-
γονται, λένε). Γενικά υπάρχουν πολλές διχογνωμίες όσον αφορά
στην καταγωγή της τζιτζιφιάς. Λέγεται ότι προέρχεται από την
Ασία, αλλά δεν αποκλείεται να υπήρχε αυτοφυής και σε εύκρα-
τες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως της ανατολικής Μεσογείου.
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Η τζιτζιφιά του Μυριβήλη

Διαβάζοντας τον Στράτη Μυριβήλη (Απ' την Ελλάδα) ξύ-
πνησαν μέσα μου μνήμες παιδικές. Όποιος έφαγε κά-
ποτε τζίτζιφο, δεν το ξεχνά. Ο σπουδαίος αυτός
συγγραφέας περιγράφει το προσωπικό του βίωμα. Ήταν
παιδί και γευόταν τα τζίτζιφα του τόπου του, της Λέσβου.
Ύστερα από μισόν αιώνα ξανασυνάντησε την τζιτζιφιά
των παιδικών του χρόνων. 

Γράφει ο Μυριβήλης: 
«Περπατώ στα γλυμμένα βότσαλα που τρίζουν δροσερά
κατ' από τα πόδια μου. Πάνω στην απλωτή ακρογιαλιά
γυρεύω κάποια βήματα χαμένα. Από πού πέρασε κείνο
το παράξενο παιδί με το μικρό καλάμι της πετονιάς στον
ώμο, με τα μεγάλα - μεγάλα όνειρα που δε χωρούσαν στο
παιδιάτικο κεφάλι; Κάπου εδώ θάπρεπε τα γαλάζια βό-
τσαλα να φυλάξουν τ' αχνάρια από τις ανάλαφρες πα-
τημασιές του. Εδώ είναι ακόμα η άγρια τζιτζιφιά που
γδυνόταν στον ίσκιο της. Λυγάω ένα κλωνί της, χερο-
μαδώ στη φούχτα τους μικρούς καρπούς της. Είναι χρυ-
σωμένοι, και το φλούδι τους είναι πασπαλισμένο
ασημόσκονη. Στη γεύση τους είναι που γίνεται το θάμα.
Είναι η ίδια η θύμηση που κρατάει ο ουρανίσκος εδώ και
πενήντα χρόνια. Πενήντα χρόνια είναι μισός αιώνας.
Μισός αιώνας, πυκνά γεμάτος από θυμητικά. Νίκες και
περιπέτειες, χαρές, αγώνες και γεγονότα.

Προσπαθώ να τα περπατήσω προς τα πίσω αυτά τα
χρόνια, καθισμένος στον ίσκιο της άγριας τζιτζιφιάς. Ένα
ταξίδι προς τις πηγές του ποταμού; Γιατί όχι;
Στα πόδια μου ψιθυρίζει το κύμα τις λεπτομέρειες που
μου ξεφεύγουν. Αχ, ναι, αυτό δεν ξέχασε τίποτα, τίποτα.
Και η φωνή του νερού είναι τόσο γνωστή, τόσο γεμάτη
από παιδιάτικους 
αντίλαλους...» 



Στην Κρήτη ήταν γνωστές κυρίως οι μι-
κρόκαρπες τζιτζιφιές (τα φρούτα τους
ήταν λίγο μεγαλύτερα από τις χοντρο-
λιές), υπήρχαν όμως και μεγαλόκαρπες κι
αυτές έδιναν καρπούς με μήκος πάνω
από έξι εκατοστά (ίσως αυτά να ήταν τα
«βασιλικά» των αχτάρηδων).

Στις αρχές του 20ού αιώνα τα τζί-
τζιφα έφταναν στις αγορές των κρητι-
κών πόλεων μέσα σε μεγάλα καλάθια. Ο
Προκόπης Πεπονάκης, ο άνθρωπος που
διέσωζε στη μνήμη του τις τραγουδιστές
φωνές των διαλαλητάδων του Μεγάλου
Κάστρου, μιλούσε με θαυμασμό για τα
«μαλεβιζιώτικα τζίτζιφα», που είχαν απο-
κτήσει, καταπώς φαίνεται, μεγάλη φήμη
στην καστρινή αγορά. Όπως αντιστοί-
χως πρέπει να είχαν φήμη και τ' αποκο-
ρωνιώτικα τζίτζιφα. Δυστυχώς, όμως,
αυτά τα όλως ιδιαίτερα φρούτα δεν φτά-
νουν σήμερα στο εμπόριο, δεν υπάρ-
χουν μήτε συστηματικές καλλιέργειες
μήτε ζήτηση. Θα μπορούσε, όμως, να ξε-
κινήσει κάποιος πρωτοπόρος αγρότης.
Η καλλιέργεια της τζιτζιφιάς είναι πα-
νεύκολη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη λί-
πανση και, ειδικά στο κλίμα της Κρήτης,
δεν φαίνεται να χρειάζεται ούτε φυτο-
φάρμακα, αφού ο καρπός δεν προσβάλ-
λεται εύκολα από αρρώστιες και έντομα. 

Φαρμακευτικές ιδιότητες
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι Κι-
νέζοι χρησιμοποιούν τώρα και πολλούς
αιώνες τα τζίτζιφα για θεραπευτικούς
σκοπούς. Τα νοσήματα που θεραπεύει η
παραδοσιακή κινέζικη ιατρική φαίνεται
να είναι πολλά, από στομαχικά μέχρι
δερματικά. Αναφέρεται, όμως, ότι οι λαοί
της Άπω Ανατολής τα θεωρούν πολύτιμα
ως τροφή που χαρίζει ευεξία και θωρα-
κίζει τον ανθρώπινο οργανισμό απέναντι
σε κρυολογήματα ή και άλλες αρρώ-
στιες. Τα θεωρούν καταπραϋντικά και
αγχολυτικά. Σήμερα γνωρίζομε ότι πε-
ριέχουν πολύτιμες αντιοξειδωτικές ου-
σίες, όπως φλαβόνες, λιπαρά ω6,
παλμιτικά και παλμιτολεϊκά οξέα, καθώς
και πολλές βιταμίνες (Α, Β2, C). Σε σύγ-
χρονες ιατρικές μελέτες αναφέρεται ότι
διερευνώνται οι αντιφλεγμονώδεις και
αντικαρκινικές ιδιότητες του φυτού με
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
C4557242/). 

Ξύλο ελιάς και τζιτζιφιάς... 
εναντίον των δαιμόνων! 

Δεν απολείπει από το πάνθεον των ελ-
ληνικών δοξασιών η τζιτζιφιά. Πιστεύε-
ται ότι δρα προστατευτικά απέναντι στις
αόρατες επίβουλες δυνάμεις που απει-
λούν τον άνθρωπο, γι' αυτό και παλαι-
ότερα ήταν από τα συνηθισμένα δέντρα
των περιβολιών και των αυλών. Ιδιαίτερα
σημαντική φαίνεται πως θεωρούσαν τη
τζιτζιφιά οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μι-
κράς Ασίας. Η αείμνηστη Κρήσσα λαο-
γράφος Ευαγγελία Φραγκάκι κατέγραψε
διηγήσεις Ελλήνων από την Κιλικία και
συμπεριέλαβε σχετικές αναφορές σε
δυο βιβλία της (Δημώδεις ονομασίες
φυτών και Η Δημώδης ιατρική της Κρήτης.
Από το τελευταίο (Δημώδης ιατρική, σελ.
223) μεταφέρομε ένα ενδιαφέρον από-
σπασμα: «Αξιοπρόσεκτος ο φόβος των
Ελλήνων της Κιλικίας προς τας κακοποι-
ούς δυνάμεις, και ιδίως του σατανά (σεϊ-
τάν). Καθώς με πληροφορεί η κυρά
Βάσω Λουκίδη (που δε μιλεί καλά τα ελ-
ληνικά) το μεσημέρι ή τα μεσάνυχτα που
έβγαιναν έξω για να αποπατήσουν εψι-
θύριζαν τη λέξη ντεστούρ (=έχω την
άδεια) και συγχρόνως έφτυναν. Το τρα-
πέζι του σατανά είναι κάτω από το χώμα.
Το τζάκι του είναι στο ποτάμι.

Άμα πατήσεις την άκρη του τραπε-
ζιού του, που εσύ δεν το βλέπεις, άρρω-
στος γίνεσαι· άμα παπάς ντιαβάσει καλά
γίνεσαι· άμα μέση τραπεζιού του πατή-
σεις και Δέσποτας να ντιαβάσει την Αΐα
Πιστουλή, μακάρι καλά να γίνεσαι (δηλ.
και Δεσπότης να σου διαβάσει την Αγία
Επιστολή δεν πρόκειται να γίνεις καλά).
Η Ελισάβετ Χριστοφορίδου εκ Ταρσού
της Κιλικίας με πληροφορεί ότι στην πα-
τρίδα της επίστευαν ότι οι ώρες 12-15
(12-3 μ.μ.) δεν είναι δικές μας αλλά ανή-
κουν στον σατανά. Για να είναι κανείς
ήσυχος πως δεν θα τον πειράξει ο σατα-
νάς πρέπει να λέει τρεις φορές το "Κύριε
ημών Ιησού Χριστέ..." και τρεις φορές το
"Πάτερ ημών". Στο σπίτι πρέπει να υπάρ-
χει σταυρός (κάτω από το μαξιλάρι κα-
λύτερα) από κλωνάρι ελιάς, κλωνάρι
τζιτζιφιάς, κλωνάρι βάτου, και καλάμι. Τα
δένεις αυτά με άσπρη κλωστή και τίποτε
μη φοβάσαι. Και στο περιβόλι ελιά και
τζιτζιφιά καλό είναι...». 
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Πολλοί από τους μελετητές του Ομήρου
συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη τις
αλήθειες του μύθου. Η Τροία υπήρξε. Η
Ιθάκη, επίσης. Όπως και τα λαμπρά ανά-
κτορα των Μυκηνών. Και της Πύλου.
Είναι μερικοί από τους τόπους που, από
τα πρώτα βήματα της νεόκοπης αρχαι-
ολογικής επιστήμης, ταυτίστηκαν με τη
δράση σημαντικών ηρώων του μύθου.
Έτσι αποκτούσαν περισσότερη αξία οι
ανακαλύψεις κι οι ανασκαφές, περιβάλ-
λονταν με την αίγλη του μύθου. Δεν
ήταν απλώς μια αρχαία πόλις οι Μυκή-
νες, δεν ήταν μόνον ο τόπος που έδωσε
τ' όνομά του σ' έναν λαμπρό πολιτισμό,
ήταν το βασίλειο του Αγαμέμνονα!  

Πόσοι έχουν σχεδιάσει μέχρι σήμερα
την ομηρική γεωγραφία, ταυτίζοντας
χώρες και νήσους με τις περιγραφές της
Οδύσσειας; Πού ήταν, άραγε, το νησί
της Κίρκης και πού των Σειρήνων; Έχουν
δίκιο εκείνοι που λένε πως η νήσος της
νύμφης Καλυψώς δεν ήταν άλλη από τη
Γαύδο, ή εκείνοι που τοποθετούν την
Ωγυγία στη δυτική Μεσόγειο; Να ήταν
το σπήλαιο του Κύκλωπα στη Σικελία ή
στα βουνά της Κρήτης, κοντά στο Κου-
στογέρακο του Σελίνου, όπως δίδασκαν
κάποιοι παλιοί δασκάλοι τους μαθητές
τους; Οι ταυτίσεις αυτές έφερναν πάντα
τον μύθο πιο κοντά, ο τόπος καθιστούσε
πιο οικείους τους ήρωες.

Κάπως έτσι άρχισαν - από την αρ-
χαιότητα κιόλας - να αναζητούν και την
τροφή της λησμοσύνης· τους καρπούς
που έτρωγαν οι κάτοικοι της ευδαίμονος
χώρας των Λωτοφάγων και... ξεχνούσαν
να φύγουν. Ο Όμηρος περιγράφει (τόσο
πρώιμα, αλήθεια!) ένα επικούρειο τοπίο,

Μήπως 
οι Λωτοφάγοι 
έτρωγαν... 
τζίτζιφα;



57

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017

μια χωρίς όρια παράδοση στις υλικές
απολαύσεις, έναν ειρηνικό λαό που ζούσε
μακριά από σκοτούρες και βάσανα - μέ-
λημά του ήταν μόνο το σήμερα. Ποιος
είναι, λοιπόν, αυτός ο μαγικός καρπός της
ευδαίμονος χώρας; Να ήταν μόνο γέν-
νημα της ομηρικής φαντασίας ή μήπως ο
σπουδαίος ποιητής (ή όποιος δημιούρ-
γησε τον μύθο) είχε κάποιον υπαρκτό
καρπό στο μυαλό του;

Ο λωτός που γνωρίζομε (και απολαμ-
βάνομε) σήμερα δεν υπήρχε στα χρόνια
του Ομήρου. Μήτε καν στα ιστορικά
χρόνια. Μας ήρθε από την Άπω Ανατολή
σε σχετικά πρόσφατες εποχές (πριν από
λίγους αιώνες). 

Ψάχνοντας για άλλους λωτούς πέ-
φτεις πάνω σε... χορτάρια, τριφύλλια και
νούφαρα. Παράδειγμα, το Lotus cornicu-
latus, φυτό που απαντάται στα βοσκοτό-
πια της εύκρατης ευρωπαϊκής ζώνης και
στη Βόρεια Αφρική. 

Τι μένει, λοιπόν; Κάποιο φρούτο, κά-
ποιος καρπός, κάποια «βοτάνη ευώδης»8

που ενέπνευσε την ομηρική φαντασία.
Κάποιο πρότυπο θα είχε στο νου του
εκείνος που έπλασε τον μύθο της επικού-
ρειας (αν και μονοφαγικής) ευδαιμονίας.

Κάπως έτσι στράφηκε η προσοχή στο
τζίτζιφο.  Μήπως, λοιπόν, οι Λωτοφάγοι
τρέφονταν με τζί-
τζιφα; 

Η περιγραφή
του Ηρόδοτου (4,177)
αφήνει πολλά περιθώρια
για μια τέτοια ταύτιση: «Στην πε-
ριοχή των Γινδάνων, σ' ένα ακρωτήρι,
ζουν οι Λωτοφάγοι, λαός που τρέφε-
ται αποκλειστικά με λωτούς. 

Ο λωτός είναι φρούτο που έχει περί-
που το μέγεθος του σχίνου και τη γλυ-
κάδα του χουρμά. Φτιάχνουν και κρασί
οι λωτοφάγοι μ' αυτά τα φρούτα». Η πε-
ριγραφή θυμίζει αρκετά μια ιθαγενή μι-
κρόκαρπη ποικιλία τζίτζιφου, τον καρπό
του φυτού Ziziphus lotus. Πρόκειται για
μεσογειακό φυτό (απαντάται σε περιοχές
και του ευρωπαϊκού νότου και του αφρι-
κανικού βορρά), ύψους 2-2,5 μέτρων, που

κατά τη ρωμαϊκή εποχή θεωρήθηκε ιερό
δέντρο. Οι Ρωμαίοι το φύτεψαν στον
βωμό του Βουλκάνου (Vulcanus) που
ταυτιζόταν με τον θεό - χαλκουργό του
ελληνικού πανθέου, τον Ήφαιστο. 

Οι γραμματικοί του αρχαίου και του
βυζαντινού κόσμου δεν έμειναν ασυγκί-
νητοι. «Τις δ' ο λωτός;» αναρωτιέται ο

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος. Μοι-
άζει με τα μέσπιλα, λέει, εκθλί-
βεται όπως οι καρποί των
φοινίκων. Και συνεχίζει αναφέ-

ροντας εκδοχές και κάνοντας
υποθέσεις. Μήπως ήταν πόα;
Ή ρίζα; Ευδοκιμούσε στ' άνυ-
δρα νησιά των Λωτοφάγων
το φυτό του λωτού, κάπου
προς την Αφρική, αλλά πού;
Νέες εικασίες, λοιπόν. Τρεις

χιλιάδες χρόνια τώρα, εικασίες! 
Να ήταν, λοιπόν, τούτος ο μικρός

καρπός της τζιτζιφιάς το φρούτο της λω-
τοφαγικής λησμοσύνης; Όσο γοητευτικό
είναι ν' αναζητά κανείς τις αλήθειες των
μύθων άλλο τόσο μάταιο φαίνεται να
προσπαθεί να περιορίσει τη φαντασία ερ-
μηνεύοντας με απόλυτο τρόπο τα μυ-
στικά τους. 

Εμάς, πάντως, μας αρκεί που συνεχί-
ζομε να γευόμαστε τα πανάρχαια γεννή-
ματα της ελληνικής γης μας. Αλλά πιο
πολύ μας αρκεί που μπορούμε ν' ακούμε
τις ίδιες λέξεις και ν' απολαμβάνομε τον
πιο γλυκό καρπό του απάνω κόσμου: την
ποίηση! x

8. Φαίνεται πως η άποψη αυτή ήταν δια-
δεδομένη ευρύτατα στους ελληνιστικούς
και τους μεταγενέστερους χρόνους. Συχνά
αναφέρεται ότι ο λωτός ήταν «ευώδης βο-
τάνη» (βλ. Λεξ. Σούδας). «Λωτού έφαγες· επί
των σχόντων λήθην των οίκοι και βραδυ-
νόντων επί ξένης. Έστι δε πόα το λωτόν
λήθην εμποιούν τω φαγόντι» (Μιχ. Απο-
στόλη, Συναγωγή παροιμιών, 11, 2-3).

Μήπως 
οι Λωτοφάγοι 
έτρωγαν... 
τζίτζιφα;

Πάνω: Οι Λωτοφάγοι (χαλκογραφία). Στη μέση: Καλυψώ (έργο του G. Hitchcock).
Κάτω: Οδυσσέας (αντίγραφο από άγαλμα της ρωμαϊκής εποχής).
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«είμαι απόγονος της αρχαίας ελλάδας»
δήλωνε το 1898 ο Χασάν ταχσίν Πασάς

Είχε υπηρετήσει στην Κρήτη, είχε παραβρεθεί στα εγκαίνια του Αγίου Μηνά και 
είχε οργανώσει την Κρητική Χωροφυλακή, αλλά... δεν φαίνεται να πολυσυμπαθούσε τους Κρητικούς. 

Μιλώντας σε αγγλική εφημερίδα τους χαρακτήριζε ατίθασους, ανικανοποίητους, φίλαυτους, 
καυχησιολόγους και φιλοχρήματους. Και προέβλεπε ότι θα στρέφονταν εναντίον 

των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής.

Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης οι Τούρκοι τον καταδίκασαν ερήμην σε θάνατο...

Ο ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΠΟΥ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Των Νίκου Ψιλάκη και Ανδρέα Μανιού

o

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛYΠΤΙΚH ΣYΝEΝΤΕYΞΗ ΠΟY ΜΑΣ ΕΠΙΤΡEΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡIΣΟΜΕ ΚΑΛYΤΕΡΑ 
EΝΑ ΑΠO ΤΑ ΠΙΟ ΑΜΦΙΛΕΓOΜΕΝΑ ΠΡOΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚHΣ ΑYΤΟΚΡΑΤΟΡIΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘHΣΟΜΕ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕYΣΟΜΕ ΤΗ ΣΤAΣΗ ΤΟY.
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Ο Βασιλιάς με 
τον ελληνικό στρατό 
εισέρχεται στη Θεσσαλονίκη.
Λιθογραφία (περίπου 1915). 



Παρουσιάζομε σήμερα ένα ιστορικό ντο-
κουμέντο: την άποψη του Χασάν Ταχσίν
Πασά για την Κρήτη και τους Κρητικούς!
Και, μαζί, τη ρητή δήλωσή του ότι ήταν
Ηπειρώτης, ελληνικής καταγωγής. Γνή-
σιος Έλληνας, δηλαδή! Είναι γραμμένο
πολλά χρόνια πριν από τα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης, σε μιαν εποχή - μεταίχμιο
για το νησί: Τέλη Δεκεμβρίου του 1898,
μόλις είχε αλλάξει σελίδα η ιστορία κι οι
Κρητικοί πανηγύριζαν την άφιξη του
Πρίγκιπα της Ελλάδας Γεωργίου ως Ύπα-
του Αρμοστή της ημιαυτόνομης Κρητι-
κής Πολιτείας.   

Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς δεν βρισκόταν
πια στην Κρήτη αλλά το ενδιαφέρον του
για τα πολιτικά πράγματα του νησιού πα-
ρέμενε αμείωτο.

Πρόκειται για μια συνέντευξη - συζή-
τηση που ο Ταχσίν είχε παραχωρήσει σε
Άγγλο δημοσιογράφο, τον ανταποκριτή
της εφημερίδας Pall Mall Gazette. Δημο-
σιεύτηκε στο φύλλο της 29 Δεκεμβρίου
1898 με τον τίτλο  «Ένα κρητικό ανέκδοτο
- συζήτηση με τον Χασάν Πασά» και ανα-
δημοσιεύτηκε στις 8 Φεβρουαρίου του
1899 στην Αυστραλία, στην εφημερίδα
Sidney Morning Herald. Το ενδιαφέρον
της διεθνούς κοινής γνώμης για τα κρη-
τικά πράγματα εξακολουθούσε να παρα-
μένει ζωηρό καθώς δεν είχε κοπάσει ο
απόηχος των μεγάλων γεγονότων των τε-
λευταίων δεκαετιών. 

Ένα βιβλίο για τον Χασάν! 

Πριν παραθέσομε, όμως, το κείμενο του
1898, πρέπει να πούμε ότι κατά τα τελευ-
ταία χρόνια έχει συζητηθεί αρκετά η ιστο-
ρία του Χασάν Ταχσίν Πασά και, όλως
ιδιαιτέρως, η απόφασή του να παραδώ-
σει τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες. Έναν
αιώνα μετά το μεγάλο γεγονός που
έδωσε νέα πνοή κι ελπίδα στην Ελλάδα,

ένας συγγραφέας - ερευνητής, ο Χρίστος
Χριστουδούλου, μελέτησε τα ιστορικά
τεκμήρια και παρέδωσε στο ελληνικό
κοινό μια πλήρη βιογραφία του Ταχσίν.
Με επίκεντρο την παράδοση της Θεσσα-
λονίκης ο Χριστοδούλου αναζήτησε τεκ-
μήρια για την προηγούμενη ζωή του
Πασά και στάθηκε ιδιαίτερα στην πε-
ρίοδο κατά την οποία υπηρετούσε στην
Κρήτη. Το νησί, που δεν είχε καταλαγιά-
σει μετά την επανάσταση του 21, αποτέ-

λεσε έναν από τους πιο σημαντικούς
σταθμούς της ζωής του· είχε έρθει στα
τέλη της δεκαετίας του 1880 για να οργα-
νώσει την Κρητική Χωροφυλακή που
αποτελούνταν από Αλβανούς και την είχε
εκπαιδεύσει ο ίδιος. Ο Χριστοδούλου πα-
ραθέτει αρκετά τεκμήρια από τη ζωή και
τη δράση του Χασάν Ταχσίν Πασά στην
Κρήτη, επισημαίνοντας ότι οι Μουσουλ-
μάνοι (Τουρκοκρητικοί) τον θεωρούσαν
φιλέλληνα· κάποτε, μάλιστα, τον είχαν
δείρει κιόλας! Φιλέλληνα τον θεώρησαν,
όμως, και οι Έλληνες που τον γνώρισαν,
όπως ο στρατηγός Ι. Αλεξάκης. 

ς' άλλο μετερίζι... 

Μόνο κολακευτικά δεν ήταν τα λόγια του
Ταχσίν για τους Κρητικούς! Τους κατηγο-
ρούσε ως ατίθασους, ανικανοποίητους,
φίλαυτους, καυχησιολόγους και φιλο-
χρήματους. Τα λόγια του φαίνεται να
κρύβουν μια πικρία απέναντι στους αν-
θρώπους με τους οποίους έζησε κοντά
μια δεκαετία. Καθόλου παράξενο· εκείνος
ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε την
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ οι Κρήτες
Χριστιανοί είχαν ελληνική εθνική συνεί-
δηση και αγωνίζονταν για την ενσωμά-
τωση του νησιού τους στον ελληνικό
εθνικό κορμό. Ως ανώτερος αξιωματικός
του οθωμανικού στρατού προσπαθούσε
να προστατέψει τα συμφέροντα της Αυ-
τοκρατορίας και να επιβάλει την «τάξη».
Απεναντίας, οι Κρητικοί δεν έχαναν ευ-
καιρία να ξεσηκωθούν, να επαναστατή-
σουν, να διεκδικήσουν. 
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Υπηρέτησε στην Κρήτη σε μιαν εκρηκτική περίοδο της ιστο-
ρίας, από το 1889 μέχρι το 1897, γνώρισε καλά τους Κρητι-
κούς, παραβρέθηκε, μάλιστα, στα εγκαίνια του λαμπρού
Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μηνά (Απρίλιος 1895), κι
έφυγε λίγο πριν ξεσπάσουν οι τελευταίες μεγάλες ταραχές που
οδήγησαν τελικά στην περίοδο της Αυτονομίας για να βρεθεί
σ' άλλους τόπους και σ' άλλα μέτωπα, στη Θεσσαλία, στην Υε-
μένη, στη Μακεδονία. Έμεινε στην ιστορία ως ο Τούρκος
στρατηγός που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες! 

Τ' όνομά του Χασάν Ταχσίν Πασάς Μεσαρέ, αλβανικής κα-
ταγωγής.

Όσο συμπαθή τον έχει καταστήσει η υστεροφημία του
στην Ελλάδα, άλλο τόσο (ή και περισσότερο ακόμη) μισητός

είναι στη χώρα που την υπηρέτησε από κορυφαίες θέσεις,
φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του στρατηγού· είναι κόκκινο πανί
στην Τουρκία, αποδιοπομπαίος τράγος, καταδικασμένος ερή-
μην σε θάνατο. Ο Χασάν Ταχσίν, όμως, πέρασε στην ιστοριο-
γραφία και άλλων βαλκανικών λαών. Για τους Βούλγαρους
είναι ο άνθρωπος που αρνήθηκε πεισματικά να τους παρα-
δώσει τη Θεσσαλονίκη, για τους Αλβανούς είναι μια ακόμη
σπουδαία  φυσιογνωμία, ένας σημαίνων συμπατριώτης τους
που διακρίθηκε τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στην πο-
λιτική· «η ιστορία του Χασάν Ταχσίν Μεσαρέ είναι μια από τις
πολλές ιστορίες Αλβανών στρατιωτικών που έχουν υπηρετή-
σει ξένους στρατούς» έγραψε πρόσφατα ο Arben Llalla σε αλ-
βανική εφημερίδα.

o
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Πάνω αριστερά: Ο Ταχσίν υπογράφει την παράδοση 
της Θεσσαλονίκης (ζωγραφικός πίνακας του γιου του 

Κενάν Μεσαρέ, που έζησε στην Ελλάδα και φρόντιζε πάντα 
για την υστεροφημία του πατέρα του). 

Πάνω δεξιά: Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς σε σκίτσο 
(από το βιβλίο του Χρ. Χριστοδούλου).

Κάτω αριστερά: Φωτογραφία - ντοκουμέντο στην οποία 
εικονίζεται η απόβαση του ελληνικού στρατού στην Κρήτη το 1897.

Κάτω δεξιά: Κρήτες χωροφύλακες (αρχές 20ού αιώνα).  



«Πρέπει να σας πω», άρχισε, «ότι είμαι
Ηπειρώτης ελληνικής καταγωγής, ότι η
γλώσσα αυτή είναι η μητρική μου, και
νομίζω ότι μπορώ να πω ότι γνωρίζω
κάπως τους Κρητικούς έχοντας ζήσει για
χρόνια ανάμεσά τους με επίσημη ιδιό-
τητα». Συνέχισε να δηλώνει ότι πίστευε
απολύτως ότι πριν τελειώσει η Ευρώπη
με τις υποθέσεις της Κρήτης και του λαού
της, οι Δυνάμεις θα είχαν κουραστεί και
απηυδήσει μ’ αυτούς τους ατίθασους, ερι-
στικούς νησιώτες. Μιλώντας από τη δική
του εμπειρία - και πίστευε ότι η γνώμη
του υποστηριζόταν από όλους τους
Τούρκους που κατείχαν θέσεις στο νησί -
ήταν αδύνατο να τους ευχαριστήσει, ό,τι
κι αν έκανε. Στην πραγματικότητα, όσο
περισσότερο προσπαθούσε κάποιος να
ευεργετήσει αυτούς τους εκρηκτικούς
ανθρώπους τόσο περισσότερο καθυβρι-
ζόταν και κατηγορούνταν για κακόβουλα
κίνητρα. Οι Κρητικοί έχουν τα χαρακτηρι-
στικά της ίδιας φυλής που ζει στην ηπει-
ρωτική χώρα: Μιλάνε συνέχεια,
καυχώνται και επικρίνουν, πιστεύοντας
ότι είναι ανώτεροι από όλους τους άλ-
λους. Το είπε αυτό παρά το γεγονός ότι
ήταν ελληνικής καταγωγής ο ίδιος. Αλλά,
τότε, οι Ηπειρώτες ήταν ως επί πλείστον
καθαρόαιμοι Έλληνες - όχι ένα μείγμα
όλων των φυλών του Λεβάντ, όπως οι
σύγχρονοι Έλληνες. Ο Πασάς συνέχισε να
μου δίνει παραδείγματα  των ιδιαιτερο-
τήτων των ντόπιων από προσωπική εμ-
πειρία κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

«Στο μέρος του νησιού όπου κατοι-
κούσα» συνέχισε «υπήρχε μια αρχαία

πηγή, την οποία οι κάτοικοι εκτιμούσαν
πολύ λόγω της περίεργης πεποίθησης ότι
το νερό είχε θαυματουργική δύναμη και
γιάτρευε τις πιο ανίατες ασθένειες εκεί-
νων που έπιναν από την ιερή πηγή –
πράγμα που πίστευαν ακόμη και πολλοί
Μουσουλμάνοι. Η πηγή βρισκόταν σ’
ένα γραφικό μέρος ανάμεσα σε βαθύ-
σκιωτα δένδρα, των οποίων το πυκνό
φύλλωμα προστάτευε τους πιστούς από
τον καυτό ήλιο του νότου. Κατά μήκος
της ροής του καθάριου νερού που ξεπή-
δαγε από τη γη είχε χτιστεί τείχος με τε-
ράστιους αρχαίους λίθους, καλυμμένους
με όμορφα λαξευμένες επιγραφές σε αρ-
χαία Ελληνικά χρονολογούμενες σε
πολύ μακρινή εποχή. Πολλοί απ’ αυτούς
τους συμπαγείς δόμους είχαν ξεκολλήσει
με το πέρασμα του χρόνου και είχαν
πέσει μέσα στο νερό, το οποίο στραγγα-
λιζόταν επίσης εν μέρει από την ολοένα
αυξανόμενη βλάστηση. Αναμφίβολα,
αυτό το ενδιαφέρον και ιστορικό ιερό

γρήγορα μετατρεπόταν σε ερείπια και
φθορά. Λοιπόν, μια ιδέα μου ήρθε τότε.
Έχω ήδη πει ότι, αν και είμαι πιστός δού-
λος της Αυτού Μεγαλειότητας του
Padishah, είμαι επίσης αληθινός απόγο-
νος της αρχαίας Ελλάδας και, ως εκ τού-
του, χαίρομαι πάρα πολύ με όλα τα
πράγματα καλλιτεχνικής ομορφιάς, ιδι-
αίτερα με τα πέτρινα μνημεία, αποτυπώ-
ματα της δεξιοτεχνίας των σπουδαίων
προγόνων μας στα αρχαία χρόνια. Η
πρόθεσή μου ήταν να επισκευάσω το
ιερό για να το σώσω από την κατα-
στροφή που θα συνέβαινε σύντομα, εν
μέρει για να ευχαριστήσω τον εαυτό μου
ως εραστή της αρχαιότητας, και επίσης
ελπίζοντας να ευχαριστήσω τους αν-
θρώπους ανάμεσα στους οποίους είχα
έλθει να κατοικήσω.

Η αποκατάσταση των αρχαίων λίθων
και η προσθήκη κάποιων σκαλοπατιών
για διευκόλυνση της πρόσβασης  στην
πηγή ήταν εργασία που απαιτούσε
πολλή φροντίδα και δεξιοτεχνία, ώστε
το νέο έργο να βρίσκεται σε αρμονία με
τα αρχαία ερείπια, γιατί συμπέρανα ότι η
λιθοδομή και οι επιγραφές ήταν έργο μα-
στόρων της Πρωτοβυζαντινής εποχής.
Υπάρχει, όμως, παράδοση ότι η πηγή
ήταν γνωστή και σε ακόμα προγενέ-
στερη εποχή. Φυσικά πλήρωσα όλα τα
έξοδα της επισκευής της λιθοδομής από
το πορτοφόλι μου, και επέδειχνα ζωηρό
ενδιαφέρον για την πρόοδο του έργου
που είχα αναλάβει. Επομένως, μπορείτε
να φανταστείτε την έκπληξη και την πι-
κρία μου όταν έμαθα ότι οι άνθρωποι θύ-
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TΟ ΚΕIΜΕΝΟ ΤΗΣ PALL MALL

Ένα κρητικό ανέκδοτο 
Συνέντευξη με τον Χασάν Πασά

Αυτή τη στιγμή, που η ειρήνευση της Κρήτης δεν είναι ακόμη
ολοκληρωμένη (γράφει ένας ανταποκριτής της "Pall Mall
Gazette"), η συνόψιση της συνομιλίας με έναν Τούρκο αξιω-
ματικό που κατείχε επίσημη θέση στο νησί για αρκετό καιρό
μπορεί να έχει ενδιαφέρον. 
Δειπνώντας κάποτε με τον Χασάν Πασά, ο οποίος ηγείτο μιας

ταξιαρχίας κατά την κατάληψη της Θεσσαλίας από τα τουρ-
κικά στρατεύματα, άκουγα προσεκτικά τις παρατηρήσεις που
μου απηύθυνε η αυτού Εξοχότης. Αλλά καθώς δεν κράτησα
γραπτές σημειώσεις πρέπει να εμπιστευτώ τη μνήμη μου για
να μεταφέρω τις απόψεις του Στρατηγού όσο το δυνατόν
ακριβέστερα.

o



μωσαν πολύ, ενώ βιαιότητες και βρισιές
σωρεύτηκαν πάνω στο άτυχο έργο μου.
Τα πράγματα έγινα τόσο σοβαρά που
αποφεύχθηκε λαϊκή εξέγερση μόνο με
την έγκαιρη διακοπή της επισκευής από
μέρους μου. Πλήρως απογοητευμένος
από την αποτυχία της προσπάθειάς μου
να φιλιώσω με τους Κρητικούς, αποφά-
σισα στο μέλλον να παραμείνω στην κα-
θημερινότητα της δουλειάς μου. Βέβαια
για πολύ καιρό οι Χριστιανοί με αγριο-
κοίταζαν, σαν τον Τούρκο που είχε τολ-
μήσει να βεβηλώσει και να καταστρέψει
την Ιερή Πηγή τους αλλά είχαν αποτρέ-
ψει το ανίερο σχέδιό του με τη γενναία
στάση τους.

Αυτό το μικρό περιστατικό από την
προσωπική μου εμπειρία πιστεύω ότι θα
ισχύσει επίσης, αλλά σε μεγαλύτερη κλί-
μακα, με τις προσπάθειες των Δυνάμεων
να ειρηνεύσουν την Κρήτη. Οι ντόπιοι
θα στραφούν εναντίον των φίλων τους
και θα τους καθυβρίσουν αφού εκείνοι
θα έχουν ξοδέψουν τα χρήματά τους και
θα έχουν κάνει τα πάντα για να τους
βοηθήσουν».

Ο Πασάς τέλειωσε βεβαιώνοντάς με
ότι ένα βαθύτερο αίσθημα από την εθνι-
κότητα ή τη θρησκεία υποκρύπτεται στη
βίαιη συμπεριφορά των Κρητικών, και
αυτό είναι η επιθυμία για υλικό κέρδος εις
βάρος του γείτονά τους. Γιατί αν υπάρχει
ένα πράγμα που ο Έλληνας μπορεί να
εκτιμήσει πάνω απ’ όλα, αυτό είναι το
χρυσάφι ή το ισοδύναμό του. Η στάση
τους συνοψίζεται σε μια φράση. Η
κραυγή για εθνικότητα, ελευθερία, και
καλή κυβέρνηση χρησιμοποιείται ως
μέσον για την επιτυχία του σκοπού. Ο
σκοπός είναι να ληστέψουν τους Μου-
σουλμάνους, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν
όλη την περιουσία στο νησί. Η Ευρώπη
θα θεωρήσει ότι είναι άχαρο καθήκον να
ισορροπήσει τη ζυγαριά της δικαιοσύνης,
αλλά η ευθύνη θα βαρύνει την κυβέρ-
νηση που θα παρέμβει σε περίπτωση που
αποσυρθεί η εξουσία της Αυτού Μεγα-
λειότητας [εν. τον Σουλτάνο].

Ευχαρίστησα την Αυτού Εξοχότητα
επισημαίνοντας ότι ήταν πολύ ενδιαφέ-
ρον να ακούσω όλες τις πλευρές του θέ-
ματος, ιδιαίτερα το ανέκδοτο της
θαυματουργής πηγής.  
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Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς έδωσε μια δική του ερμηνεία 
στις επαναστατικές κινήσεις των Κρητικών: «Η κραυγή 

για εθνικότητα, ελευθερία, και καλή κυβέρνηση χρησιμοποιείται 
ως μέσον για την επιτυχία του σκοπού. Ο σκοπός είναι 

να ληστέψουν τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι κατέχουν 
σχεδόν όλη την περιουσία στο νησί».

Βαλκανικοί πόλεμοι 
(χαλκογραφία της εποχής).



ο χρόνος της δημοσίευσης
Δεν γνωρίζομε ούτε πότε ούτε σε ποιο
μέρος είχε γευματίσει ο Χασάν Ταχσίν
με τον ανταποκριτή της αγγλικής εφη-
μερίδας και είχαν συζητήσει όσα ανα-
φέρονται (μάλλον περιληπτικά) στο
δημοσίευμα. Προκαλεί, όμως, απορίες ο
χρόνος της δημοσίευσης:  29 Δεκεμβρίου
1898, όπως είπαμε ήδη. Τυπικά το κρη-

τικό ζήτημα είχε φτάσει στο τέλος του.
Περίπου δυο μήνες πριν είχε αναχωρήσει
και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης
από το νησί (2 Νοεμβρίου), ενώ στις 9 του
Δεκέμβρη (ακριβώς 20 μέρες πριν το δη-
μοσίευμα) οι Κρήτες είχαν πανηγυρίσει με
εκδηλώσεις ενθουσιασμού την άφιξη του
Ύπατου Αρμοστή τους, του Πρίγκιπα της
Ελλάδος Γεωργίου. Ο συντάκτης του κει-

μένου, όμως, εκτιμούσε ότι δεν είχε
ακόμη παγιωθεί η ειρήνευση στην Κρήτη
και αναζητούσε τις αιτίες για τη ρευ-
στότητα που, κατά την άποψή του, επι-
κρατούσε στο νησί. Τις «ανακάλυψε»,
καταπώς φαίνεται, συνομιλώντας με έναν
σημαίνοντα αξιωματούχο της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας: Έφταιγε ο ατίθασος
χαρακτήρας των Κρητικών, έφταιγε η φι-

λαυτία τους, έφταιγε το εκρηκτικό ταμπε-
ραμέντο τους! 

Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κά-
μομε σήμερα σχετικά με τις προθέσεις
του συντάκτη. Εκείνα τα χρόνια η στάση
του ευρωπαϊκού τύπου (όπως και της ευ-
ρωπαϊκής κοινής γνώμης) ήταν φιλική
απέναντι στους αγωνιζόμενους Κρήτες.
Αμέτρητα κείμενα γράφτηκαν για τη
θυσία των έγκλειστων στο μοναστήρι του

Αρκαδιού, αμέτρητα και για τ' άλλα με-
γάλα γεγονότα, την πυρπόληση των Χα-
νιών, την απόβαση του Τιμολέοντα
Βάσσου, τις σφαγές του Ηρακλείου.  

Θα μπορούσε, πιθανότατα, να υπάρ-
χει κάποιο πρόσχημα: Στην Κρήτη βρί-
σκονταν ήδη Εγγλέζοι στρατιώτες, αφού
η Γηραιά Αλβιών ήταν μια από τις τέσσε-
ρις «Προστάτιδες Δυνάμεις», επομένως
θα είχαν ενδιαφέρον οι αναγνώστες να
μάθουν τι θα συναντούσαν οι στρατιώτες
τους στο νησί. Θα μπορούσε, όμως, να
υπάρχει κι άλλη εξήγηση κι αυτή να σχε-
τίζεται με την επεκτατική πολιτική της αγ-
γλικής πολιτικής που δεν έπαψε ποτέ να
διατηρεί ζωηρό το ενδιαφέρον για την
ανατολική Μεσόγειο. Μας προβληματίζει
πολύ η ρητή αναφορά στην αχαριστία
των Κρητικών: «Οι ντόπιοι θα στραφούν
εναντίον των φίλων τους και θα τους κα-
θυβρίσουν αφού εκείνοι θα έχουν ξοδέ-
ψουν τα χρήματά τους και θα έχουν κάνει
τα πάντα για να τους βοηθήσουν» (εννο-
ούσε, βέβαια, τις προστάτιδες δυνάμεις,
επομένως και την Αγγλία!) 

οι μουσουλμανικές περιουσίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τους Τουρκο-
κρητικούς είχε αρχίσει πολύ πριν από την
άφιξη του Χασάν Ταχσίν, αμέσως μετά
τον σηκωμό του 21. Χρόνο με τον χρόνο
το καταπιεσμένο χριστιανικό στοιχείο
ισχυροποιούνταν και στα τέλη της δε-
καετίας του 1850 πολλές εκτάσεις καλ-
λιεργήσιμης γης είχαν αλλάξει χέρια.
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Στην Κρήτη βρίσκονταν 
ήδη Εγγλέζοι στρατιώτες, 
αφού η Γηραιά Αλβιών ήταν 
μια από τις τέσσερις 
«Προστάτιδες Δυνάμεις», 
επομένως θα είχαν ενδιαφέρον 
οι αναγνώστες να μάθουν τι
θα συναντούσαν οι στρατιώτες
τους στο νησί.

Οθωμανικός στρατός 
στη Μακεδονία.

Κατασκηνώσεις 
αγγλικού στρατού 
στα τείχ  η του Ηρακλείου 
(φωτογραφία  Γ, Μαραγιάννη, 
πιθανότατα 1898-1905).
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Οι Έλληνες στη Θεσσαλονίκη. 
Λιθογραφία (τυπώθηκε γύρω στο 1915)



Σταδιακά οι Μουσουλμάνοι περιορίζον-
ταν στα αστικά κέντρα, εγκαταλείποντας
την ύπαιθρο λόγω των επαναστάσεων
που ξεσπούσαν η μια μετά την άλλη,
αλλά και λόγω των συχνά βίαιων αντι-
δράσεων των χριστιανών αγροτών και
κτηνοτρόφων. Όπως τόνισαν και οι ξένοι
περιηγητές κατά κόρον (π.χ. T.A.B. Spratt),
οι Μουσουλμάνοι ένιωθαν έντονα την
απειλή και δεν μπορούσαν να αισθάνον-
ται ασφαλείς. 

Ο Χασάν Ταχσίν Πασάς έδωσε μια
δική του ερμηνεία στις επαναστατικές κι-
νήσεις των Κρητικών: «Η κραυγή για εθνι-
κότητα, ελευθερία, και καλή κυβέρνηση
χρησιμοποιείται ως μέσον για την επιτυ-
χία του σκοπού. Ο σκοπός είναι να λη-
στέψουν τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι
κατέχουν σχεδόν όλη την περιουσία στο
νησί».

Καταλόγιζε ταπεινότατα κίνητρα
στους Κρητικούς επαναστάτες ο Ταχσίν
Πασάς. Εμείς, ωστόσο, πρέπει να θυ-
μηθούμε ξανά την ιδιότητά του: ήταν
εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Γι' αυτήν δούλευε. Κι ακόμη, δεν
ήταν ο μόνος διοικητικός παράγοντας
του κράτους που διατύπωνε τέτοιες από-
ψεις. 

το θαυματουργό νερό

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοι-
χεία που παραθέτει ο συντάκτης του κει-
μένου για την ιερή πηγή με το ιαματικό
νερό που βρισκόταν στην Κρήτη. Ενδια-
φέροντα και τα όσα λέει για τους Μου-
σουλμάνους που μετέβαιναν εκεί για να
πετύχουν θαυματουργικές θεραπείες από
νοσήματα. Καθόλου περίεργο, βέβαια,
αφού - έλκοντας την καταγωγή τους από
χριστιανικές οικογένειες - οι Τουρκοκρη-
τικοί διατηρούσαν την ανάμνηση των λα-
τρευτικών συνηθειών των προγόνων
τους. 

Ο Χασάν Ταχσίν παρουσιάζει εδώ τον
εαυτό του ως αρχαιόφιλο και ως προ-
στάτη των μνημείων, πράγμα που δεν
φαίνεται να απέχει πολύ από την αλήθεια.
Ο ίδιος είχε διαδραματίσει κάποιο ενεργό
ρόλο στην προσπάθεια προστασίας της
μεγάλης επιγραφής της Γόρτυνας, όπως
φαίνεται (κάπως αμυδρά, όμως) σε πολύ
μεταγενέστερο κείμενο του πρωτοπόρου

της κρητικής αρχαιολογίας, ιατρού Ιωσήφ
Χατζιδάκι. Ο Ταχσίν ήταν Νομάρχης Ηρα-
κλείου το 1889, όταν πήρε εντολή να με-
ταβεί στο χωριό Άγιοι Δέκα, να χτίσει
μεγάλο δωμάτιο, να κλείσει μέσα την επι-
γραφή και ν' αποστείλει το κλειδί στη Γε-
νική Διοίκηση. Τον πρόλαβε, όμως, ο
Χατζιδάκις, που βρήκε Καρπαθιώτες μα-
στόρους, τους έβαλε να περικλείσουν σε
κτίσμα την επιγραφή και να φύγουν
νύχτα από το χωριό. Η αντίδραση του
Χασάν δεν φαίνεται να ήταν ισχυρή, αν
και υπήρξε αντιδικία με τον Χατζιδάκι. 

Δυστυχώς, στο κείμενο δεν αναφέρε-
ται πού βρισκόταν η ιερή πηγή (ή το «ιερό
πηγάδι»). Η περιγραφή, όμως, ταιριάζει
πολύ με την αρχαία Λεβήνα. Ίσως σε κά-
ποιο αρχείο θα έχουν σωθεί στοιχεία για
την προσπάθειά του να προστατέψει το
μνημείο. 

«αληθινός απόγονος 
της αρχαίας ελλάδας»

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η αναφορά
στις ελληνικές ρίζες του. Αγαπούσε τα αρ-
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Πάνω: Καρτ ποστάλ με την επιγραφή της Γόρτυνας. 
Κάτω: Καρτ Ποστάλ με Κρήτες χωροφύλακες 

να φυλάσσουν την περιοχή του Λέντα. 
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χαία γιατί τα ένιωθε σαν πολιτιστική του
κληρονομιά: «αν και είμαι πιστός δούλος
της Αυτού Μεγαλειότητας του Padishah,
είμαι επίσης αληθινός απόγονος της αρ-
χαίας Ελλάδας και, ως εκ τούτου, χαίρο-
μαι πάρα πολύ με όλα τα πράγματα
καλλιτεχνικής ομορφιάς, ιδιαίτερα με τα
πέτρινα μνημεία, αποτυπώματα της δε-
ξιοτεχνίας των σπουδαίων προγόνων μας
στα αρχαία χρόνια». 

Ο Ταχσίν θεωρούσε τον εαυτό του μέ-
τοχο του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και
πολίτη μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας
την οποία υπηρετούσε! Και, παράλληλα,
φαίνεται να ήταν αρκετά διαβασμένος, να
γνώριζε τις θεωρίες του Φαλμεράγιερ και
όσων προσπαθούσαν ν' αποδείξουν την
α-συνέχεια των Ελλήνων. Το δηλώνει, άλ-
λωστε, καθαρά με την άποψη ότι κάποτε
οι Ηπειρώτες ήταν καθαρόαιμοι Έλληνες
και όχι «μείγμα όλων των φυλών του Λε-
βάντ, όπως οι σύγχρονοι Έλληνες».

Μια (όχι και τόσο αυθαίρετη) 
ερμηνεία

Η απόφαση του Χασάν Ταχσίν να παρα-
δώσει την Θεσσαλονίκη στο ελληνικό
κράτος καθόρισε τις εξελίξεις στη Βαλκα-
νική και διαμόρφωσε το πολιτικό τοπίο
που γνωρίζομε σήμερα. Οι Τούρκοι δεν
του το συγχώρησαν ποτέ. Τον θεωρούν
ως τον μεγαλύτερο προδότη όλων των
εποχών. Ωστόσο, με μια πιο ψύχραιμη
ματιά, μπορούμε να δούμε τη δεινή θέση
ενός στρατηγού που αφενός βλέπει την
ήττα να έρχεται και αφετέρου θέλει να
προστατέψει μια πόλη, όχι να την παρα-
δώσει στην καταστροφή. 
Το βιβλίο του Χριστοδούλου «Οι τρεις
ταφές του Χασάν Ταχσίν Πασά» περιέχει
συναρπαστικές λεπτομέρειες από την υπο-
γραφή της παράδοσης (όπως και για όλη
τη ζωή του). Ιδού ένα μικρό απόσπασμα: 

«Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, από-
γευμα 27 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου 1912.
Επιτελικό γραφείο Αρχιστρατήγου της
8ης Στρατιάς του Οθωμανικού Στρατού.
[...] Ο αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πήρε
από το χέρι του υπασπιστή του το έγ-
γραφο της παράδοσης της Θεσσαλονίκης
στον Ελληνικό Στρατό και άρχισε να το
μελετά με προσοχή. Το κείμενο -δυο χει-
ρόγραφες σελίδες όλο κι όλο- ήταν γραμ-

μένο στα γαλλικά και τα ελληνικά. Παρα-
δόξως όμως ο Οθωμανός Πασάς διάβαζε
με απόλυτη άνεση την ελληνική εκδοχή
του Πρωτοκόλλου. Στο τρίτο άρθρο πα-
ρέμεινε λίγο περισσότερο. 

"Η Θεσσαλονίκη παραδίδεται εις τον
ελληνικόν στρατόν μέχρι της υπογραφής
ειρήνης...". 

Ήρεμος και με πλήρη αυτοκυριαρχία
συνέχισε την ανάγνωση χωρίς κανένα
σχόλιο. Πότε-πότε κοίταγε αφηρημένα
έξω από το παράθυρο, όπου το ψιλό-
βροχο, η ομίχλη και το σούρουπο βάραι-
ναν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα
της περικυκλωμένης από τους Έλληνες
πόλης. Κάτι σαν θρήνος, σαν βοή απόκο-
σμη, κάτι σαν μακρινές βροντές ακού-
γονταν από τη μεριά της θάλασσας και
τον κάμπο. Κούνησε αδιόρατα το κεφάλι
του καθώς αφουγκράστηκε. Ξαναέσκυψε
στο κείμενο και μετά κάμποση ώρα ση-
κώθηκε από το γραφείο του.

Ναι, παρά την ηλικία του, ήταν ένας
όμορφος άντρας. Ευθυτενής, με λευκά
μαλλιά, περιποιημένο γένι, και ωραία
αδρά χαρακτηριστικά. Η περίτεχνη χρυ-
σοκέντητη στολή του Οθωμανού στρα-
τηγού που φορούσε συμπλήρωνε τέλεια
αυτό που θα 'λεγε κανείς «επιβλητική
παρουσία». Φόρεσε το στραταρχικό
σκούφο του από αστρακάν με το ολό-
χρυσο αυτοκρατορικό έμβλημα του βαθ-
μού του. Ο νεαρός υπασπιστής που
στεκόταν ασάλευτος μπροστά του ήταν
καταφανώς συγκινημένος. Ο γερο-Πασάς
μίλησε στα αλβανικά με τη βαθιά και ευ-
γενική φωνή του. Είπε:

- Μου φαίνεται ότι τελειώσαμε.
- Έτσι φαίνεται, κύριε, ψέλλισε συγκι-

νημένος ο υπασπιστής.
- Φυσικά καταλαβαίνεις τι σημαίνει

αυτό.
-Μάλιστα, κύριε.
- Ο,τι και αν γίνει, εγώ δεν έχω πλέον

μέλλον σ' αυτή την πόλη, δεν έχω θέση
πουθενά. Έτσι ήταν γραφτό.

Απ' έξω, οι απεσταλμένοι του Διαδό-
χου Κωνσταντίνου περίμεναν καταφανώς
εκνευρισμένοι και κουρασμένοι. Επικε-
φαλής τους ήταν δυο φημισμένοι επιτε-
λικοί. Ο λοχαγός Μηχανικού Ιωάννης
Μεταξάς και ο αντισυνταγματάρχης Μη-
χανικού Βίκτωρ Δούσμανης...».

Στο πρόσφατο άρθρο του Αλβανού

δημοσιογράφου Arben Llalla διαβάζομε: 
«Στις 27 Οκτωβρίου, οι απεσταλμένοι

του γενικού αρχηγού του βουλγαρικού
στρατού, Τεοντόροφ, κρατώντας τη
λευκή σημαία, συναντήθηκαν με τον
στρατηγό Χασάν Ταχσίν. [...]. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, ο Καπετάν Stan-
dovi εξέφρασε έκπληξη και δυσαρέσκεια
για την παράδοση της Θεσσαλονίκης
στους Έλληνες, καθώς, όπως είπε, ο βουλ-
γαρικός στρατός είχε εισέλθει αγωνιστικά
αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ
τούτου, απολάμβανε το δικαίωμα να
πάρει τον έλεγχο στο όνομα της Αυτού
Εξοχότητας, του Τσάρου της Βουλγαρίας. 

[...] Μετά από συνομιλία δύο ωρών,
χωρίς να πείσει τον στρατηγό Ταχσίν, ο
Standovi εξέφρασε την επιθυμία να μιλή-
σει μόνο για τον γιο του στρατηγού, τον
Κενάν Μεσαρέ. Αφού πέρασαν σε ένα χω-
ριστό δωμάτιο, έβγαλε από την τσάντα του
μια επιταγή τράπεζας του Λονδίνου [...] ψι-
θυρίζοντας ότι η επιταγή ήταν η αμοιβή για
την υπογραφή του πατέρα του». 

Ο Standovi είχε προσπαθήσει να δω-
ροδοκήσει τον στρατηγό Χασάν Ταχσίν
Πασά!

Έναν αιώνα μετά απ' αυτά τα κοσμοϊ-
στορικά γεγονότα η συνέντευξη που είχε
παραχωρήσει ο Ταχσίν στην εγγλέζικη
εφημερίδα, και την οποία αποκαλύπτομε
σ' αυτές τις σελίδες, μας βοηθά να ερμη-
νεύσομε καλύτερα τη στάση του: «είμαι
αληθινός απόγονος της αρχαίας Ελλά-
δας» είχε πει, αλλά και «πιστός δούλος της
Αυτού Μεγαλειότητας του Padishah». 

Ο ρεαλιστής στρατηγός, που έβλεπε
την επερχόμενη ήττα του στρατού του,
όπως ίσως να έβλεπε και το τέλος της αυ-
τοκρατορίας, ήταν άνθρωπος. Κι όπως
όλοι οι άνθρωποι, είχε κι αυτός συναι-
σθήματα. x

Η απόφαση του Χασάν Ταχσίν 
να παραδώσει την Θεσσαλονίκη
στο ελληνικό κράτος καθόρισε 
τις εξελίξεις στη Βαλκανική 
και διαμόρφωσε το πολιτικό
τοπίο που γνωρίζομε σήμερα.
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Λέξεις που διατηρήθηκαν 
ατόφιες από την αρχαιότητα
Ο ζευγολάτης μιλούσε στα ζώα του: Εία! Έσω, Κράτει! 
Αμέτρητες φορές ακούγονταν κάθε μέρα στα χωράφια της Κρήτης. 
Και, όπως λένε οι παλιοί ζευγολάτες, τα ζωντανά τους καταλάβαιναν 
τις λέξεις αυτές. Ήξεραν τι σημαίνει «άνω», τι θα πει «παραβολή». 
Και υπάκουαν!

ΠΑΡΑΚΕΛΕYΣΤΙΚA: 



Το κείμενο που δημοσιεύεται παρακάτω γράφτηκε το 1989. Η αγροτική παραγωγή είχε ήδη αλλάξει και πολλές
καλλιέργειες - κυρίως δημητριακών - είχαν ήδη ξεχαστεί. Ωστόσο, ακόμη και τότε μπορούσε να συναντήσει κα-
νείς στην ύπαιθρο της Κρήτης κάποιους ζευγάδες που, ακολουθώντας τη συνταγή του Ησίοδου, κρατούσαν
την έχερη, φρόντιζαν το σταβάρι, έβαζαν ζεύλες και πανωζεύλια στα βόδια τους. Αρχές του φθινοπώρου εκεί-
νης της χρονιάς ο εξαίρετος Κρητικός λόγιος κ. Γιάννης Καραβαλάκης βρέθηκε να παρακολουθεί έναν ηλικιω-
μένο αγρότη να σπέρνει το χωράφι του. Συγκινήθηκε ο καλός Κρητικός. Κι όχι μόνο επειδή η σκηνή του θύμισε
τα παιδικά του χρόνια στο Οροπέδιο Λασιθίου, αλλά και γιατί άκουσε πάλι τις αιωνόβιες (και ακατανόητες για
πολλούς) λέξεις που συνόδευαν για χιλιάδες χρόνια το όργωμα της γης. Ο ζευγολάτης μιλούσε στα ζώα του.
Εία! Έσω, Κράτει! Αμέτρητες φορές ακούγονταν οι λέξεις αυτές κάθε μέρα στα χωράφια της Κρήτης. Και, όπως
λένε οι παλιοί ζευγολάτες, τα ζωντανά τους τις καταλάβαιναν. Ήξεραν τι σημαίνει «άνω», τι θα πει «παραβολή».
Και υπάκουαν!

Πριν από μερικές μέρες παρακολουθούσα κάποιο γεωργό να
οργώνει τις ελιές του με το παραδοσιακό «ζευγάρι» και η σκηνή
αυτή, μαζί με τις φράσεις που χρησιμοποιούσε ο ζευγάς για να
παροτρύνει και να κατευθύνει τα ζώα του, τα παρακελευστικά
των ζώων, μου προκάλεσαν έκπληξη και μελαγχολία. Έκπληξη
μεν γιατί δεν φανταζόμουνα ότι εξακολουθούσαν ακόμη να
χρησιμοποιούνται ζώα για όργωμα, μελαγχολία δε γιατί κάποια
στιγμή έκαμα την σκέψη πως ίσως είμαι από τους τελευταίους
μάρτυρες παρόμοιας σκηνής και ακροατής τέτοιων ακουσμά-
των. 

-Εία! Να, εία, να! Έσω λέω!
Φράσεις σαν και αυτές ή και άλλες παρόμοιες τις έχω ακού-

σει και τις έχω εκφωνήσει πολλές φορές κι εγώ ο ίδιος, χωρίς
όμως να με έχει απασχολήσει ποτέ η προέλευση ή η σημασία
τους. Εκείνη την ημέρα όμως το «εία» και το «έσω» του άγνω-
στου φίλου μου έγιναν για μένα αιτία προβληματισμού και
έρευνας.

Τα παρακελευστικά των ζώων, όπως άλλωστε και πολλοί γε-
ωργικοί όροι, είναι λέξεις αρχαίες οι οποίες, με μετάδοση από
στόμα, σε στόμα διατηρήθηκαν επί χιλιετίες και έφθασαν έως
την εποχή μας.

Οι λέξεις αυτές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται
από τους αγρότες μας, χωρίς βέβαια εκείνοι να υποπτεύονται
την προέλευσή τους, ασφαλώς είναι γλωσσικά μνημεία μεγά-
λης σημασίας, αποτελούν δε την καλλίτερη απόδειξη της ιστο-
ρικής συνέχειας του έθνους μας μέσα στους αιώνες.

Με την εκμηχάνιση της γεωργίας τα παραδοσιακά μέσα
καλλιέργειας της γης εγκαταλείπονται και τα αροτριώντα ζώα

εξαφανίζονται σιγά-σιγά. Μαζί δε με τα ζώα είναι βέβαιο πως
θα εξαφανισθεί και η ειδική «γλώσσα» των βουκόλων και των
ζευγάδων αν δεν γίνει η καταγραφή της πριν είναι αργά.

Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί η παρούσα μου εργασία στην
οποία καταγράφω όσα παρακελευστικά χρησιμοποιούν και σή-
μερα ή χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι Λασιθιώτες γεωργοί
και η ανάμνησή τους διατηρείται ζωντανή στους πιο ηλικιωμέ-
νους. Παραθέτω, λοιπόν, τα αποτελέσματα μιας μικρής έρευνας
συμπληρωμένα με πληροφορίες που άντλησα από το βραβευ-
μένο έργο του αείμνηστου ιστορικού και λαογράφου της πε-
ριοχής μας Μανώλη Πιτυκάκη «Το γλωσσικό ιδίωμα της
ανατολικής Κρήτης», τόμ. Α και Β. 

ι. Παρακελευστικά βοοειδών
Εία: απευθύνεται στα ζώα κατά την διάρκεια μιας πορείας ή της
εργασίας (όργωμα, αλώνισμα)και έχει την έννοια «προχώρει».
Σύμφωνα με τον Πιτυκάκη, (ιδέ την ίδια λέξη) συναντάται στην
«Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη με τη σημασία «Εμπρός λοι-
πόν».
Έσω: απευθύνεται στο ζευγάρι κατά το όργωμα είτε για να αλ-
λάξει ελαφρά κατεύθυνση προς το οργωμένο τμήμα του χω-
ράφου ώστε οι αυλακιές να είναι η μια κοντά στην άλλη και να
μη μένουν «χερσάδες» μεταξύ τους, είτε για να κάνει στροφή
όταν φθάνει στο τέλος της αυλακιάς. Ταυτόχρονα με την εκφώ-
νηση ο ζευγάς τραβά ελαφρά τον «ζεύτη» του ζώου, το οποίο
πρέπει να επιβραδύνει την πορεία του για να γίνει η αλλαγή πο-
ρείας ή η στροφή.
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Του γιάννη Καραβαλάκη



Δημοσιεύομε με μεγάλη χαρά το κείμενο του λόγιου κτηνίατρου. 
Διασώζει μνήμες, ξυπνά συναισθήματα. Πιο πολύ, όμως, διδάσκει! 



Άνω: εντολή στο ζευγάρι κατά το όρ-
γωμα, να κινηθεί ταχύτερα με δύναμη, ευ-
θεία εμπρός.

Παραβολή: Παραβολή λέγεται στο Ορο-
πέδιο μια λωρίδα γης που μένει ακαλ-
λιέργητη, συνήθως στις άκρες των
χωραφιών, λόγω υπάρξεως κάποιου εμ-
ποδίου (βάγγα, τράφος, κλπ.). Η παρα-
βολή δεν είναι απώλεια γης γιατί, εκτός
από τον προστατευτικό ρόλο που παίζει
για το καλλιεργημένο τμήμα του χωρά-
φου, αποτελεί και χώρο βοσκής για τα οι-
κόσιτα ζώα και τόπο «βρουβολοήματος»
για την εξασφάλιση κάποιου φαγητού
της οικογένειας.
«Παραβολή – παραβολή να πηγαίνεις για
να μην κάνεις εζημιά στα σπαρμένα». 
«Να πας τα βούγια να ταΐσεις την παρα-
βολή». 

Σαν παρακελευστικό κατά το όργωμα
έχει την έννοια ότι το ζώο που βρίσκεται
στην πλευρά της παραβολής θα πρέπει να
πλησιάσει και να βαδίσει πάνω σ’ αυτήν.
Πολλές φορές, μεταξύ δύο ιδιοκτησιών
αφήνεται ακαλλιέργητη στενή λωρίδα γης
πλάτους 30-40 εκ. για να υποδεικνύει τα
όρια μεταξύ τους. Η λωρίδα γης αυτή λέ-
γεται δάμακας και όχι παραβολή. Για να
προστατεύουμε το έδαφος των επικλινών
χωραφιών από νεροσυρμές αφήνουμε
επίσης οριζοντίους δάμακες.

Κράτει: Το παρακελευστικό αυτό
εχρησιμοποείιτο κατά το «αλώνισμα» του
αλωνιού. Το «αλώνισμα» ήτο η προετοι-
μασία του αλωνιού για να δεχθεί κατά
σειρά τα διάφορα «αλωνικά» (κουκιά,
αρακάδες, σιτηρά, ροβύθια, ρόβι, κλπ)
και εγίνετο τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου,
πρωινές ώρες, πριν αρχίσουν τα ζώα να
«μυγιάζουνται» («μύγιασμα  των βου-
γιών» είναι ένας πολύ έντονος ερεθισμός
των ζώων που προκαλείται από την πα-
ρουσία και τα νήγματα μιας ειδικής μύγας
(Siphona iritans ή Κερατόμυγα). Η μύγα
αυτή αναπτύσσεται στην κοπριά των βο-
οειδών και τσιμπά τα ζώα στην περιοχή
της ωμοπλάτης προκαλώντας σ’ αυτά έν-
τονο ερεθισμό. Τα «μυγιασμένα» ζώα σή-
κωναν ψηλά την ουρά και έτρεχαν σαν
τρελά χωρίς να είναι δυνατόν να τα συγ-
κρατήσει κανείς, παρασύροντας μαζί και
τα ζυγάλετρα. Το μύγιασμα παρατηρείτο

κατά τις προμεσημβρινές ώρες, τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο. 

Η φράση «Κούκου, μύγια, κούκου
μπιζ», επαναλαμβανόμενη, προκαλούσε
ταραχή αλλά και ερεθισμό στα ζώα.

Για την προετοιμασία αυτή του αλω-
νιού εχρειάζοντο 8-10 βόδια, ανάλογα με
το μέγεθος του αλωνιού. Τα ζώα εδέ-
νοντο το ένα δίπλα στο άλλο, πολύ κοντά,
με σχοινί και ειδική θηλειά. Έτσι παρατε-
ταγμένα τοποθετούνταν κατά μήκος της
ακτίνας του αλωνιού. Στο κέντρο του
αλωνιού έπαιρνε θέση ένας χεροδύναμος
άνδρας που συγκρατούσε τη μιαν άκρη
της παράταξης ώστε τα ζώα να κινούνται
κυκλικά γύρω απ’ αυτό. Το πρώτο ζώο
που βρισκότανε δίπλα του έπαιζε σημαν-
τικό ρόλο στην καλή εξέλιξη της εργα-
σίας , γι’ αυτό το διάλεγαν να είναι δυνατό,
ήσυχο και υπάκουο. Όπως εκινούντο τα
ζώα, με τα πατήματά τους συμπίεζαν το
χώμα, που διαβρεχότανε συνεχώς, και
έτσι ο πάτος του αλωνιού αποκτούσε
σκληρότητα και συνοχή η οποία υπεβοη-
θείτο από το άχυρο που έριχναν σ’ όλη
την επιφάνειά του. 

Συμπληρωματική εργασία του «αλω-
νέματος» ήτο και το «βούτσωμα» του
αλωνιού, δηλαδή η επάλειψη τόσο του
πάτου όσο και του «αλωνόγυρου» με
αραιό πολτό νωπής κοπριάς βοοειδών.
Για το άπλωμα του πολτού εχρησιμοποι-
ούνταν «παρασύρες» από βούρλα. 

Σημειώνω ότι «βουτσώματα» εγί-
νοντο συχνά και για τη στερέωση του χω-
μάτινου δαπέδου των κατοικιών, κυρίως
εν όψει κάποιου σημαντικού γεγονότος
(εορτής, γάμου, κλπ).

Το παρακελευστικό «κράτει» εχρησι-
μοποιείτο από τον άνδρα που βρισκό-
τανε στο κέντρο του αλωνιού κατά το
«αλώνισμα», απευθύνετο στο πρώτο ζώο
της παράταξης, είχε δε την έννοια «μένε
σταθερός, συγκράτει τα υπόλοιπα ζώα»,
όταν είχαν τάση να φύγουν.

Μείο: Απευθύνεται στα βοοειδή 
- κατά τη διάρκεια της εργασίας 
- όταν τα ζώα οδηγούνται στη βοσκή,
οπότε, όπως είναι πεινασμένα, «ράσουν»
να φάνε ό,τι βρούνε δόπλα τους
- σε περίπτωση ομαδικής πορείας, οπότε
δημιουργείται τάση ανταγωνισμού των
ζώων.
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Όργωμα στην Κρήτη. 
Αρχές 20ού αιώνα. Φωτογραφία 
Γ. Μαραγιάννη (Συλλογή Γ. Τζανή). 
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Με την εκμηχάνιση της γεωργίας τα παραδοσιακά μέσα 
καλλιέργειας της γης εγκαταλείπονται και τα αροτριώντα 

ζώα εξαφανίζονται σιγά-σιγά. Μαζί δε με τα ζώα είναι βέβαιο 
πως θα εξαφανισθεί και η ειδική «γλώσσα» των βουκόλων και 
των ζευγάδων, αν δεν γίνει η καταγραφή της πριν είναι αργά.



Σε όλες τις περιπτώσεις το «μείο» έχει
την έννοια «αργά, ήσυχα, ήρεμα». Συνο-
δεύεται συνήθως από το μόριο «να»:
«μείο, να, μείο».

Παρέστα: Παρακελευστικό των ζώων γε-
νικά να μπουν μέσα στον στάβλο και να
καταλάβει το καθένα τη θέση του, τη δική
του μαντζαντούρα. Στο Οροπέδιο Λασι-
θίου το «παρέστα» δεν χρησιμοποιείται
με την σημασία της αλλαγής κατευθύν-
σεως, όπως αναφέρει ο Πιτυκάκης.

ιι. Παρακελευστικά
ιπποειδών
Μούλε: Απευθύνεται στο μουλάρι με την
έννοια «προχώρει». 
Μούλε, μουλάρι κόκκινο, μούλε, μουλάρι
μαύρο / να πάρουμε την κοπελιά από τον
Kαραβάδω».
Σε: Απευθύνεται στα γαϊδουρια και έχει
την ίδια έννοια που έχει το «μούλε» για τα
μουλάρια.

Όξω: Απευθύνεται στα ιπποειδή γενικώς
όταν είναι φορτωμένα, να βαδίζουν στον
άξονα του δρόμου ώστε να αποφύγουν
τυχόν εμπόδια, τοίχους, τράφους, βάτους,
αναχώματα, κλπ) ή όταν πρόκειται να δια-
σταυρωθούν με αντιθέτως ερχόμενο
ζώο. 

Τα παρακελευστικά «πρόσω» ή «πρού
σω» και «ίη-νιό», που αναφέρει ο Πιτυκά-
κης, φαίνεται ότι δεν είναι γνωστά στο
Οροπέδιο. x
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Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν τους είδα
να μαζεύουν τα πράματά τους και να ετοι-
μάζονται για το μεγάλο φευγιό. Δεν είχαν
και πολλά να πάρουν μαζί τους, λίγα
ρούχα μόνο και τις φωτογραφίες που τους
είχαν στείλει από τον έξω κόσμο. Τι άλλο
να πάρουν; Τα δάκτυλα που λείπανε από
τα χέρια τους ή τα χείλια που λείπανε από
τα πρόσωπά τους; Σε λιγότερο από μια
βδομάδα θα άδειαζε το νησί κι αυτές τις
τελευταίες ημέρες πηγαινοέρχονταν
στους δρόμους συλλογισμένοι κι ανυπό-
μονοι. Κάθε πρωί, την ώρα που σίμωνε η
βάρκα, έβλεπα μιαν εικοσαριά να κατη-
φορίζουν στην αποβάθρα, άλλος με μια
βαλίτσα στο χέρι, άλλος μ' έναν μπόγο.
Δεν ήξερα γιατί, δεν τόλμησα να τους ρω-
τήσω, ίσως να φοβούνταν μην τυχόν και
φύγει το καΐκι χωρίς αυτούς. Δάκρυζαν τα
μάτια μου κι έστρεφα προς τα πίσω το
πρόσωπό μου, δεν ήθελα να με δουν δα-
κρυσμένο κι εμένα. Τους ήξερα. Όλους
τους ήξερα, τετρακόσιους εξήντα νομα-
ταίους, άντρες και γυναίκες, νέους και γέ-

ρους. Εγώ ήμουν τ' αυτιά και τα μάτια
τους, εγώ τους έφερνα τα μαντάτα

από τον έξω κόσμο· όλα τα γράμ-
ματα που στέλνανε, όλα τα
γράμματα που λάμβαναν από
τα δικά μου χέρια περνούσαν.
Κι αυτές τις τελευταίες ημέρες ο
χαιρετισμός τους ήταν πιο γκαρ-
διακός, σίμωναν στη βάρκα,

τραβούσαν τα σκοινιά για να
τη δέσουν, φώναζαν όλοι
μαζί δυνατά «καλωσόρι-
σες, Καπετάν Φουρτούνα»
κι οι φωνές τους αντηχού-
σανε στα μπεντένια. 

ΔΙΗΓΗΜΑ

Κείμενο - φωτογραφίες: 
νίκος Ψιλάκης

Ο βαρκάρης
της Σπιναλόγκας

Σπιναλογκίτικο περιστατικό μεταπλασμένο σε διήγημα. Τον Καπετάν
Φουρτούνα τον γνώρισα τον Γενάρη του 1981 και τον συνάντησα ξανά το
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. Τη δεύτερη φορά κρατούσα κάτι γράμματα λε-
πρών που είχαν πέσει τότε στα χέρια μου. Τους ήξερε, όλους τους ήξερε με
τα μικρά τους ονόματα και με τις μικρές ιστορίες τους· αληθινό αρχείο μνή-
μης ο μπάρμπα Νικόλας, ολόκληρη η ανθρώπινη περιπέτεια ξεδιπλωνόταν
μπροστά μου σαν άνοιγε το στόμα του. Ήταν τότε 84 χρονών, κωπηλάτης
της ζωής κι ας ήξερε πως έκανε πια τα τελευταία του δρομολόγια. 

Ο Νικόλας Σφυράκης 
(Καπετάν Φουρτούνας). 
Στη δική του αφήγηση 
βασίζεται το διήγημα.
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Έτσι με ξέρανε: Καπετάν Φουρτούνα.
Δεν ήταν αυτό τ' όνομά μου, Νικόλαο
Σφυρή με λένε, έτσι με γράφουνε τα χαρ-
τιά. Το Φουρτούνας είναι παρατσούκλι,
μου το κόλλησαν από παιδί γιατί αγα-
πούσα τη θάλασσα. Το 1923, όταν πήρα
το απολυτήριο του στρατού και μπήκα
βαρκάρης στη δούλεψη του λεπροκο-
μείου, προσθέσανε κι αυτό το μεγαλό-
πρεπο “Καπετάν” μπροστά στο
παρατσούκλι, με ψηλώσανε τάχατες οι
χωριανοί μου, κι έτσι έγινα ο Καπετάν
Φουρτούνας με τ' όνομα. Κοντά τριαντα-

πέντε χρόνους έζησα με το πηγαινέλα,
κάθε μέρα δρομολόγια, Ελούντα-Σπινα-
λόγκα, Πλάκα-Σπιναλόγκα, Άη Νικόλας-
Σπιναλόγκα, κι ανάποδα. Σταμάτησα το
'57. Κι αν δεν παίρνανε την απόφαση ν'
αδειάσουν το νησί, θα πηγαινοερχόμουν
ακόμη, όταν μάθει να ζει κανείς με τη αλ-
μύρα δεν την αφήνει, δεν δίνει διαζύγια
η θάλασσα. 

Ξέρεις τι είναι ν' αδειάζει ένα νησί; Ξέ-
ρεις τι είναι να περπατάς στους έρημους
δρόμους και να συναντάς μονάχα φαν-
τάσματα; Ε, και δεν έχει περάσει βάσανα

τούτος ο τόπος! Κάστρα βενέτικα, σπίτια
με χρυσά κλειδιά - τέτοιο πλούτος είχαν
οι Τούρκοι της Σπιναλόγκας - οι πιο πα-
ραλήδες καραβοκύρηδες μέναν εδώ.
Μην  τα κοιτάς τώρα, δεν τ' αγάπησαν οι
απόκληροι που τους ξορίσανε στο νησί,
στα πρώτα χρόνια ξηλώνανε πόρτες και
παράθυρα για ν' ανάβουνε τις παραστιές,
κατεβάζανε τα δοκάρια, κρύωναν οι κα-
κομοίρηδες, τι να κάμουν; Και δίπλα στ'
αρχοντικά τα ρημαγμένα, χαμόσπιτα και
χαλάσματα, όλ' ανακατωμένα. 

Τη μέρα που θα έπαιρνα το τελευταίο

Ξέρεις τι είναι ν' αδειάζει ένα νησί; 
Ξέρεις τι είναι να περπατάς στους έρημους δρόμους 
και να συναντάς μονάχα φαντάσματα; 
Ε, και δεν έχει περάσει βάσανα τούτος ο τόπος! 



ταχυδρομείο, Ιούλιος μήνας, παραμονές
της Αγίας Μαρίνας, κίνησα πάλι για το κα-
θημερινό δρομολόγιο. Από μακριά
έβλεπα ανθρώπους στην προκυμαία, στέ-
κονταν σαν στρατός παραταγμένος, όλοι
σε μια γραμμή, όλοι στραμμένοι στη θά-
λασσα. Δεν με παραξένεψε· ήξερα πως
βιάζονταν να φύγουν. Με παραξένεψε,
όμως, που είδα λίγο πέρα, προς τ' ανατο-
λικά μετά την προκυμαία, τον Γιάννη τον
Αμίλητο. Είχε μπει μέχρι τα γόνατα στο
νερό και κοίταζε, δεν ξέρω τι κοίταζε. Τον
ουρανό; Τον ήλιο; Δεν ξέρω. Σήκωσα το
χέρι ψηλά, το σήκωσε κι εκείνος· αυτός
ήταν ο δικός μας χαιρετισμός, μόλις
έβλεπε τη βάρκα σήκωνε το χέρι  λες και
μου έκανε σινιάλο. Δεν τον συναντούσα
συχνά, τις πιο πολλές ώρες τις περνούσε
κλεισμένος στη μοναξιά του. Κοντά είκοσι
χρόνους βρισκόταν στο νησί και είκοσι
κουβέντες δεν είχε πει όλες κι όλες, με το
σταγονόμετρο βγαίνανε τα λόγια από το
στόμα του. Αν συναντούσε κανέναν στο
δρόμο τον καλημέριζε με τον τρόπο του,
κουνούσε το κεφάλι, έσκυβε λίγο, κάποιος
ψίθυρος στριμωχνόταν ανάμεσα στα δόν-
τια του, μα λόγος δεν έβγαινε. 

Έδεσα τη βάρκα, σίμωσαν κάμποσοι
άντρες κοντά, μ' έβαλαν στη μέση κι άρχι-
σαν να με ρωτούν για τον έξω κόσμο.
Μέχρι και για τα πολιτικά με ρωτούσαν.
Δεν περίμεναν, βέβαια, ν' ακούσουν σπου-
δαία πράματα από έναν βαρκάρη, αυτοί

ΔΙΗΓΗΜΑ

Το 1957, δεκαεφτά του Ιούλη,
ανήμερα της Αγιάς Μαρίνας,
άδειασε το νησί. 
Ανακατωμένες η χαρά με 
τη λύπη, αγωνία μεγάλη...

◗
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τα είχαν όλα στο νησί, ραδιόφωνο, κινη-
ματογράφο, γεννήτρια για το ηλεκτρικό
που εμείς δεν είχαμε στα χωριά μας. Φαί-
νεται, όμως, πως είχαν ανάγκη να μιλούν
και με άλλους ανθρώπους, όχι μόνο με αρ-
ρώστους, έτσι το ξηγώ με το δικό μου
μυαλό. Ο Γιάννης ο Αμίλητος δεν σίμωσε.
Μόλις κατέβασε το χέρι, μετά τον χαιρετι-
σμό, πέρασε τη βενετσιάνικη πόρτα και
χάθηκε από τα μάτια μου. Έτσι έκανε
πάντα. Κλεινόταν με τις ώρες σε μια κά-
μερα κι αν πήγαινε στο καφενείο καθόταν
σε μια γωνιά μοναχός του, κοίταζε από το
παράθυρο προς τη θάλασσα, έμενε για
λίγο κι έφευγε. Το σπίτι του βρισκόταν
πίσω από την εκκλησία, κοντά στο νοσο-
κομείο, να εκεί, εκεί που σου δείχνω, χα-
λάσματα είναι τώρα. Κάμποσες φορές είχα
περάσει απ' αυτή τη μικρή γειτονιά και
πάντα σταματούσα, πότε για να μιλήσω

στον Δημητράκη, πότε για να χαζέψω τη
νοικοκεροσύνη μιας μεσόκοπης γυναίκας
από τα χωριά της Σητείας. Τον Γιάννη τον
Αμίλητο έκανα πως δεν τον έβλεπα, τις πιο
πολλές φορές καθόταν δίπλα στο παρά-
θυρο, κλειστό το παράθυρο, και κοίταζε,
δεν ξέρω τι κοίταζε, μάλλον κι εκείνος δεν
ήξερε. Αχ, τώρα που τα θυμάμαι, είναι σα
να τους βλέπω πάλι όλους μπροστά μου.
Ο Δημητράκης ήταν παιδί λεπρών, άλλοι
λέγανε πως ήταν άρρωστο κι άλλοι πως
όχι. Οι γονείς του είχαν πεθάνει, μα οι γεί-
τονες δεν το άφησαν να νιώσει ορφάνια.
Η μεσόκοπη έμενε στο διπλανό σπιτάκι,
δυο κάμερες όλες κι όλες. Η πόρτα της
ήταν πάντοτε ανοιχτή, χειμώνα - καλο-
καίρι ανοιχτή, κι εκείνη καθόταν στο πλάι
με το εργόχειρο στο χέρι. Πότε έπλεκε
πότε κεντούσε, όλο κεντήματα και δαντέ-
λες ήταν το χαμόσπιτό της. Στον βορεινό

τοίχο είχε κρεμασμένη τη φωτογραφία
μιας οικογένειας, μάλλον της δικής της
πριν τη σκορπίσει η αρρώστια· ο άντρας
καθισμένος σε καρέκλα, η γυναίκα όρθια
δίπλα του με το ζερβί της χέρι ακουμπι-
σμένο στον ώμο του άντρα. Τρία ή τέσ-
σερα κοπέλια στέκονταν πλάι στη μάνα
πιασμένα χέρι με χέρι. Πρόσχαρη γυναίκα
μα κακότυχη, δυο-τρεις μήνες πριν την εκ-
κένωση τη βρήκανε πεσμένη στο πάτωμα
κάτω από τη φωτογραφία, κι ο παπά Χρύ-
σανθος, ένας λιπόσαρκος καλόγερος -
άγιος άνθρωπος- την έθαψε  στην
ανατολική μεριά του κοιμητηρίου, καταν-
τικρύ στη Σητεία· ίσως για να κοιτάζει
διαρκώς  τον τόπο της, ίσως και για να
κάνει κάθε νύχτα σινιάλα στα παιδιά της.
Στην ίδια γειτονιά έμενε μια κοπελιά από
τη Σαλονίκη κι ένας γέρος από τα χωριά
της Πάτρας· είχε χάσει τα μισά δάκτυλά
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του ο κακομοίρης, είχανε πέσει από την
αρρώστια, κι οι δυο γυναίκες, η Στειακιά κι
η Σαλονικιά, δεν τον άφησαν να νιώσει τη
μοναξιά, τον τάιζαν λες κι ήταν παιδί τους.
Ξέρεις, οι λεπροί βοηθούσαν ο ένας τον
άλλον. Έτσι, γιατί ελπίζανε πως θα βρισκό-
ταν κάποιος άλλος να τους βοηθήσει κι
αυτούς όταν θα τους μάραινε η αρρώστια. 

Μόνο μια φορά στα τόσα χρόνια, λίγο
μετά την Κατοχή, είχε τύχει ν' ακούσω τη
φωνή του Γιάννη του Αμίλητου, ένα μεση-
μέρι, την ώρα που ετοιμαζόμουν να λύσω
τη βάρκα για να φύγω. Η αποβάθρα του
νησιού βρισκόταν απέναντι από τη βενε-
τσιάνικη πόρτα και παραδίπλα κάποιοι μα-
στόροι, χτίστες, είχαν παρατήσει πέτρες
και χώματα. Ο Δημητράκης ανακάτευε τις
πέτρες, τις ανασήκωνε, κάτι φαινόταν πως
έψαχνε. Έτρεξα κοντά του. 

- Τι έχασες;
- Τίποτα.
- Και τι ψάχνεις;
- Τίποτα. 
- Και τότε γιατί σκαλίζεις με τέτοιο ζόρι;
- Κολισαύρες γυρεύω. Να, μια μεγάλη

χώθηκε μέσα σε τούτες τις πέτρες, έλα να
με βοηθήσεις να την πιάσω. 

Κολισαύρα λέμε στον τόπο μας τα ερ-
πετά, τις σαύρες. Τις έπιαναν, τις έκοβαν
κομματάκια, έβαζαν τα κομματάκια μέσα
στα σύκα και τα τρώγανε. Πίστευαν πως
αυτό ήταν το φάρμακο της λέπρας. Άλλοι
τα κατάπιναν αμάσητα, άλλοι έκαναν
εμετό, δεν άντεχαν, σιχαίνονταν τις σαύ-
ρες, αλλά δοκίμαζαν. Η δίψα για ζωή νι-
κούσε τη σιχαμάρα, λένε πως ο πνιγμένος
πιάνεται από τα μαλλιά του κι έχουν δίκιο
να το λένε. 

Τι να κάμω, κοντοσίμωσα κι εγώ κι
έψαχνα τις πέτρες, ήξερα πως ήταν παρα-
μύθι, μα δεν ήθελα να του το πω, ποιος
έχει δικαίωμα να στερήσει την ελπίδα από
ένα παιδί; Καθώς έσκυβα ένιωσα στην
πλάτη μου ένα σκούντημα, γυρίζω, κοι-
τάζω και βλέπω τον Γιάννη τον Αμίλητο να
κρατεί από την ουρά μια κολισαύρα.
Σπαρταρούσε ακόμη το ζωντανό, το κοί-
ταζε αυτός και τα μάτια του λαμπύριζαν,
πρώτη φορά που δεν ήταν απλανές το
βλέμμα του. Με κοίταξε κατάματα, μάλλον
ήθελε να συμμεριστώ τη χαρά του, «το
φάρμακο βρέθηκε» φώναξε δυνατά, πήρε
τον Δημητράκη από το χέρι κι έφυγαν τρε-
χάτοι. 

Το 1957, δεκαεφτά του Ιούλη, ανή-
μερα της Αγιάς Μαρίνας, άδειασε το νησί.
Ανακατωμένες η χαρά με τη λύπη, αγωνία
μεγάλη· μερικοί δεν ήθελαν να φύγουν,
λέγανε πως εκεί ήταν το σπίτι τους, άλλο
σπίτι δεν είχαν, άλλον τόπο δεν αναγνώρι-
ζαν για δικό τους. Λίγες ημέρες πριν φόρ-
τωσα το τελευταίο ταχυδρομείο και
ξανοίχτηκα στη θάλασσα. Ξέρεις, όλα τα
γράμματα των αρρώστων περνούσαν από
κλίβανο κι έμπαινε η σφραγίδα ΑΠΕΛΥ-
ΜΑΝΘΗ με λιλά μελάνι, όλα τα πράματα
που έπιαναν στα χέρια τους οι λεπροί απο-
λυμαίνονταν, ακόμη και τα λεφτά. Δεν
ξέρω κι εγώ τι μ' έκαμε να πάρω την τε-
λευταία αλληλογραφία στα χέρια μου, με
το ένα χέρι κρατούσα το τιμόνι της βάρ-
κας και με το άλλο σκάλιζα τους φακέλους
με τις τελευταίες επιστολές. Παρατηρούσα
τη σφραγίδα, παράξενο μου φαινόταν
που θα την πετούσαν τώρα πια στα σκου-

πίδια, διάβαζα διευθύνσεις και ονόματα,
κανένα δεν ήθελα να ξεχάσω. Ανάμεσα
στα γράμματα ήταν και κάμποσες κάρτες
χωρίς φακέλους, απ' αυτές που τις στέλ-
νουν ανοιχτές τις μεγάλες γιορτές· άλλες
είχαν χρωματιστές ζωγραφιές με ρόδα κι
άλλες φωτογραφίες με ανθρώπους που
χαμογελούσαν. Μια μόνο, η τελευταία στη
σειρά, μια μαυρόασπρη, είχε ζωγραφι-
σμένο τον αναστημένο Χριστό μ' ένα λά-
βαρο στο χέρι. Παράξενο μου φάνηκε·
κάρτα λαμπριάτικη μέσα στο κατακαλό-
καιρο; Θες από περιέργεια θες από απο-
ρία τη γύρισα για να δω ποιος την έστελνε.
Θα το πιστέψεις; Ο Γιάννης ο Αμίλητος!
Πρώτη φορά διάβαζα τ' όνομά του, είκοσι
χρόνια στη Σπιναλόγκα και δεν είχε απα-
σχολήσει ούτε μια φορά το ταχυδρομείο.
Κανένα γράμμα δεν είχε λάβει και κανένα
δεν είχε στείλει. 

Κρατούσα την κάρτα, την κοίταζα κι
έτριβα τα μάτια μου, δεν μπορούσα να το
πιστέψω. Βλέπεις, ήμουν ο μόνος που
ήξερα το μυστικό του Γιάννη του Αμίλη-
του. Τυχαία το είχα μάθει από έναν χωρο-
φύλακα που είχε υπηρετήσει πριν από
χρόνια στα μέρη του. Τρεις αδερφές είχε,
ανύπαντρες κι οι τρεις, πώς να τολμήσουν
να πουν πως ο αδερφός τους ήταν κλει-
σμένος στη Σπιναλόγκα; Περνούσαν τα
χρόνια, ο Γιάννης δεν φαινόταν, δύσκολο
να κρατηθούν μυστικά τέτοια πράματα,
βούιζε ο τόπος κι αυτές σιωπούσαν.  

Τρεις λέξεις έγραφε η κάρτα, τρεις λέ-
ξεις όλες κι όλες, με γράμματα μεγάλα, κε-
φαλαία: ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΒΡΕΘΗΚΕ. x

Τρεις λέξεις έγραφε η κάρτα,
τρεις λέξεις όλες κι όλες, με
γράμματα μεγάλα, κεφαλαία:
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΒΡΕΘΗΚΕ. 

◗

ΔΙΗΓΗΜΑ






