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ΠΡωΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟΧΟ

Όταν το μέγιστο ζωγραφίζεται με το ελάχιστο χρώμα
Στον μικρό ναό της Ανάληψης οι τοιχογραφίες αναδύονται μέσα από ένα ωχροκίτρινο φόντο που θυμίζει παλιωμένο λευκό, ξεχα-
σμένο στην άχνη του χρόνου. Το χρώμα ελάχιστο, απλωμένο με φειδώ και με τάξη. Ο διάλογος με το φως χαμηλόφωνος. Είναι φορές
που νομίζεις πως όλα γίνονται τώρα. Και γίνονται δίπλα σου. 
Στον θόλο μια παράσταση της Ανάληψης. Ένας Χριστός που μακραίνει ανηφορίζοντας προς το άυλο. Νομίζεις πως ο ζωγράφος δεν
χρειάστηκε χρώματα, ένα εξαϋλωμένο λευκό, κάτι ανάμεσα στην ώχρα του γήινου και το υπερκόσμιο του βαθέος όρθρου, αρκεί για
να πει ό,τι δεν μπορεί να λεχθεί με τις λέξεις.  

Είναι η εκκλησία της Ανάληψης στον Μοχό. Χτίστηκε στα μέσα του 20ού αιώνα σε σχήμα σταυρού και τοιχογραφήθηκε στις
αρχές του 21ου. Μόνο που εδώ η ζωγραφική δεν αναπαράγει παλιότερα πρότυπα. Σέβεται ασφαλώς την παράδοση, έχει αφομοι-
ώσει τους καθιερωμένους τώρα και αιώνες εικονογραφικούς τύπους, αλλά δημιουργεί νέα εικαστικά τοπία - αντανακλάσεις ενός
φωτός υπερκόσμιου. Θα έλεγα πως μοχτεί να μετουσιώσει την ύλη, να συνομιλήσει με το εσώτατο φως, να γίνει δίαυλος επικοινω-
νίας ανάμεσα στο γήινο και το ουράνιο. Τον ουρανό συμβολίζουν οι θόλοι των χριστιανικών ναών, ο μικρόκοσμος συναντά τον μέ-
γιστο κι απέραντο κι άπιαστο κόσμο, η τέχνη μιλά με σύμβολα για να υλοποιήσει το άυλο, να καταστήσει ορατό το αόρατο. 

ΦωΤΟΓΡΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Φωτογραφήματα

N

Η Ανάσταση. Ο Χριστός έχει διαρρήξει 
τις πύλες του Άδη και ανασύρει το γένος 

των ανθρώπων από το σκότος. 
Το έκπληκτο ύφος του προπάτορα, 

το μαραμένο ζερβό χέρι του, αποτυπώνουν 
τη μεγάλη στιγμή σύμφωνα με τη μακρά

βυζαντινή παράδοση. 
Κι εδώ είναι ελάχιστο το χρώμα, 

υποταγμένο στο φως. 
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Ο ζωγράφος (Τάκης Μόσχος, Μονεμβασιώτικης καταγωγής, αλλά Κρης κατ' επιλογήν) κατάφερε να χωρέσει όλη την εκφραστική
του λιτότητα μέσα σ' έναν μικρό ναό. Και μέσα απ' αυτήν τη λιτότητα να αναδείξει τις μεγάλες αρετές της τέχνης. Τίποτα εδώ δεν φω-
νάζει, τίποτα δεν επαίρεται, η τέχνη προτιμά να μιλά με ψιθύρους για να γίνεται αγωγός του φωτός. Αλλά και το φως εδώ δεν είναι
άπλετο, εισδύει μυστηριακά μέσα από τα οκτώ μικρά παράθυρα και κυκλώνει τον θόλο.  

Από τα μάκρη των αιώνων, ίσως κι από την εποχή των σπηλαίων ακόμη, η τέχνη ωθούσε τον άνθρωπο προς τα πάνω, μοχτούσε
ν' αποτυπώσει το μυστήριο, ν' αναπαραστήσει αυτό που δεν μπορεί να δει κανείς με τα μάτια. Στη μινωική τέχνη, για παράδειγμα,
αποτυπώθηκε το άπιαστο με τις ευρηματικές απεικονίσεις της Θεοφάνειας, με τις μικρογραφίες που παραπέμπουν στο θείον. Οι
φωτισμένοι τεχνίτες του προϊστορικού κόσμου δεν αναπαριστούσαν μόνο τελετουργίες, έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής τη θεό-
τητα. Στην Ανάληψη του Μοχού δυο άγγελοι βαστάζουν τη Δόξα του Θεού, έναν ωχροκίτρινο κύκλο που αιωρείται σ' έναν σχεδόν
ομόχρωμο κάμπο. Αιωρούνται οι άγγελοι, τα φτερά τους μετουσιώνονται σε ριπές, αιωρείται ο ανερχόμενος προς το άπειρο Χριστός,
στα μάτια του θεατή η παράσταση όλο και μικραίνει, νομίζεις πως στο τέλος θα γίνει ένα στίγμα φωτός, ο θόλος θ' αδειάσει από τα
ελάχιστα χρώματά του κι όλα θα ντυθούν στην υπερκόσμια ώχρα του φόντου. Είναι, ίσως, η προοπτική του ζωγράφου που δεν φο-
βήθηκε το κενό, μα το μετουσίωσε σε λειτουργικό μέρος της εικόνας. Ο θεατής που παρατηρεί την παράσταση βλέπει το ουράνιο
ν' αναδύεται μέσα από το γήινο, συρρικνώνονται οι διαστάσεις του κόσμου για να χωρέσουν το άπειρο. Κι εκεί, στο κενό, στο βασί-
λειο της ώχρας, νομίζεις πως όλα χωρούν. Ο ουρανός, η γης, ο διάλογος των κόσμων, το θαύμα. Ίσως, ακόμη, κι ο θεατής, που από
το γήινο βάθρο του νομίζει πως είναι κι ο ίδιος μέρος της παράστασης, μέρος του θαύματος δηλαδή. 

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
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Η μυσταγωγία 
του φτάζυμου ψωμιού
Θέλει μαστοριά και τέχνη το φτάζυμο! Πανάρχαιο ψωμί, επιστέ-
γασμα της ανθρώπινης εμπειρίας από τα πρώιμα χρόνια, τότε
που η διόγκωση του ζυμαριού αποδιδόταν όχι στους (άγνω-
στους) ζυμομύκητες, αλλά σε θεϊκές παρεμβάσεις! 
Θαύμα είναι και το ίδιο το ψωμί, νομίζω. Το σταδιακό πέρασμα
από τον άζυμο άρτο στον ένζυμο. Οι μελετητές πιστεύουν ότι
όλα ξεκίνησαν τυχαία. Κι όπως φαίνεται, όλα ξεκίνησαν από δω,
από κάποια γωνιά της ηλιόφωτης Μεσογείου. Από την Αίγυπτο,
την Παλαιστίνη, την προϊστορική Κρήτη. Ίσως κάποια ζυμώτρα
να ξέχασε το ζυμάρι στον ήλιο, ίσως άργησε να το ψήσει. Κι όταν
σε λίγες ώρες το είδε ξανά, πίστεψε πως βρισκόταν μπροστά σε
μέγιστο θαύμα. Το ζυμάρι της είχε φουσκώσει! Πέρασε καιρός
για να μάθουν οι άνθρωποι το προζύμι, να το αναπιάνουν και να
ζυμώνουν αφράτο ψωμί. Το μυστικό διαδόθηκε γρήγορα, έτσι
όπως διαδίδονται τ' αγαθά του πολιτισμού. 
Με τον αυτόζυμο άρτο του αρχαίου κόσμου, το δικό μας εφτά-
ζυμο, τα πράγματα ακολούθησαν άλλο δρόμο. Ίσως να ξεκίνη-
σαν όλα από κάποιο ροβιθένιο ψωμί που παρασκευάστηκε σε
κάποιαν από τις πολλές σιτοδείες της ιστορίας. Τούτο το ψωμί
δεν χρειάζεται προζύμι. Οι μύκητες που του δίνουν όγκο και
γεύση βρίσκονται στον φλοιό του ροβιθιού. Εμπειρία μοναδική
να κάνεις κουνενό (έτσι ονομάζεται το ροβιθένιο προζύμι, έτσι
ονομάζεται και το πήλινο σκεύος μέσα στο οποίο παρασκευά-
ζεται), να πολλαπλασιάζεις τους μύκητες, να βλέπεις το ιδιότυπο
ζυμάρι να διογκώνεται. «Αν πετύχει ο κουνενός, δεν τον προλα-
βαίνεις. Φουσκώνει γρήγορα» λένε οι παλιές ζυμώτρες της Κρή-
της. Κι έχουν δίκιο. Μυσταγωγία θυμίζει το ζύμωμα του
φτάζυμου. Προλήψεις, δεισιδαιμονίες,  παρατηρήματα συνθέ-
τουν έναν περίπλοκο εθιμικό κόσμο που οι ρίζες του χάνονται
στα βάθη του χρόνου. Κάποτε γίνονταν όλα τη νύχτα. Για να μην
ματιαστεί το ζυμάρι. Σε κάποιες περιοχές το θεωρούσαν δαιμο-
νικό ψωμί. Σε όντα δαιμονικά απέδιδαν το μυστήριο να διογκώ-
νεται το ζυμάρι χωρίς προζύμι. Γι' αυτό και σε πολλές ελληνικές
περιοχές απέφευγαν να πλάσουν εφτάζυμους άρτους. Στην
Κρήτη, βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στις πιο πολλές
περιοχές του νησιού θεωρούσαν θαύμα το φούσκωμα του κου-
νενού, αποτέλεσμα θεϊκής εύνοιας· σταύρωναν το ζυμάρι, σταύ-
ρωναν τα ψωμιά, δεν κακολογούσαν και δεν βαρυγκομούσαν
την ώρα που ζύμωναν. Κι έπλαθαν άρτους με το ίδιο ζυμάρι. Τους
άλειφαν με μέλι και τους έστελναν στους ναούς. Ακόμη και σή-
μερα μπορεί να συναντήσει κανείς τέτοιους ευχαριστιακούς άρ-
τους στα χωριά του ορεινού Μεραμπέλλου.  
Δεν είναι εύκολο ψωμί το φτάζυμο. Θα έλεγα πως απεχθάνεται τη
γρουσουζιά όσο τίποτ' άλλο. Θέλει καθαριότητα, φροντίδα πε-
ρισσή και σταθερές θερμοκρασίες. Δεν του αρέσει το κρύο. Μήτε
η πολλή ζέστη. Θέλει και γρήγορα χέρια. Να ξέρεις πότε θα πλά-
σεις, πότε θ' ανάψεις τον φούρνο. Να μην τρομάξεις με την εξαι-
ρετικά δυσάρεστη μυρωδιά του κουνενού, μα να ξέρεις ότι με το
ψήσιμο η άσχημη μυρωδιά μεταμορφώνεται σε πλούσιο κι ευ-

χάριστο άρωμα. «Εφτά φορές ζυμώνεται το φτάζυμο» λέγαν οι
παλιοί φουρνάρηδες, «και σ' εφτά γειτονιές μυρίζει». Και είχαν
δίκιο! Είναι μαρτυριάρικο ψωμί, η γυναίκα που το ζυμώνει δεν
μπορεί να κρυφτεί, η μυρωδιά την προδίδει. 
Στη φωτογραφία μας το ξεφούρνισμα του φτάζυμου στην Κα-
σταμονίτσα. Εδώ δεν υπάρχει γυναίκα που να μην ξέρει τα μυ-
στικά τούτου του μοσχομύριστου ψωμιού. Είναι τρόπος ζωής.
Πανηγύρι χωρίς φτάζυμο δεν γίνεται. Μα ούτε και γάμος, αρρα-
βώνας ή βάφτιση. Είναι το ψωμί της χαράς και της γιορτής. 
Οι δυο γυναίκες, η Αλεξάνδρα και η Μαρία, είχαν ζυμώσει από
νωρίς, πριν ακόμη ξημερώσει, με τριομίγαδο αλεύρι (στάρι, κρι-
θάρι, ταγή), αυτό το διατροφικό θαύμα που μας κληροδότησε η
κρητική μας παράδοση. Το ψωμί ήταν έτοιμο λίγο πριν το κολα-
τσιό. Τις πετύχαμε την ώρα που άνοιγαν τον ξυλόφουρνο κι απο-
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κάλυπταν τα ροδοψημένα φτάζυμά τους. Ο κήπος ανθισμένος,
ο ήλιος στο ανηφόρι του, είναι κάποιες ώρες που τούτος ο κό-
σμος θυμίζει μαγεία· οι απλές και όμορφες στιγμές που μπορεί
να ζήσει ακόμη και σήμερα κανείς στα χωριά μας. 

ΣΗΜ. Το τριομίγαδο είναι κατάλοιπο άλλων εποχών. Οι κάτοικοι
των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών του νησιού συνήθι-
ζαν ν' ανακατεύουν τα δημητριακά επειδή το σιτάρι που έβγαζε
η γης τους δεν επαρκούσε ποτέ. Με το πέρασμα του χρόνου το
τριομίγαδο ξεχάστηκε. Μέχρι που οι ειδικοί ανακάλυψαν σ' αυτό
το ψωμί εκπληκτικές ιδιότητες. Όχι μόνο φυτικές ίνες αλλά και
ουσίες που βοηθούν στην καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού
συστήματος. Ευτυχώς τώρα πλέον το υπέροχο μίγμα των τριών
αλεύρων κυκλοφορεί και στο εμπόριο.

Δεν είναι εύκολο ψωμί το φτάζυμο. Θα έλεγα 
πως απεχθάνεται τη γρουσουζιά όσο τίποτ' άλλο.
Θέλει καθαριότητα, φροντίδα περισσή και 
σταθερές θερμοκρασίες. Δεν του αρέσει το κρύο.
Μήτε η πολλή ζέστη. Θέλει και γρήγορα χέρια. 

◗

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
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Όπως τότε...
Κάποτε οι άνθρωποι ένοιωθαν ευθύνη
για τον χώρο γύρω από τα σπίτια τους. Η
πόρτα δεν χώριζε τους κόσμους, τον έξω
από τον μέσα. 
Κάποτε, όχι πολλές δεκαετίες πριν, έβλε-
πες τις γυναίκες (κυρίως αυτές) να φρον-
τίζουν τις αυλές, να φροντίζουν και τον
χώρο που τους αναλογούσε, ένα κομμάτι
του δρόμου. 
Κάποτε... Οι άγραφοι νόμοι οριοθετού-
σαν το πλαίσιο της κοινωνικής οργάνω-
σης, η ατομική ευθύνη συναντούσε τη
συλλογική δράση. Έτσι απλά. Και αυθόρ-
μητα.
Μας ξάφνιασε η εικόνα γιατί μας θύμισε
μιαν άλλη Κρήτη. Είναι από τους Βαρβά-
ρους. Το πατρικό χωριό του Νίκου Κα-
ζαντζάκη... 
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Όταν απλώνει ο ήλιος το χρυσάφι του... 
Ο ήλιος πλαγιάζει κι απλώνει στη γης το χρυσάφι του, οι σκιές μεγαλώνουν. Είναι η χαρά του φωτογράφου που προσπαθεί ν' αποτυ-
πώσει τα μικρά καθημερινά θαύματα, εκείνα που συνθέτουν την ποικιλομορφία του κόσμου μας. Και την ομορφιά του, νομίζω. 

Ακόμη κι ένα σπίτι παραδομένο στη δικαιοδοσία της μνήμης μπορεί ν' απολαμβάνει τις θερμές αποχρώσεις. Κοιτάζεις την οθόνη
της μηχανής. Θερμοκρασία χρώματος ως έχει. Έτσι γιατί δεν θέλεις τίποτα ν' αλλάξεις. Ακόμη κι ένα ξεχασμένο αγριόχορτο που πο-
ζάρει σε πρώτο πλάνο έχει δικαίωμα στο κάδρο σου. Λίγο χρυσάφι ακόμη, λίγος φως ακόμη, λίγο θαύμα ακόμη. 

◗
Ο ήλιος πλαγιάζει κι απλώνει στη 

γης το χρυσάφι του, οι σκιές μεγαλώνουν. 

Είναι η χαρά του φωτογράφου που 

προσπαθεί ν' αποτυπώσει 

τα μικρά καθημερινά θαύματα.

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
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Ο χορός της νιότης...

Νότιες ακτές της Κρήτης. Μικρές δαντέλες ο τόπος. Άμμος και βράχια. Πέτρες που παλεύουν αιώνες κι αιώνες με το κύμα. 
Οι μικρές παρέες όσων αναζήτησαν δροσιά στ' ακρογιάλια της νότιας θάλασσας ξεχύνονται στην άπλα του τόπου. Κάποιοι προ-

τιμούν το ραχάτι μιας (μοναδικής στον τόπο) ψαροταβέρνας. Άλλοι χώνονται στην άμμο, τσιγαρίζονται στον ήλιο, ο φλοίσβος συνε-
χίζει να μουρμουρίζει, μοιάζει με τραγούδι σειρήνων τούτος ο ήχος κι ας είναι μονότονος. 

Και ξάφνου, μέσα από το πέτρινο παράθυρο που αφήνουν δυο θεόρατοι βράχοι, προβάλλουν τα νιάτα. Κορίτσια κι αγόρια που
δεν αρκούνται σε μια συνηθισμένη βουτιά. Πάντα συνομιλούσε με την περιπέτεια η νιότη. Μικρές και μεγαλύτερες αποκοτιές, όλος
ο κόσμος είναι μπροστά της, όλος ο κόσμος είναι δικός της, θέλει να κατακτήσει το όνειρο. 

Ένα κλικ της μηχανής ήταν αρκετό. Μια κίνηση. Σαν χορός πάνω στον ανάλαφρο κυματισμό. Σαν χορός πάνω σ' έναν βράχο μι-
σοκρυμμένο. 

Είναι η άπλα της νιότης. Δώδεκα χρόνια ζωής, άντε δεκατέσσερα, δεκαπέντε. Ο κόσμος όλος μοιάζει μ' ένα μικρό περιγιάλι. 
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Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να
βρισκόμαστε κοντά στην τοπική
ακαδημαϊκή κοινότητα και να
ακούμε τη νέα γενιά, κάτι που το
επισφραγίσαμε με την έναρξη της
συνεργασίας μας με το Εργαστή-
ριο Τουρισμού και Επιχειρηματι-
κότητας του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) του ΤΕΙ
Κρήτης. 

Στo πλαίσιο της συνεργασίας μας επι-
σκεφθήκαμε το εκπαιδευτικό ίδρυμα
και συμμετείχαμε σε ένα διαδραστικό
παιχνίδι σχετικά με τις δράσεις εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης. Η συνάντηση
και το παιχνίδι σχεδιάστηκαν στη φιλο-
σοφία του «Παίζω, Μαθαίνω και Συ-
νεισφέρω» και διοργανώθηκαν από
εκπαιδευτικούς και φοιτητές του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης, υπογράφτηκε
και η σχετική συμφωνία συνεργασίας
από την κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη, εκ-
πρόσωπο των σούπερ μάρκετ Χαλκια-
δάκης, τον κ. Αλέξανδρο Αποστολάκη,

διευθυντή του Εργαστηρίου Τουρισμού
και Επιχειρηματικότητας και την κ. Ει-
ρήνη Δήμου, επιστημονική υπεύθυνο
της συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας, το Εργαστήριο θα παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εται-
ρεία και θα διεξάγει έρευνες αγοράς για
θέματα ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, τα
σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης θα προ-
βούν σε κοινές δράσεις εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης με τους φοιτητές του
TEI Κρήτης, με γνώμονα πάντα την προ-
σφορά στην τοπική κοινωνία. 
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι μία συ-
νεργασία με διάρκεια, η οποία θα ωφε-

λήσει και τα δύο μέρη, ενώ βραχυπρό-
θεσμος, η πρώτη από κοινού δράση
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την
τοπική κοινωνία! 

> 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦωΣΗΣ

Παραγωγή και εμπορία ενός πετυχημένου προϊόντος!

Συνεργασία των Σ/Μ Χαλκιαδάκης  με το Εργαστήριο 
Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης 

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στο πρόγραμμα σπουδών
των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και
συγκεκριμένα στο Κέντρο Καινοτόμου Αγροδιατροφικής
Επιχειρηματικότητας. 

Ο κ. Βατσιθιανός κάλυψε την ενότητα «Παραγωγή και Εμπορία
ενός Πετυχημένου Προϊόντος – Συζήτηση με αλυσίδα σούπερ
μάρκετ». 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα των Τεχνικών Σχολών έχει στόχο
την ενδυνάμωση των κρητικών παραγωγών και τη στήριξη και

κατάρτισή τους σε έννοιες όπως η κοστολόγηση, η χρηματο-
δότηση, το marketing, το νομικό πλαίσιο και άλλες σπουδαίες
διαδικασίες που πλαισιώνουν την παραγωγή προϊόντος. Η γε-
φύρωση της παραγωγής με τη σκληρή πραγματικότητα της
αγοράς είχε σημαντικό ενδιαφέρον για τους  συμμετέχοντες, οι
οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών με μεγάλο εν-
διαφέρον. Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει στις 25/9/17 και οι εν-
διαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω στο
Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Παράρτημα του Επιμελητηρίου
στις Μοίρες. 

> 



Μέσα σε κλίμα συγκίνησης παρέ-
λαβε η κυρία Χριστίνα Χαλκια-
δάκη την τιμητική διάκριση από
τον Σύλλογο Γυναικών Επιχειρη-
ματιών Κρήτης, και συγκεκριμένα
από την εκπρόσωπο του Περιφε-
ρειάρχη Κρήτης, Αντιπεριφερει-
άρχη Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία
Θεανώ βρέντζου-Σκορδαλάκη. 

Η βράβευση έγινε στην έναρξη της Ημε-
ρίδας του αναπτυξιακού συλλόγου γυ-
ναικών επιχειρηματιών Κρήτης, στο
πλαίσιο της 11ης ετήσιας έκθεσης «"Cre-
tan Women's Week", στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου. 
Οι γυναίκες επιχειρηματίες που έλαβαν
τιμητικές διακρίσεις είναι κυρίες που
έχουν ξεχωρίσει τόσο για το επαγγελμα-
τικό τους έργο όσο και για την φιλαν-
θρωπική/κοινωνική τους δράση. 
Ανάμεσά τους ήταν η Πρέσβειρα Πολιτι-
σμού για την Κρήτη, Μαρία Τζομπανάκη,

και οι κυρίες Εύα Σαβοϊδάκη, Μαρία Κόκ-
καλη, Αργυρώ Καμπέλη, Λέλα Πυργια-
νάκη, Σωτηρία Μαθιουδάκη και Καίτη
Ντιναπόγια. 

Η βράβευση πλαισιώθηκε από μία πολύ
ενδιαφέρουσα ημερίδα με φωτισμένους
ομιλητές γύρω από τη γυναικεία επιχει-
ρηματικότητα που οργάνωσε ο Σύλλογος
και εκπροσωπήθηκε από την άξια πρό-
εδρό του κ. Μαρία Πιτσικάκη.

> 

◗◗

O Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης
βράβευσε  την κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη 

ΤΙΜΗΤΙΚH ΔΙAΚρΙΣΗ – βρAβΕυΣΗ 
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Γιορτή Μαναβικής
ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤOΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΣ
Τι καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι από
τα δροσερά φρούτα και λαχανικά, και
πόσο μάλλον όταν είναι πιστοποι-
ημένα για την ποιότητά τους, τον
τρόπο καλλιέργειάς τους και γενικότε-
ρης παραγωγής τους! 

Με σύνθημα «Εδώ ξέρεις κάθε
βήμα, από το χωράφι στο
ράφι» έγινε καμπάνια ενημέ-
ρωσης των πελατών για το σύ-

στημα διασφάλισης ποιότητας e-cert, το
οποίο ελέγχει απόλυτα για εσάς την ποι-
ότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής. 
Παράλληλα, έγιναν κληρώσεις για τους
πελάτες της μαναβικής, όπου μοιράστη-
καν 2.500 δωροεπιταγές των 10€ στους
τυχερούς πελάτες που χρησιμοποίησαν
την xtra card στις αγορές τους! 

ΕΔΩ ΞΕρΕΙΣ
ΚΑΘΕ βΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩρΑΦΙ 
ΣΤΟ ρΑΦΙ

Βρείτε και εσείς τα φυλλάδια e-cert στα Μανάβικά μας, για να μάθετε πώς
μπορείτε να «γνωρίσετε» τους παραγωγούς που μας προμηθεύουν!> 

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι
ανακαινίσεις στα καταστήματά μας! 
Σειρά είχαν τα καταστήματα στο κέντρο
του Ηρακλείου - στην Κορωναίου, το
κατάστημα στην Ούλαφ Πάλμε και το
κατάστημα στα Χανιά – στη Λ. Καρα-
μανλή. Τα αγαπημένα σας αυτά super
markets απέκτησαν νέα δάπεδα, μεγα-
λύτερους διαδρόμους, οικολογικούς φω-
τισμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν
περισσότερο πρακτικά και ευχάριστα για
τις αγορές σας. 

Σας περιμένουμε 
να σας εξυπηρετήσουμε 
και να τα απολαύσετε!

Τα κάναμε... 
καινούργια! 

◗◗
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Η βραδιά με τον Αντώνη Ρέμο και τις
Μέλισσες ήταν πραγματικά μοναδική και
παρόλο τον καύσωνα το στάδιο ξεσηκώ-
θηκε με τις επιτυχίες των Μελισσών και
τραγούδησε όλες τις επιτυχίες του αγα-
πημένου σε όλους Αντώνη Ρέμου, ο
οποίος στο τέλος της βραδιάς ευχαρί-
στησε ξεχωριστά τα super market Χαλ-
κιαδάκης για την πολυετή και σταθερή
στήριξή τους στα δρώμενα του νησιού
μας. 

Η επόμενη μεγάλη συναυλία δόθηκε από
τρεις αγαπημένες κυρίες του ελληνικού
πενταγράμμου. Η ανεπανάληπτη Μαρι-
νέλα με τις διαχρονικές της επιτυχίες και
το αστείρευτο κέφι διασκέδασε αλλά και
συγκίνησε το κοινό, ενώ η Γλυκερία και η
Ελένη Βιτάλη έδωσαν το δικό τους ξεχω-
ριστό χρώμα στη βραδιά. 

Τέλος,  ο αγαπημένος στο κοινό Γιάννης
Κότσιρας παρουσίασε στο Κηποθέατρο
τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική
δουλειά, όπως και τις γνωστές και αγα-
πημένες σε όλους επιτυχίες του. 

Συνολικά 30 νικητές, μετά από κλήρωση,
απέκτησαν προσκλήσεις στις παραπάνω
συναυλίες και τραγούδησαν «παρέα» με
τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες! 

_Σειρά είχαν οι μικροί μας φίλοι, που δεν
θα τους αφήναμε… παραπονεμένους. 

Έτσι κληρώσαμε 10 τυχερούς από όλη
την Κρήτη για την υπέροχη παράσταση
«Αγησίλαγος» με κούκλες και ζωντανή
μουσική, η οποία, όπου έχει παρουσια-
στεί, έχει ενθουσιάσει μικρούς και μεγά-
λους. 

Φροντίσαμε να έχουμε προσκλήσεις για
όλες τις παραστάσεις της περιοδείας της
παράστασης στην Κρήτη, ώστε οι πελά-
τες μας από όλους τους νομούς να δια-
σκεδάσουν παρέα με τα παιδάκια τους!

Καλοκαίρι με πολλά και χρήσιμα δώρα 
από τα S/M Χαλκιαδάκης!

> 
Το καλοκαίρι στα καταστήματά μας ξεκίνησε με όρεξη για δώρα, δωροεπιταγές και … εντυπωσιακά χτενίσματα!
Πάνω από 1.280 ήταν οι τυχεροί πελάτες σε διάστημα τριών μηνών, από τους οποίους 445 έλαβαν δωροεπιτα-
γές συνολικής αξίας 9.275€!!! 
Διασκεδάσαμε με τις συναυλίες και αυτό το καλοκαίρι και σας εξασφαλίσαμε προσκλήσεις σε μουσικές βραδιές
με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Οι φίλοι της σελίδας μας στο facebook «Super Market Χαλκιαδάκης», αφή-
νοντας ένα σχόλιο, είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κληρώσεις για τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλο-
καιριού που έλαβαν χώρα στο Παγκρήτιο Στάδιο!

ΚΛΗρΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑυΤΕρΕΣ 

ΣυΝΑυΛΙΕΣ ΤΟυ 

ΚΑΛΟΚΑΙρΙΟυ

> 

◗◗



Φροντίσαμε να μην μείνει παραπονεμένος κανείς, οπότε
καλύψαμε και τους αθλητικούς τύπους. Για τους λάτρεις του
ποδοσφαίρου δεν τρέξαμε έναν αλλά δύο διαγωνισμούς! 

Ποιος δεν θυμάται τον αγώνα που άφησε ιστορία το 2004! Η
original Εθνική ομάδα στη σύνθεσή της έδωσε έναν μοναδικό
ποδοσφαιρικό αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο με τους πρωτα-
θλητές Ευρώπης του 2004 εναντίον των νικητών του Champi-
ons League για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα super market
Χαλκιαδάκης στήριξαν τον φιλανθρωπικό σκοπό και εξασφάλι-
σαν εισιτήρια για 11 τυχερούς οι οποίοι παρακολούθησαν τον
αγώνα εντελώς δωρεάν! 

…και τα μεγάλα δώρα περιμένουν!
Μεγάλη κλήρωση στα καταστήματα του νομού Ηρακλείου είχε
ως έπαθλο ένα μηχανάκι Peugeot Scooter vclick 50cc, χορη-
γία των s/m Χαλκιαδάκης και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων
και μοτοσυκλετών ΗΚ ΑΕΒΕ! 
Με κάθε 30€ στην απόδειξη οι πελάτες μας είχαν δικαίωμα για
συμμετοχή στην κλήρωση. Μια κλήρωση με μεγάλη ανταπό-
κριση και νικήτρια του scooter την κυρία Λιοντάκη Ελένη. 
Της ευχόμαστε καλές βόλτες!

Η επόμενη κλήρωση αφορούσε το ιστορικότερο ποδο-
σφαιρικό camp της Ελλάδας, το Eugenios Gerards Soccer
Camp, και χορήγησε για μία οικογένεια μία δωρεάν συμμε-
τοχή για ένα παιδί στο camp! 

Τα X-κουνελάκια μας 
έγιναν διάσημα 
σε όλη την Κρήτη!!!

Δέκα οι νικητές στον ιδιαίτερο δια-
γωνισμό μας, με αναπάντεχα πολλές
συμμετοχές. Μέσα από το facebook
φέραμε τους φίλους στα καταστή-
ματά μας αναζητώντας τα κρυμμένα
μπλε και κόκκινα Χ-κουνελάκια! Μία
φωτογραφία αρκούσε για να πάρουν
μέρος στη μεγάλη κλήρωση για δέκα
δωροεπιταγές αξίας 50€ η καθεμία! 

Οι αγαπημένοι μας φίλοι δεν έχασαν
χρόνο με αποτέλεσμα τα σχόλια
στην ανάρτηση του διαγωνισμού να
ξεπεράσουν τα εκατό! Ανά πάσα
στιγμή μπορείτε να ανατρέξετε στην
σελίδα μας στο facebook και να δείτε
φωτογραφικό υλικό από χαρούμενα
πρόσωπα στους διαδρόμους των κα-
ταστημάτων μας.

Και από τον αθλητισμό πάμε 
στις νέες  τάσεις της μόδας για τα μαλλιά
Για ακόμα μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σε συ-
νεργασία με τη Henkel, το event της Syoss στο κατάστημά
μας στη Σητεία στις 10 και 11 Ιουλίου. Οι πελάτες μας είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν χτενίσματα και να μυη-
θούν στα μυστικά και τις τεχνικές περιποίησης μαλλιών.

> 

> 
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Μια φωτογραφία - ένα ποίημα



Μονάχα φως! 
… Eτούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή,
σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια,
σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ’ αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Mονάχα φως…

Γ. Ρίτσος

Χωριό
Πέρα στην άκρη του χωριού
που ο μύλος μας γοργά γυρνά,
κι ο ήλιος του καλοκαιριού
μέσ’ απ’ τα δέντρα δεν περνά,
εκεί ’ναι και το φτωχικό
το σπίτι μου το πατρικό.
................................
Δε θέλω εγώ φανταχτερά
παλάτια, που λαμποκοπούν,
μηδέ την ψεύτικη χαρά
που με τα πλούτη τους σκορπούν.
Εγώ ποθώ το φτωχικό
το σπίτι μου το πατρικό.

Ιωάννης Πολέμης

2121

> 

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
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> 

Μοσχοβολούν 
οι γειτονιές
…Μοσχοβολούν οι γειτονιές
βασιλικό κι ασβέστη,
παίζουν τον έρωτα κρυφά
στις μάντρες τα παιδιά…

Τάσος Λειβαδίτης
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...Και μπροστά τους 
γελούσαν τα νερά
Και τα μάτια στο θάμπωμα ανοιχτά
και τα μάτια σα σε όραμα χαμένα,
και τα μάτια στο θάμπωμα πνιχτά
τα καράβια κοιτάζουνε μακριά,
τα καράβια σαν όραμα χαμένα.

Μιαν αυγή είχαν αφήσει τη στεριά,
τα πανιά τους σαν όραμα απλωμένα,
και μπροστά τους γελούσαν τα νερά
και τριγύρο σκιρτούσανε φτερά
στα πανιά τους στον άνεμο απλωμένα.

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

> 
> 

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

Πολεμάμε για να 'χουμε 
μια πόρτα, έν' άστρο,
ένα χαρούμενο δρόμο!
Ναι αγαπημένη μου,
εμείς γι’ αυτά τα λίγα 
κι απλά πράγματα πολεμάμε
για να μπορούμε να ’χουμε μία πόρτα, 
έν’ άστρο, ένα σκαμνί
ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί
ένα ήρεμο όνειρο το βράδι.

Για να ’χουμε έναν έρωτα 
που να μη μας τον λερώνουν
ένα τραγούδι που να μπορούμε 
να τραγουδάμε…

Τάσος Λειβαδίτης



24

ΦωΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ



2525

Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα
μερικά καφενεία...

Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα μερικά καφενεία 
σε απομονωμένα χωριά
και στις εξοχές τόσα απροσδόκητα χαμομήλια,
αγριάγκαθα και θυμάρια.
Και τα πρώτα φώτα μιας πόλεως ανάβουν 
ακόμα όπως παλιά
και τα ολάνοιχτα καλοκαιρινά παράθυρα 
του ύπνου ακόμα δεν πάλιωσαν.

Θ. Γκόρπας 

Τα βρήκα μέσα στον καφέ...
Τα όσα η μοίρα μου ’γραφε
κι άλλος κανείς δεν ξέρει,
τα βρήκα μέσα στον καφέ,
τα διάβασα στο χέρι…

Ο. Ελύτης

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
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ΦωΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Πρόσεξε αυτόν που δεν αγαπά τα ζώα

Τα ζώα είναι αυτά που είναι:
καθαρή φύση. 
Τίμια κοιτάνε, κατάματα. 
Ο άνθρωπος, έξω απ’ τη φύση, αναζητά.

Το ζώο είναι. Ο άνθρωπος γίνεται. Αν μπορεί.
Πρόσεξε αυτόν που δεν αγαπά τα ζώα.
Η ανθρωπιά του αδύναμη. 
Το ζώο μέσα του αντιδρά. 
Πρόσεξε αυτόν που δεν αγαπά τις γάτες. 
Κάπου φοβάται. Κάπου τρέμει. Κάπου κρύβεται.

Ο Χίτλερ μισούσε τις γάτες. 
Κι ο Καίσαρας. Κι ο Ναπολέων.
Όλοι οι τύραννοι. Οι δικτάτορες. Οι κήνσορες.
Βλέπουν στις γάτες τα όρια της δύναμής τους.

Γάτα στο τσίρκο; Ποτέ! 
Αδιαμαρτύρητα πεθαίνουν αλλά δε δαμάζονται. 

Η πιο ανθρώπινη αρετή φωλιάζει στις γάτες.

Νίκος Δήμου

> 
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

_ΣΤΗΝ ΙΕρΑΠΕΤρΑ: Όταν μας προσέγ-
γισε ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιε-
ράπετρας εκφράζοντας τις ελλείψεις του
Νοσοκομείου και τη σημασία του ιατρι-
κού εξοπλισμού τον οποίο αγωνιούσε να
εξασφαλίσει για τον κόσμο της Ιεράπε-
τρας, ανταποκριθήκαμε επιθυμώντας  να
ανταποδώσουμε την αγάπη και την απο-
δοχή της τοπικής κοινωνίας. Το είδαμε ως
ελάχιστη έκφραση ευχαριστίας  στους φί-
λους μας από την ευρύτερη περιοχή της
Ιεράπετρας, για τον τρόπο με τον οποίο
μας έχουν αγκαλιάσει και μας έχουν υπο-
στηρίξει. 
Έτσι, φτάσαμε στη μέρα που ένα ολοκαί-
νουργιο Monitor με καπνογράφο,
μάρκας EDAN, παραδόθηκε στο Νο-
σοκομείο Ιεράπετρας για τις ανάγκες
του Αναισθησιολογικού τμήματος,

δωρεά του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου,
των Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης και
του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιερά-
πετρας.
Πρόκειται για μια σημαντική
δωρεά η οποία, μαζί με εξοπλι-
σμό – προσφορά και άλλων
εταιρειών-, παραδόθηκε από τα
μέλη του νεοσύστατου αλλά
εξαιρετικά δραστήριου Συλλό-
γου Φίλων Νοσοκομείου Ιερά-
πετρας στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου, με σκοπό να κα-
λύψει ανάγκες εξέτασης και νο-
σηλείας των κατοίκων της
περιοχής.

_ΣΤΟ βΕΝΙΖΕΛΕΙΟ: Με την ίδια αγάπη
και συνέπεια ανταποκριθήκαμε και στην
έκκληση της Λέσχης Lions «Κνωσός»
όταν μας εξήγησε τις ανάγκες του Κυττα-
ρολογικού Τμήματος του Βενιζελείου Νο-
σοκομείου Ηρακλείου. Κατόπιν έρευνας,

προχωρήσαμε στην αγορά μίας ψη-
φιακής κάμερας κυτταρολογικού μικρο-
σκοπίου με αντάπτορα και μόνιτορ,

εξοπλισμού που ανταποκρι-
νόταν στις ανάγκες του Βενι-
ζελείου.

_ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ:
Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα
πιο σπουδαίο από το να απα-
λύνεις τον πόνο ενός παιδιού,
ανταποκριθήκαμε άμεσα στο
αίτημα της Παιδιατρικής Κλινι-
κής του ΠΑΓΝΗ και του Ροτα-
ριανού Ομίλου Candia για τη
συμμετοχή μας στην αγορά

του μηχανήματος Vein Viewer. Η διαδικα-
σία της λήψης αίματος σε όλες τις ηλικίες
των παιδιών δημιουργεί  πόνο- άγχος -
φόβο και προκαλεί έντονο στρες στους
γονείς.
Το σύγχρονο αυτό μηχάνημα υψηλής τε-
χνολογίας μειώνει την ταλαιπωρία κατά

την αιμοληψία βρεφών, νεογνών,
παιδιών, αλλά και ενηλίκων, με την
ανίχνευση φλεβών και αγγείων. 

ΤΑ Σ/Μ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΝΟΣ     ΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚρΗΤΗΣ
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Χορηγίες στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, την Παιδιατρική του ΠΑΓΝΗ 
και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Στα super market Χαλκιαδάκης
ανταποκρινόμαστε, όταν ζητείται
η χορηγία μας, και σε θέματα 
ευαίσθητα, όπως η υγεία. 

> 
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Γάιδαρος... 
στολισμένος! 
Ο εξαίσιος συμβολισμός 
της επισημότητας

Δεν με ξένισε η εικόνα. Μάλλον μ' έφερε χρόνια πίσω, στις πηγές της τοπικής
μας παράδοσης. Και χάρηκα πολύ που κατάφερα ν' αποτυπώσω σε μια φωτο-
γραφία τούτη την όμορφη στιγμή. Ένας γάιδαρος στολισμένος. Ένα υφαντό
σκεπάζει το σομάρι, το σκοινί (φόρτωμα το λέμε στην Κρήτη) και το φίμωτρο
(μουστούχα και μουστρούχα εις τα καθ' ημάς) στη θέση τους. Κι ο άνθρωπος
δίπλα στολισμένος. Με το υπέροχο κρητικό κεφαλομάντηλο, με τη λευκή πε-
τσέτα ριγμένη στους ώμους. Στο περιθώριο του κρητικού γάμου στην Κριτσά... 

Στις επίσημες γιορτές, στις σκόλες και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, ακόμη και οι γαϊδά-
ροι φορούσαν τα επίσημά τους. Θα ήταν ασέβεια προς το ίδιο το γεγονός να εμφανιζό-
ταν άνθρωπος ή ζωντανό με τα καθημερινά του. 

Είναι από τους άγραφους νόμους του πολιτισμού μας. Κάποτε κινούσαν οι πανηγυ-
ριώτες από τα πιο μακρινά χωριά, φόρτωναν τους άρτους και τα πρόσφορα σε κανι-
σκάρια κι έμπαιναν στον δρόμο. Τα κανισκάρια (κοφίνια που χρησιμοποιούνταν κυρίως
για το φύλαγμα πραγμάτων του σπιτιού) ήταν πάντα καλυμμένα με λευκές πετσέτες. Στο
σομάρι του γαϊδάρου στρώνονταν χιράμια και πατανίες. Ακόμη και τα χαλινάρια των γαϊ-
δάρων ήταν καινούργια. Ή, έστω, καλαφατισμένα, επισκευασμένα. Σχημάτιζαν οι προ-
σκυνητές μικρές ή μεγάλες συντροφιές, δέκα-δεκαπέντε στη σειρά, τραγουδούσαν στον
δρόμο, η μελωδία της μαντινάδας και του Ρωτόκριτου αντηχούσε στις ρεματιές και στα
λαγκάδια. Καβαλίκευαν πάντα οι γυναίκες. Οι άντρες ακολουθούσαν. Κρατούσαν συνή-
θως κατσούνες και βάδιζαν δίπλα στις φαμίλιες τους. Τα ίδια έκαναν κι οι γαμηλιώτες. Κι
όσοι πήγαιναν σε βαφτίσια. 

Όποιος έβλεπε τέτοιες πορείες ήξερε. Πανηγυριώτες ή γαμηλιώτες θα ήταν. Ο στο-
λισμένος γάιδαρος ήταν το ακλόνητο σύμβολο της επισημότητας. Και οι στολισμένοι άν-
θρωποι γύρω του καβαλάρηδες κι οδοιπόροι. Όποιοι κι αν ήταν, απ' όπου κι αν έρχονταν,
απολάμβαναν τον σεβασμό εκείνων που συναντούσαν στους δρόμους. Έτσι γινότανε
πάντα. Στους κλασικούς χρόνους, στους αρχαϊκούς, ίσως κι ακόμη παλαιότερα, στις επο-
χές που δεν περιγράφονται από τις γραπτές πηγές της ιστορίας. Ακόμη κι όταν μαστί-
ζονταν οι τόποι από εμφυλίους πολέμους, ακόμη και τότε οι οδοιπόροι περνούσαν μέσα

Κείμενο - φωτογραφίες: 
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

◗
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από εχθρικά εδάφη χωρίς να τους πειρά-
ξει κανείς. Δεν ξέρω αν έντυναν και τότε
τους γαϊδάρους, είναι σίγουρο όμως ότι
δήλωναν τον σκοπό τους με άλλους άμε-
σους τρόπους. Μ' ένα στεφάνι, ας πούμε.
Όταν έβλεπαν οι εμπόλεμοι οδοιπόρους
με στεφάνια στις κεφαλές σταματούσαν
τον πόλεμο για να περάσουν οι κήρυκες
του ειρηνικού βίου. Ήταν τόσο βαθιά ρι-
ζωμένο στον πολιτισμό τους το έθιμο.
Τους ανθρώπους που προσέρχονταν στα
ιερά των θεών δεν τους πείραζε κανείς. 

Είναι κάποιες στιγμές που σε κάνουν
να νιώθεις σαν χάδι τον χρόνο. Η ηλικία
σου δεν μετριέται με χρόνους. Με τους αι-
ώνες μετριέται. Τα κατάλοιπα των παλιό-
τερων πολιτισμών, που επιβιώνουν ακόμη
και στις αναπαραστατικές τους μορφές,
σε κάνουν να νιώθεις ευθύνη. Ας μην γί-
νουν τούτες οι γενιές καταλύτες. Ας μην
γκρεμιστεί ό,τι χτίστηκε τόσους και τό-
σους αιώνες. 
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ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1. 

Τα γαμοκούλουρα των
αυτοκινήτων

Τώρα που κοιτάζω τη φωτογραφία
θυμάμαι τα αυτοκίνητα όσων πήγαι-
ναν παλιότερα στους γάμους. Άλλοτε
κρεμούσαν γαμοκούλουρα στους κα-
θρέπτες, άλλοτε μαντήλια λευκά.
Έτσι όπως έκαναν κάποτε, όταν προ-
σέρχονταν στους γάμους με τ' άλογα
και κρεμούσαν στις σέλλες τα γαμο-
κούλουρα. Για να φαίνονται. Για να
δηλώνονται με κάθε τρόπο οι ξεχωρι-
στές στιγμές που συμβόλιζαν.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2. 

Τ' ομορφοκεντημένο
μαντήλι

Στον κρητικό γάμο της Κριτσάς εί-
δαμε πάλι την πολυμορφία της κρητι-
κής παραδοσιακής φορεσιάς: το
κεντημένο μαντήλι. Μαύρο ή λευκό,
με ζωηρά χρώματα, με κόκκινα λου-
λούδια και πράσινα φύλλα. Πόσο αν-
τίθετες είναι τούτες οι όμορφες
εικόνες με τις απόψεις εκείνων που
ανακαλύπτουν ανύπαρκτους συμβο-
λισμούς (όπως τα κρόσσια που τάχα-
τες συμβολίζουν τα δάκρυα της
Κρήτης), όπως τη μονοτονία ενός
αποχρωματισμένου πολιτισμού, που
από τα γεννοφάσκια του φωνάζει πως
είναι ευρηματικός και πολύχρωμος,
πως ο αγώνας βαδίζει πλάι-πλάι με τη
χαρά της ζωής. 

Στις επίσημες γιορτές, στις 

σκόλες και στις κοινωνικές

εκδηλώσεις, ακόμη και οι 

γαϊδάροι φορούσαν τα επίσημά

τους. Θα ήταν ασέβεια προς το

ίδιο το γεγονός να εμφανιζόταν

άνθρωπος ή ζωντανό με τα 

καθημερινά του. 

◗

◗
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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 3.  
Καβαλάρισσες και πεζοπόροι

Δεν αντέχω να διαβάζω πως στην Κρήτη προχωρούσαν καβα-
λάρηδες οι άντρες κι ακολουθούσαν πεζές οι γυναίκες. Δεν θέλω
να ωραιοποιήσω τίποτα, ιδιαίτερα τον παραδοσιακό μας πολιτι-
σμό, που δεν το έχει άλλωστε και ανάγκη. Τα δικά μας βιώματα,
όμως, είναι ακλόνητα. Οι άντρες οι παλιοί σέβονταν τις γυναίκες
τους. Κάποτε βγάλανε τραγούδι σ' έναν ηλικιωμένο κι ευκατά-
στατο που είχε παντρευτεί μια νέα γυναίκα, φτωχή. Δεν του βγά-
λανε τραγούδι για τον παράταιρο γάμο, αλλά για την ασέβεια
προς τη γυναίκα. Τον είχαν δει να καβαλικεύει τον γάιδαρο και

ξωπίσω ν' ακολουθεί περπατώντας η «καλοπαντρεμένη» του. Τον
χλεύασαν οι χωριανοί του. Κι ήταν τόσο βαριά η χλεύη που δεν
άντεξε. Κλείστηκε για μήνες μέσα. Και για να γλιτώσει αναγκά-
στηκε ν' αγοράσει και δεύτερο γάιδαρο! 
Ξέρω πως υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν άντρες
καβαλάρηδες και γυναίκες πεζές. Τίποτα δεν αποκλείεται. Δεν
υπάρχει κανόνας χωρίς εξαιρέσεις. Ούτε ευθύγραμμες ζωές υπάρ-
χουν. Αναλογίστηκε, όμως, κανείς ότι θα μπορούσε να συμβαί-
νει κάτι διαφορετικό; Να, σαν αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας
γεράκος στη Μεσαρά: «Μια φορά μόνο καταδέχτηκα να πάω κα-
βαλάρης στη ζωή μου. Όταν έπεσα από μιαν ελιά κι έσπασα τον
πόδα μου».

◗



Μία από τις πολλές δράσεις του προ-
γράμματος είναι η παροχή δωροεπιτα-
γών για την αγορά τροφίμων στο Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρα-
κλείου, με στόχο την ενίσχυση οικογε-
νειών που βρίσκονται σε κρίση, όπως και
την στήριξη στις δράσεις του συνολικά.
Αυτή τη χρονιά, με μεγάλη χαρά, επεκτεί-
ναμε το πρόγραμμα υποστήριξης των
Παιδικών Χωριών SOS Κρήτης με την
«υιοθεσία ενός σπιτιού» για 1 χρόνο.
Η μορφή αυτής της στήριξης προσφέρει
ασφάλεια και σταθερότητα στις οικογέ-
νειες, αναλαμβάνοντας τα έξοδα διατρο-
φής, ένδυσης, τα γενικά έξοδα του
σπιτιού, τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, το

κόστος θέρμανσης, υδροδότησης και
ηλεκτροδότησης, καθώς και την ψυχολο-
γική - ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τις
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες της οικογένειας.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η στα-
θερότητα και η εδραίωση αισθημάτων

ασφάλειας, έτσι ώστε το κάθε παιδί να με-
γαλώνει μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια του
σε ένα περιβάλλον φιλικό και ευχάριστο,
σε μια ζεστή οικογένεια, με αγάπη, σεβα-
σμό, καθώς και με τις ευκαιρίες που
χρειάζεται για να αναπτυχτεί ως ολοκλη-
ρωμένη προσωπικότητα. 

Ευχή μας είναι όλα τα παιδιά να βρίσκουν
μια ζεστή αγκαλιά, και εμείς να έχουμε τις
δυνάμεις να μπορούμε να στηρίζουμε
όσο πιο σταθερά μπορούμε τις δομές
που την προσφέρουν. 

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

υιοθετήσαμε... ένα σπίτι
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩρΙΟ SOS

> 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλληλεγγύη» των super market Χαλκιαδάκης δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην Κρητική Οικογένεια και τις αξίες της. Ο μεγαλύτερος πλούτος της οικογένειας είναι τα παιδιά και γι’ αυτό
αποτελούν την Νο 1 προτεραιότητά μας. 

Ονειρεμένα ταξίδια
στα νησιά του Αιγαίου
Τριήμερη κρουαζιέρα απόλαυσαν οι τυχεροί πελάτες μας
που πήραν μέρος στην κλήρωση της Henkel. Κάθε νικητής
κέρδισε ένα ονειρεμένο ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου σε μία
δίκλινη καμπίνα. 
Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τη Henkel, φρόντισε ώστε
να καλυφθούν όλα τα έξοδα των νικητών σε ολόκληρη την
κρουαζιέρα! Στο site μας www.xalkiadakis.gr έχουν αναρτη-
θεί οι νικητές καθώς και φωτογραφικό υλικό από το όμορφο
ταξίδι που απόλαυσαν. 
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Αυτή τη χρονιά, με μεγάλη χαρά, 
επεκτείναμε το πρόγραμμα 
υποστήριξης των Παιδικών Χωριών
SOS Κρήτης με την «υιοθεσία ενός 
σπιτιού» για 1 χρόνο.

◗◗

> 
ΤρΙΗΜΕρΗ

ΚρΟυΑΖΙΕρΑ

ΑΠΟ ΤΗ HENKEL

O

Ρίξτε μια ματιά στο φυλλάδιο προσφορών μας
και ίσως είστε εσείς ο επόμενος τυχερός νικητής
που θα απολαύσει μία αντίστοιχη κρουαζιέρα!
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Η Κρήτη στα μετάλλια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Κάπνιζαν ακόμη τα ερείπια σ' όλο το νησί, ρήμαζε η γης 
και ο Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ μοίραζε μετάλλια με ανάγλυφο το σχήμα της Κρήτης. 

Μόλις είχε καταφέρει να καταστείλει έναν ακόμη σηκωμό: τη μεγάλη επανάσταση του 1866. 
Όλα έδειχναν, όμως, ότι η ιστορία δεν είχε τελειώσει.  Οι επαναστάσεις θα συνεχίζονταν,

οι διάδοχοί του θα χρειαζόταν να κόψουν κι άλλα μετάλλια...

Του  ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ



Κάπνιζαν ακόμη τ' αποκαΐδια στην Κρήτη,
ο μεγάλος σηκωμός είχε σχεδόν τελει-
ώσει, παρά το γεγονός ότι πολλοί καπε-
ταναίοι αρνούνταν να παραδώσουν τα
όπλα, και η Οθωμανική Αυτοκρατορία
πανηγύριζε για την καταστολή μιας
ακόμη εξέγερσης, μιας από τις πολλές
που σημειώθηκαν στα εδάφη της κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Αν και σχετικά νέος ακόμη ο Σουλτά-
νος Αμπντούλ Αζίζ (1930-1876) διαι-
σθάνθηκε ότι δεν θα ξέμπλεκε εύκολα με
την Κρήτη. Οι υποσχέσεις που είχε μοι-
ράσει εδώ κι εκεί δεν είχαν φέρει ουσια-
στικά αποτελέσματα, ο χριστιανικός
πληθυσμός συνέχιζε να ζητά επιμόνως
την Ένωση με την Ελλάδα, ακόμη και σ'
αυτές τις δύσκολες ώρες της απόλυτης
ανέχειας το νησί θύμιζε καζάνι· κουφό-
βραζε. Για να προλάβει δυσάρεστες εξε-
λίξεις αποφασίζει να πάρει πρόσθετα
μέτρα. Ενισχύει τις στρατιωτικές δυνά-
μεις, εγκρίνει το σχέδιο άμυνας των επι-
τελών, εγκρίνει την εγκατάσταση ενός
πυκνού δικτύου οχυρών πύργων (κουλέ-

δων) στην ύπαιθρο και προσπαθεί να το-
νώσει το ηθικό του στρατού προσφέρον-
τας ηθικές αμοιβές.  Όπως το συνήθιζαν
και οι προκάτοχοί του, παραγγέλνει σε ει-
δικούς τεχνίτες να κόψουν αναμνηστικό
μετάλλιο για την καταστολή της επανά-
στασης. Να εικονίζει  στην κύρια όψη την
Κρήτη, το νησί που, και με τις ευλογίες
των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, συ-
νέχιζε να αποτελεί τμήμα του οθωμανι-
κού κράτους. Από τις ηθικές αμοιβές
αυτές δεν εξαιρέθηκαν, καταπώς φαίνε-
ται, μήτε οι γηγενείς μουσουλμάνοι της
Κρήτης, κοινωνικοί και οικονομικοί πα-
ράγοντες, άτακτοι και εθελοντές, όσοι
είχαν βοηθήσει με κάθε τρόπο να κατα-
σταλεί ο μεγάλος σηκωμός. 

Κι ενώ οι χριστιανοί της Κρήτης θρη-
νούσαν ακόμη, η γης ρήμαζε παρατη-
μένη κι ακαλλιέργητη, κι ενώ το Αρκάδι
μετουσιωνόταν σε παγκόσμιο και παναν-
θρώπινο σύμβολο ελευθερίας, ο Σουλτά-
νος μοίραζε αφειδώς τα μετάλλια.
50-60.000 χιλιάδες απονεμήθηκαν εκείνο
ντον χρόνο, αριθμός όχι και τόσο μεγά-

λος αν σκεφτεί κανείς ότι από την έναρξη
της επανάστασης είχαν πολεμήσει στην
Κρήτη πάνω από 45.000 στρατιώτες του
οθωμανικού και του αιγυπτιακού στρα-
τού και πάνω από 10.000 Τουρκοκρητι-
κοί, απόγονοι εξισλαμισμένων Κρητών. 

Ο αριθμός των μεταλλίων που έφτα-
σαν τότε στην Κρήτη και απονεμήθηκαν
σε στρατιωτικούς, στελέχη της διοίκησης
και εθελοντές παραμένει προς το παρόν
άγνωστος. Ίσως, όμως, να μην είναι και
τόσο δύσκολο να αποκαλυφθεί μελλον-
τικά, δεδομένου ότι η οθωμανική γρα-
φειοκρατία δεν άφηνε τίποτα να της
ξεφύγει. Ίσως να αναφέρεται ακόμη και
αυτή η λεπτομέρεια σε κάποιο τουρκικό
αρχείο.   

Τα «κρητικά» μετάλλια της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας ήταν ασημένια και
είχαν διάμετρο 36 mm. Δεν είναι βέβαιο
αν κόπηκαν και χρυσά, όπως είχε γίνει σε
πολλές άλλες περιπτώσεις, φαίνεται,
όμως, ότι η γενικότερη οικονομική και
κοινωνική κατάσταση της φθίνουσας αυ-
τοκρατορίας δεν το επέτρεψε. Άλλωστε,
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Κι ενώ οι χριστιανοί της Κρήτης θρηνούσαν ακόμη, η γης ρήμαζε παρατημένη 
κι ακαλλιέργητη, κι ενώ το Αρκάδι μετουσιωνόταν σε παγκόσμιο και πανανθρώπινο 
σύμβολο ελευθερίας, ο Σουλτάνος μοίραζε αφειδώς τα μετάλλια. 

◗

Αριστερά: Ελαιογραφία του σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ.
Δεξιά: Το Αρκάδι. Το πιο συνταρακτικό γεγονός της μεγάλης 
κρητικής επανάστασης ήταν η ανατίναξή του.



ο Αμπντούλ Αζίζ δεν φημιζόταν για την
καλή διαχείριση των οικονομικών του
κράτους. Ήταν αυτός που στηρίχτηκε σε
μεγάλους δανεισμούς από το εξωτερικό
χωρίς να μπορέσει ποτέ να ξεπληρώσει
το χρέος του. Εκθρονίστηκε, μάλιστα,
λίγα χρόνια μετά (1876) καθώς το κύμα
δυσαρέσκειας αυξανόταν διαρκώς και τα
υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης τον
θεωρούσαν υπεύθυνο για όλα τα δεινά
του κράτους. 

Σήμερα το ασημένιο μετάλλιο υπάρ-
χει σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλ-
λογές, κυρίως στην Τουρκία και στο
εξωτερικό. Στην Ελλάδα το έχουν απο-
κτήσει λίγοι συλλέκτες, αλλά δεν το συ-
ναντήσαμε σε συλλογές μουσείων (χωρίς
να αποκλείεται βέβαια να υπάρχει). Δεν
είναι από τα πιο περιζήτητα ούτε από τα
πιο ακριβά που εμφανίζονται στους διε-
θνείς οίκους δημοπρασιών. 

Ο σχεδιαστής του μεταλλίου δεν φαί-
νεται να ήταν και τόσο ενήμερος για τη
χαρτογραφία της εποχής. Ενώ κυκλοφο-
ρούσαν ήδη χάρτες εξαιρετικής ποιότη-
τας και πιστότητας, εκείνος είχε μείνει
περίπου στην εποχή... του Πίρι Ρέις και
της μορφής που απέδιδαν στην Κρήτη
κάποιοι πρώιμοι χαρτογράφοι της ενετι-
κής εποχής. Την απεικόνισε πεπλατυ-
σμένη στο κέντρο, με οριζόντιες
ανάγλυφες οροσειρές που ξεκινούν από
το δυτικό άκρο και καταλήγουν στο ανα-
τολικό, ενώ διακρίνεται κάτι σαν ποταμός
ή κόλπος που αρχίζει από τον Αποκό-
ρωνα και φτάνει στη Φαλάσαρνα. Ο σχε-
διαστής δεν ενδιαφερόταν ασφαλώς για
τη χαρτογραφική ακρίβεια, είναι όμως
αμφίβολο αν το ανάγλυφο δημιούργημά
του θύμιζε σε κάποιους την Κρήτη. Ολό-
γυρα στο νησί εικονίζονται γραμμές που

δηλώνουν κύματα (θάλασσα). Η όψη
αυτή του μεταλλίου είναι χωρισμένη στα
τρία. Στο άνω υπάρχει επιγραφή στην
παλιά τουρκική γραφή που αναφέρει το
όνομα του νησιού: Γκιρίτ (Κρήτη). Στο με-
σαίο τμήμα βρίσκεται ο χάρτης και στο
κάτω, μέσα σε οβάλ σχήμα, η χρονολογία
1285, που αντιστοιχεί στο έτος 1869 του
χριστιανικού ημερολογίου. 

Στην άλλη όψη (οπίσθια) εικονίζεται
μια ευμεγέθης ημισέληνος που αναπτύσ-
σεται κυκλικά στα τρία τέταρτα του με-
ταλλίου. Στη μέση είναι σχεδιασμένη η
τούγκρα του Αμπντούλ Αζίζ (καλλιγρα-
φημένη υπογραφή με αραβικούς χαρα-
κτήρες). 

Το μήνυμα είναι περισσότερο από εμ-
φανές. Τα στοιχεία που κυριαρχούν και
δηλώνονται άμεσα είναι η Κρήτη, το μι-
σοφέγγαρο -έμβλημα του οθωμανικού
κράτους- και η βαρύτιμη υπογραφή που
συμβολίζει τη σουλτανική εξουσία. 

Το αρχικό χρώμα της κορδέλας του
ήταν πιθανότατα ερυθρό για λόγους συμ-
βολικούς. Δεν αποκλείεται, όμως, να είχε
και δυο παράλληλες πράσινες λουρίδες
στις άκρες. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση
σχετικά με τις κορδέλες αυτών των με-
ταλλίων. Επειδή το πανί φθειρόταν στο
πέρασμα του χρόνου, οι μετέπειτα κάτο-
χοι χρησιμοποιούσαν όποιο έβρισκαν ή
όποιο νόμιζαν ότι ταίριαζε. 

Το μετάλλιο του 1890

Χρειάστηκε να περάσουν δυο δεκαετίες
για να κοπεί κι άλλο μετάλλιο με θέμα την
Κρήτη. Σουλτάνος ο Αμπντούλ Χαμίντ ο Β'.
Είχαν προηγηθεί οι επαναστάσεις του
1878 και του 1889. Ειδικότερα η τελευταία
είχε εξοργίσει τους Οθωμανούς. Μέσα σ'
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Ο σχεδιαστής του μεταλλίου 
δεν φαίνεται να ήταν και τόσο
ενήμερος για τη χαρτογραφία 
της εποχής. Ενώ κυκλοφορούσαν
ήδη χάρτες εξαιρετικής ποιότητας
και πιστότητας, εκείνος είχε 
μείνει περίπου στην εποχή... 
του Πίρι Ρέις και της μορφής που
απέδιδαν στην Κρήτη κάποιοι
πρώιμοι χαρτογράφοι της 
ενετικής εποχής. 

◗



ένα κλίμα πολιτικών
εντάσεων και κομμα-
τικών ανταγωνισμών
διατυπώθηκε για μιαν
ακόμη φορά ευθέως
το αίτημα της ένωσης
με την Ελλάδα. Ήταν
άνοιξη του 1889, Μάιος
μήνας. Μέρα με τη μέρα ξεση-
κώνονταν όλο και περισσότεροι, οι χρι-
στιανοί της Κρήτης ζούσαν πάλι με το
όνειρο της ενσωμάτωσης στο ελληνικό
κράτος. Η αντίδραση της Υψηλής Πύλης
ήταν άμεση. Κηρύσσεται στρατιωτικός
νόμος στο νησί, καταργείται ο Χάρτης της
Χαλέπας με τις όποιες ευεργετικές διατά-
ξεις του, επανέρχεται το παλιότερο
σκληρό καθεστώς, ο Σουλτάνος αρκείται
για μια ακόμη φορά σε υποσχέσεις. Και
σαν να μην έφταναν αυτά, ο νέος διοικη-

τής Σακήρ Πασάς επιδεικνύει απίστευτη
σκληρότητα απέναντι στους επαναστάτες
και εντυπωσιακή ανοχή απέναντι στους
Τουρκοκρητικούς που επιδίδονται σε λε-
ηλασίες και βιαιότητες. Η ελληνική Κυβέρ-
νηση αδυνατεί ν' αντιδράσει, οι κάτοικοι
ζουν κάτω από άσχημες συνθήκες, η
Κρήτη είναι πάλι καζάνι που βράζει, όπως
δείχνουν και τα γεγονότα που ακολούθη-
σαν (οι σηκωμοί της τελευταίας δεκαετίας
του αιώνα και οι βίαιες οθωμανικές αντι-
δράσεις). Ήταν η εποχή που το ευρωπαϊκό

ενδιαφέρον για τις
κρητικές υποθέσεις δη-
μιουργούσε κλίμα συμ-
πάθειας, καθώς στην
ελληνική ενδοχώρα

κατάφταναν καραβιές
προσφύγων και στις εφη-

μερίδες δημοσιεύονταν πύ-
ρινα κείμενα υπέρ του δικαίου

των Κρητών, όπως του Γάλλου Βίκτωρα
Ουγκώ. 

Μέσα σ' αυτό το εκρηκτικό κλίμα η
οθωμανική εξουσία, που βρισκόταν σε μια
κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, αποφα-
σίζει να κόψει ένα ακόμη μετάλλιο, αλλά
οι εκδηλώσεις για την καταστολή της επα-
νάστασης φαίνεται να ήταν περιορισμέ-
νες. Δεν γνωρίζομε πόσα χρυσά και πόσα
ασημένια μετάλλια κόπηκαν. Τουρκικές
πηγές, όμως, αναφέρουν ότι απονεμήθηκε

σε 50 μόλις δικαιούχους, και γι' αυτό είναι
σήμερα εξαιρετικά σπάνιο. 

Η διάμετρός του είναι 23 mm και φέρει
στη μια όψη την τούγκρα του Αβδούλ Χα-
μίντ με την ημερομηνία 1308 (αντιστοιχεί
στο 1890). Στην άλλη όψη αναφέρει: «Με-
τάλλιο ειδικά για τους στρατιώτες της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που προσέ-
φεραν σημαντικές και αξιέπαινες υπηρε-
σίες και επέδειξαν θάρρος και σθένος
στην Κρήτη».
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Αριστερά: Ένας από τους οχυρούς 
πύργους (κουλέδες) της Κρήτης, 
στην περιοχή της Απτέρας.

Δεξιά: Λιθογραφία 
του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίντ. 



Είναι από τους πιο άμεσους αφηγητές
της ιστορίας. Αφηγούνται γεγονότα,
μαρτυρούν πολιτικές και ιδεολογίες,
αποκαλύπτουν προθέσεις. Ο λόγος για
τα μετάλλια. Αυτά τα μικρά αντικείμενα
που μοιάζουν με νομίσματα και κόβον-
ται συνήθως για να θυμίζουν κάποιο ση-
μαντικό γεγονός, για να αποδίδουν τιμή
σε κάποιο πρόσωπο, για να προβάλλουν
αξίες, ιδεολογίες, ιδανικά. 

Τα γνωρίζομε από την αρχαιότητα.
Όχι, βέβαια, στη σημερινή τους μορφή.
Μετάλλια κατασκευασμένα με ορεί-
χαλκο πουλούσαν τα μεγάλα θρησκευ-
τικά ιερά στους προσκυνητές, όπως, για
παράδειγμα, συνέβαινε στην Έφεσο,
στον φημισμένο ναό της Αρτέμιδος. Και
αργότερα, στα χριστιανικά χρόνια, κυ-
κλοφορούσαν μετάλλια με θρησκευτι-
κές παραστάσεις και σύμβολα. 

Η μεγάλη καμπή στην ιστορία τους
φαίνεται πως έγινε στα μέσα του 15ου
αιώνα. Πρωτοπόρος ένας Ιταλός καλλι-
τέχνης, ο ζωγράφος Pisanello (Antonio
di Pucio, 1380-1455). Και το μετάλλιο -
προάγγελος αυτής της νέας εποχής- ει-
κόνιζε τον αυτοκράτορα των Ρωμαίων
(του βυζαντινού κράτους, δηλαδή)
Ιωάννη Η' τον Παλαιολόγο (1392-1448).
Φιλοτεχνήθηκε με την ευκαιρία της Συ-
νόδου των Εκκλησιών στη Φεράρα, λίγα
χρόνια πριν την κατάλυση της Αυτοκρα-
τορίας. Στην κύρια όψη του εικονίζει τον
αυτοκράτορα σε προτομή και σε πλάγια
στάση (προφίλ). Φορεί υψηλό καπέλο,
κοιτάζει προς τα δεξιά και το ύφος του
είναι στιβαρό. Γύρω από την προτομή
φέρει επιγραφή στα ελληνικά: 

ΙωΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑ-
ΤωΡ ΡωΜΑΙωΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. 

Στην πίσω πλευρά εικονίζει τον ίδιο
αυτοκράτορα έφιππο και φέρει επι-
γραφή με το όνομα του καλλιτέχνη: 

OPVS PISANI PICTORIS  
(EPΓON TOY ΠIΣANOΥ ZωΓPAΦOΥ)
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο
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Το μετάλλιο του 1897

Είναι το οθωμανικό επισφράγισμα του ελληνοτουρκικού πολέμου, που είχε
στο επίκεντρό του την Κρήτη. Ο λεγόμενος «άτυχος πόλεμος» αφήνει πλη-
γωμένη την Ελλάδα, που υποχρεώνεται να πληρώσει σημαντικές αποζη-
μιώσεις. Ο Αβδούλ Χαμίντ προσπαθεί να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο το
αποτέλεσμα του πολέμου, να ενισχύσει και το δικό του κύρος αλλά και το
κύρος της φθίνουσας αυτοκρατορίας. Τα εργαστήρια δεν προλαβαίνουν τη
δουλειά, γύρω στα 130.000 μετάλλια κόβονται και απονέμονται σε στρα-
τιωτικούς και πολιτικά πρόσωπα. 

Το μετάλλιο του 1897 είναι ασημένιο, διαμέτρου 24 mm και φέρει στη
μια όψη την τούγκρα του Αβδούλ Χαμίντ μέσα σ' ένα δάφνινο στεφάνι· στην
κάτω πλευρά του στεφανιού φαίνεται ένα ανάγλυφο τριαντάφυλλο. Στην
άλλη όψη είναι γραμμένη η επιγραφή: «Μέρα ελληνικού πολέμου - Κυριακή
23η του μήνα Zildake» (Zildake ονομάζεται ο 11ος μήνας Εγίρας). 

Κομβικό για την ιστορία των 
μεταλλίων θεωρείται εκείνο που
σχεδίασε ο Pisanello με τη μορφή
του Βυζαντινού αυτοκράτορα
Ιωάννη Η' του Παλαιολόγου.



που, όπως είναι γενικά παραδεκτό, επηρέασε πολλούς μεταγε-
νέστερους καλλιτέχνες, όπως επηρέασε γενικά και την εξέλιξη
της τέχνης των μεταλλίων. Μια καινούργια εποχή είχε κιόλας αρ-
χίσει...

Ήδη από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα τα μετάλλια αρ-
χίζουν να γνωρίζουν πρωτοφανή άνθηση. Κόβονται σε ανά-
μνηση σημαντικών γεγονότων ή προσφέρονται ως δώρα από
ηγεμόνες και ευγενείς. Και λίγο αργότερα απονέμονται ως ηθι-
κές επιβραβεύσεις σε καλλιτέχνες, συγγραφείς, λογίους. Τον
επόμενο αιώνα (16ο) το μετάλλιο διαδίδεται ακόμη περισσό-
τερο και αποτελεί σημαντικότατο μέσον προβολής και προπα-
γάνδας.  

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα μετάλλια έγιναν εξαιρε-
τικά δημοφιλές είδος από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν άρχι-
σαν να κόβονται σε ανάμνηση σημαντικών πολεμικών
γεγονότων, όπως ήταν οι εκστρατείες σε διάφορα σημεία του
αχανούς κράτους, κυρίως για την καταστολή των εξεγέρσεων

που σημειώνονταν με πολύ μεγάλη συχνότητα και που προοι-
ώνιζαν τον τελικό κατακερματισμό του. Οι οθωμανικές αρχές
χρησιμοποίησαν τα μετάλλια για να προβάλλουν την ισχύ της
αυτοκρατορίας και την αποφασιστικότητα των στρατιωτικών
σωμάτων. Καθώς ήταν κατασκευασμένα με χρυσάφι και ασήμι
συνδύαζαν την υλική αξία με την ηθική αμοιβή και τον δημόσιο
έπαινο. Απονέμονταν κυρίως σε όσους συμμετείχαν στις εκ-
στρατείες, αξιωματικούς, στρατιώτες και εθελοντικά σώματα.
Τα χρυσά δίνονταν συνήθως στους αξιωματικούς, τα ασημένια
(ή και τα χάλκινα) στους μαχητές. 

Οι αξιωματούχοι της άλλοτε κραταιάς αυτοκρατορίας φρόν-
τιζαν όχι μόνο για τη μορφή του κάθε μεταλλίου αλλά και για
την τελική του εμφάνιση. Δένονταν πάντα με κορδέλες, ξεχω-
ριστές για το καθένα, αλλά προσαρμοσμένες στην κυρίαρχη αι-
σθητική και στους συμβολισμούς των χρωμάτων. Κυριαρχούσε
το έντονο κόκκινο χρώμα, συχνά με πράσινες λουρίδες, επίσης
έντονες. 
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ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Αφηγούνται ιστορίες, αποκαλύπτουν προθέσεις
Αριστερά:
Ο Ιωάννης Η' 
ο Παλαιολόγος. 

Δεξιά: Οι δυο όψεις
του μεταλλίου που 
σχεδίασε ο Pisanello
με τη μορφή του 
Βυζαντινού 
αυτοκράτορα
Ιωάννη Η' 
του Παλαιολόγου. 



Οι παραστάσεις της κύριας όψης ήταν
συνήθως σχετικές με το γεγονός ή το
θέμα το οποίο προέβαλλαν, ενώ στη
βάση αναγραφόταν η χρονολογία της έκ-
δοσης. Στην άλλη όψη εικονιζόταν, τις πε-
ρισσότερες φορές με καλλιγραφικούς
αραβικούς χαρακτήρες, η υπογραφή του
Σουλτάνου που τα εξέδιδε (τούγκρα).
Όπως είναι φυσικό, η χρονολόγηση γινό-
ταν πάντα σύμφωνα με το μουσουλμα-
νικό ημερολόγιο. Για παράδειγμα, το
μετάλλιο που κόπηκε το 1850 για την εξέ-
γερση της Βοσνίας φέρει την χρονολογία
1266.  

Ένα από τα πρώτα μετάλλια αυτής
της σειράς κόπηκε το 1801, με αφορμή τα
πολεμικά γεγονότα της Αιγύπτου. Ο
σουλτάνος Σελίμ ο Γ' απένειμε μεγάλο
αριθμό αναμνηστικών μεταλλίων στους
Άγγλους που είχαν ταχθεί στο πλευρό
των Οθωμανών και απέναντι στους Γάλ-
λους. Μετά το 1830 τα μετάλλια γίνονται

καθεστώς στα παλάτια της Πόλης. Κό-
βονται με κάθε ευκαιρία, συνήθως μετά
από σημαντικά πολεμικά γεγονότα, κυ-
ρίως αυτά που επιθυμεί να προβάλει η
Υψηλή Πύλη. Ο πόλεμος της Συρίας
(Άκρα) του 1840, η νίκη εναντίον των
Κούρδων Ανταρτών το 1846, οι ξεσηκω-
μοί στην Υεμένη (1846) και στη Βοσνία
τον ίδιο χρόνο, ο Κριμαϊκός Πόλεμος
(1854), γίνονται θέματα μεταλλίων.
Ακόμη και οι περίφημες οθωμανικές με-
ταρρυθμίσεις (τανζιμάτ) αποτυπώθηκαν
σε αναμνηστικό μετάλλιο κατά τη δεκαε-
τία του 1850, στα χρόνια του Αμπντούλ
Μετζίτ. Χ
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Μετά το 1830 τα μετάλλια γίνονται καθεστώς στα παλάτια
της Πόλης. Κόβονται με κάθε ευκαιρία, συνήθως μετά από 
σημαντικά πολεμικά γεγονότα, κυρίως αυτά που επιθυμεί 
να προβάλει η Υψηλή Πύλη. 
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Κρεμώ τα παιδιά μου 
στον λαιμό του αδελφού μου.
Να σταθεί ως αδελφός, 
να τα βάλει εις την τέχνην...

ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1856

Του ΝΙΚΟY ΨΙΛΑΚΗ

Τουρκοκρητικός με την καθιερωμένη φορεσιά 
της εποχής σε επιστολικό δελτάριο του Behaeddin 
(Συλλογή οικ. Ψιλάκη). 

Σταμάτησα σε μια φράση φορτισμένη με αγωνίες και
συναισθήματα: «κρεμώ τα παιδιά μου εις τον λαιμόν
του». Ακουγόταν μέχρι πρόσφατα στην Κρήτη, ίσως
ακούγεται ακόμη και σήμερα. Σημαίνει ανάθεση ευθύ-
νης, αλλά διατυπώνεται μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο, αν-
τανακλά τον ρόλο των συγγενικών δεσμών, την
ευγένεια της ψυχής και το χρέος απέναντι στον άν-
θρωπο που εκφράζει την τελευταία επιθυμία του. Ένα
έγγραφο χωρίς ιδιαίτερη ιστορική σημασία μας δίνει
πλούσιες πληροφορίες για τις νοοτροπίες, τα συναι-
σθήματα, τα έθιμα του 1850. 



Μάιος του 1856. Ένας ολιγογράμματος Κρητικός χρυσοχόος συν-
τάσσει μια μονοσέλιδη αναφορά. Περιγράφει την περιπέτεια του
επίσης Κρητικού φίλου του που είχε λαβωθεί σοβαρά σε μια κυ-
νηγετική του εξόρμηση. Στο αρχικό κείμενο προσθέτει δυο
ακόμη σελίδες με καταγραφές περιουσιακών στοιχείων, δοσο-
ληψίες και βερεσέδια. Το όνομα του συντάκτη Κωνσταντίνος Μα-
λαγαρδής. Το όνομα του λαβωμένου Χαρίδημος Παπαδάκης. 

Όλα τούτα συνέβησαν σ' ένα κοντινό μας νησί, στην Κάσο.
Το έγγραφο, που φυλάσσεται στο Αρχείο της Δημογεροντίας
Ηρακλείου (στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη), δεν έχει φαινο-
μενικά καμιά ιδιαίτερη ιστορική αξία, αφού περιγράφει μιαν ιδιω-
τική περιπέτεια. Είναι, όμως, πολύτιμο ως μαρτυρία ζωής.
Διασώζει πληροφορίες για νοοτροπίες και συναισθήματα. Δια-
σώζει κυρίως την αγωνία ενός πατέρα που βλέπει τη ζωή του να
κινδυνεύει και αφήνει παραγγελίες. Νοιαζόταν κυρίως για τα παι-
διά του. «Τα κρεμώ εις τον λαιμόν του αδελφού μου» τονίζει. Είναι
απίστευτες οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κανείς από
ένα τόσο απλό κείμενο, γραμμένο κάτω από συνθήκες συγκινη-
σιακής φόρτισης. Και μάλιστα σε ξένο τόπο, μακριά από το συγ-
γενικό περιβάλλον του. 

Ο Μαλαγαρδής καταγράφει τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
Ξέρει πως θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες, θα φώτιζαν τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες είχε τραυματιστεί, θα φώτιζαν και τις προ-
σπάθειες θεραπείας του. Γιατί, τελικά, ο τραυματισμένος Χαρί-
δημος Παπαδάκης δεν άντεξε. Άφησε την τελευταία του πνοή
λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του. Και, όπως φαίνεται, η οι-
κογένειά του ζούσε στην Κρήτη. Εκείνος μάλλον βρισκόταν για
δουλειές στην Κάσο, ίσως και να μοίραζε τη ζωή του ανάμεσα
στα δυο νησιά. 

Η αγωνία για τα παιδιά του είναι διάχυτη στο κείμενο. Προ-
σπαθεί να τα διασφαλίσει με κάθε τρόπο. Παραγγέλνει να που-

λήσουν το ρολόι του, να μαζέψουν τα χρήματα που του χρω-
στούσαν, να τα βάλουν στον τόκο για να τα βρουν όταν μεγαλώ-
σουν (προφανώς ήταν ανήλικα). Παρακαλεί, ακόμη, τον
συντάκτη του κειμένου να πάρει ένα απ' αυτά τα παιδιά και να το
διδάξει την τέχνη του χρυσοχόου. 

Δεν πρόκειται, βέβαια, για μια τυπική διαθήκη που θα μπο-
ρούσε ν' αποτελέσει σύνοψη ζωής γι' αυτόν που την συντάσσει
ή την υπαγορεύει. Γράφεται μετά τον θάνατο του Παπαδάκη,
αλλά ο συντάκτης της φροντίζει να μεταφέρει στο κείμενο την
άτυπη τελετουργία της θανής. Μια μέρα πριν ο Χαρίδημος Πα-
παδάκης είχε διαισθανθεί το τέλος και είχε καλέσει τους φίλους
του. Τους ασπάστηκε έναν - έναν και τους αποχαιρέτησε. Η σκηνή
παραπέμπει σε μια σχεδόν τυπική διαδικασία που γινόταν ακόμη
και σε πολύ μεταγενέστερες εποχές στα χωριά της Κρήτης: Ο μελ-
λοθάνατος καλούσε γύρω από την κλίνη του τους πιο στενούς
συγγενείς, μοίραζε σε όλους ευχές, εξέφραζε επιθυμίες και άφηνε
τις τελευταίες παραγγελίες του. Το ίδιο έκαναν πολλοί και με τους
φίλους ή και με τους εχθρούς τους ακόμη, από τους οποίους ζη-
τούσαν συγχώρεση. Ο Χαρίδημος Παπαδάκης, όμως, έβλεπε το
τέλος να πλησιάζει και δεν είχε κοντά του συγγενείς, μόνο φίλους.
Σ' αυτούς μίλησε, αλλά δεν απαίτησε να γραφτεί κάποιο κείμενο
μπροστά του, όπως συνηθιζόταν στις συνηθισμένες διαθήκες. Οι
προφορικές παραγγελίες ως εντολές ή και εκφράσεις επιθυμιών
ήταν αρκετές. Επιζητούσε την ευχή της μάνας και συλλογιζόταν
τη γυναίκα του· μέσα στην επιθανάτια αγωνία του προσπάθησε
να της στείλει δυο λόγια παρηγοριάς: «έτσι ήταν της τύχης μας,
μόνο να κάνουν υπομονή και όλοι μας θα αποθάνομε». Την ίδια
μέρα κάλεσε τον ιερέα στο σπίτι του. Έθιμο και καθήκον χρι-
στιανικό η τελευταία μετάληψη. Η επιθανάτια αγωνία συναν-
τούσε την αγωνία του επέκεινα, ο Παπαδάκης μεταλαβαίνει και
ζητά να τηρηθούν τα έθιμα της θανής. Να μαγειρέψουν «φαγί»
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και να το δώσουν στους φτωχούς για συγχώρεση. Ο συντάκτης
του κειμένου δεν παραλείπει να αναφέρει την επίσκεψη του
ιερέα και τη μετάληψη, θεωρούσε σημαντικό γεγονός την τή-
ρηση των νενομισμένων. 

Ιστορίες νοοτροπιών είναι οι διαθήκες. Έγγραφα πολύτιμα
για τις ζωές των ανθρώπων και τον τρόπο που σκέπτονται, απόη-
χοι γεγονότων και ιδεών, μαρτυρίες για την κοινωνία, την οικο-
νομία, τη φτώχεια, τον πλούτο, την κατοικία, την ένδυση, την
επίπλωση των σπιτιών, υλικό που προσφέρεται για συγκρίσεις
ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές. Τις διαβάζεις και νομίζεις ότι
διαβάζεις τις ψυχές των ανθρώπων. Εκείνες τις τελευταίες στιγμές
του βίου ο Παπαδάκης αναλογιζόταν τη ζωή του, ίσως και να σκε-
φτόταν τα λάθη του, αλλά δεν υπήρχε πλέον καιρός, δεν μπο-
ρούσε να τα διορθώσει. Πίστευε, όμως, πως υπήρχε τρόπος ν'
απαλειφθούν, είναι αυτός που διδάσκει η χριστιανική πίστη και η
τοπική παράδοση: τα μεταθανάτια έθιμα, τα μνημόσυνα, η φρον-
τίδα για την ψυχή των τεθνεώτων. Ζητά να τηρηθούν. Τα μετα-
θανάτια έθιμα (κυρίως η προφορά τροφής για συγχώρεση)
μπορούν να «διορθώσουν» αμαρτίες και λάθη. «Να με διορθώσει
καλά» παραγγέλνει στη γυναίκα του. 

Εντόπισα το έγγραφο πριν από αρκετά χρόνια σε μια έρευνά
μου στο αρχείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. Οφείλω
ευχαριστίες στον σημερινό υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, τον φίλο
Δημήτρη Σάββα, που μου παραχώρησε πρόθυμα αντίγραφο του
τεκμηρίου. 

Το έγγραφο

Όπως φαίνεται από τη σημείωση στην τελευταία σελίδα, το έγ-
γραφο συντάχτηκε στις 4 Μαΐου 1856: «Απογραφή περιουσίας
Χαριδήμου Παπαδάκη εντεύθεν θανόντος. Εν Κάσω τη 4η Μαΐου
1856». 

Το κείμενο της αναφοράς (το έγγραφο δημοσιεύεται χωρίς
παρεμβάσεις στη σύνταξη. Αποκαταστάθηκε, όμως, σιωπηρά η
ορθογραφία): 

Ο θάνατος του μακαρίτη Χαριδήμου Παπαδάκη

23 Απριλίου 1856 την ημέραν του αγίου Γεωργίου μετά μεσημβρίας
επήγε εις χωρίον λεγόμενο Πόλι διά διασκέδαση με τον Γεώργιον Μα-
ραγκάκη, και όταν επέστρεφαν είδαν ένα παιδί και εβαστούσε του-
φέκι και το εζήτησε να κυνηγήσει και αφού το επήρε επήγε να
κατεβεί από ένα τράφο και ακούμπησε την χέρα επάνω και επήρε
φωτιά και του έφαγε την χέρα και αμέσως επίστρεψε εκεί όπου έμενε
και εφέραμε τους ιατρούς και ο μεν έλεγε να κοπεί το χέρι, ο δε ότι
θα το ιατρεύσει. Λοιπόν εμάθαμεν όλοι οι πατριώτες κατά την γνώ-
μην του ότι θα ιατρευθεί, αλλά ημέραν καθ’ ημέραν ασθένησε και
απέθανε την 4η Μαΐου, προ μεσημβρίας, ώρας 2 και λεπτά 50, ημέρα
Παρασκευή. Προ του θανάτου του 2 ημέρας έλαβε τα άχραντα μυ-
στήρια, εξομολογημένος, και 1 ημέρα προ του θανάτου του από
εσπέρας μας ομίλησε να εκβάλομε τους επιλοίπους έξω διά να μας
ομιλήσει, εμέ του Κωνσταντίνου Μαλαγαρδή και του Γεωργίου Μα-
ραγκάκη, και αφότου μας εφίλησε μας είπε: Να πείτε του αδελφού
μου Γεωργίου ότι τα παιδιά μου κρεμώ εις τον λαιμόν του να σταθεί
ως αδελφός, να τα βάλει εις την τέχνη και να μαζώξει τα βερεσέδια
από την Κρήτη και όσα Γρόσια μαζώξει να τα βάλει σε μέρος καλό
να τα εύρουν τα παιδιά μου. Και την γυναίκα μου παρακαλώ να τα
αγαπά όσο ημπορεί και να μου κάμει φαγί να δώσει των πτωχών να
με διορθώσει καλά, και έτσι ήτον της τύχης μας μόνο να κάνουν υπο-
μονή και όλοι μας θα αποθάνομε, και την μητέρα μου ασπάζω την
δεξιάν της και να μου δώσει την ευχήν της. Το ρολόι μου να πουλή-
σει ο αδελφός μου στην Βιάννο του καλογέρου οπού το ήθελε, και να
σάξει τον μύλο να έχει την έγνοια των παιδιών μου. Όλα τα γρόσια
όπου θα μαζευτούν από το ρολόι, από τα βερεσέδια και τα όσα μου
ευρέθησαν να τα βάλουν στον τόκο έως να μεγαλώσουν τα παιδιά.

Μου είπε και εμένα όταν θα έλθω εις την Κρήτη να πάρω το ένα
παιδί να το μάθω στην τέχνη και το κρεμά εις τον λαιμό μου.

Έκαμα λάθος να γράψω διά όλους τους αδελφούς. 
Κ. Μαλαγαρδής χρυσοχόος
Γραφεύς
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Η καταγραφή των αντικειμένων 
που απέστειλε ο Μαλαγαρδής στην Κρήτη 
μετά τον θάνατο του Παπαδάκη. 
Δεξιά: Η πρώτη σελίδα του εγγράφου.
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Η Κάσος

Το πολύπαθο νησί, που δεν απέχει πολύ από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, βρισκόταν εκείνα τα χρόνια σε μια δύσκολη καμπή της
ιστορικής του διαδρομής. Είχαν περάσει μόλις τρεις δεκαετίες από τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του. Το 1824, στα χρόνια της
ελληνικής επανάστασης, επιτέθηκε τουρκοαιγυπτιακός στόλος στην Κάσο, η πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, εκατοντάδες
οι νεκροί, εκατοντάδες και τα αιχμαλωτισμένα γυναικόπαιδα που προορίζονταν για τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 

Αιτία της τουρκοαιγυπτιακής επιδρομής ήταν η συμμετοχή των κατοίκων στην επανάσταση. Είχαν διαθέσει τα σκάφη τους, είχαν
πάρει μέρος σε αγώνες στη θάλασσα, είχαν συχνές επαφές με τους Κρητικούς επαναστάτες. Οι φημισμένοι καπεταναίοι της Κάσου απο-
τελούσαν φόβο και τρόμο για το ναυτικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Οι περιγραφές του ολοκαυτώματος είναι συγκλονιστικές. Οι επιδρομείς γύρεψαν βήμα με βήμα το νησί, έψαχναν ακόμη και μέσα
στις σπηλιές για να βρουν κρυμμένα γυναικόπαιδα. Δεκάδες πλοία φορτωμένα με αιχμαλώτους και λάφυρα ξεκίνησαν, όπως λέγεται,
τον Ιούνιο του 1824 για το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ακολούθησε η ερήμωση του νησιού· συμφορά χωρίς τέλος. 

Τριάντα χρόνια μετά, την εποχή που συντάχτηκε το έγγραφο, η Κάσος προσπαθούσε να συνέλθει. Αν και δεν κατάφερε ποτέ να γνω-
ρίσει την ακμή της προεπαναστατικής εποχής, είχε αρχίσει να παρατηρείται κάποιας μορφής ανάκαμψη λόγω κυρίως της ενασχόλησης
των κατοίκων με τη ναυτιλία. Οι καραβοκύρηδες και οι καπεταναίοι φαίνεται πως αποτελούσαν ισχυρό πόλο έλξης τεχνιτών και επαγ-
γελματιών από την Κρήτη· χρυσοχόοι, μαραγκοί, ράφτες και άλλοι επαγγελματίες εγκαθίστανται στο νησί και προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους. Ανάμεσά τους ο Μαλαγαρδής, ο Παπαδάκης και κάποιος Μαραγκάκης που αναφέρεται στο έγγραφο. 

Ο συντάκτης της αναφοράς αναφέρει μόνον ότι ο Παπαδάκης είχε μεταβεί στο Πόλι (μικρό χωριό στο εσωτερικό της Κάσου) για δια-
σκέδαση κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). Δεν αναφέρει τι είδους διασκέδαση θα ήταν αυτή, αλλά είναι
πιθανόν να σχετίζεται με κάποιο πανηγύρι. Σήμερα δεν υπάρχει ναός του Άη Γιώργη στο Πόλι, μάλλον δεν υπήρχε ούτε τότε. Γίνεται,
όμως, μεγάλο πανηγύρι στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στις Χαδιές, στα νότια του νησιού και σε μεγάλη απόσταση από τους οικι-
σμούς. Να είχαν πάει εκεί και να επέστρεφαν περνώντας από το Πόλι; Η απόσταση ανάμεσα στην πρωτεύουσα και το μοναστήρι είναι
12 χιλιόμετρα περίπου, δυόμιση ώρες δρόμος. 
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Οι καταγραφές των περιουσιακών στοιχείων, των χρημάτων και
των λογαριασμών του Παπαδάκη είναι λεπτομερείς. Στο έγ-
γραφο αναφέρονται τα πάντα, μέχρι και τα ονόματα των γιατρών
που τον είχαν περιθάλψει, χωρίς να καταφέρουν να τον σώσουν.
Ο ένας ονομαζόταν Γεώργιος και ο άλλος Ηλίας. Μετά τον θάνατο
του Παπαδάκη πληρώθηκαν και οι δυο για τις υπηρεσίες που
είχαν προσφέρει. Ο πρώτος 24 και ο δεύτερος 90 γρόσια. 

Το έγγραφο:  
Τα συναχθέντα χρήματα 
Έλαβον από Εμμανουήλ καφετζή γρ. 107
από τον Χ. Μαλλιαρό γρ.   9
από τον Φρανκέσκο γρ.    4
έτερα από τον Μανωλιό καφετζή γρ. 30
από τον Μαστροζαχάρη γρ. 100
από τον Γεώργιον ράπτη γρ. 18
εγώ Κ. Μ[αλαγαρδής]. γρ. 50
από τον Γεώργιον Περακάκη γρ. 50
Χαράλαμπος παπουτσής γρ. 10
Χ'' Τσαπάς γρ. 10
Μιχαήλ Δέρας γρ. 10
από 5 δρ. μπρισίμι γρ.   5
από τον Αντώνιον Μαλαγαρδή γρ. 24
έτερα δια την προβιά γρ. 30
από χάρτζα γρ. 19,10
Σύνολο γρ. 476,10

Τα μετρητά οπού του ευρέθησαν
15 τάλαρα φράγκα γρ. 299
2 μεξικανικά γρ.  49
2 ολλανδικά γρ. 106
1 φράγκο χρυσό γρ. 22
2 μετζίτια γρ. 41
λιανά γρ. 71,35
Σύνολο: γρ.         1067,5
Αφαιρώ τα έξοδα γρ. 524

γρ.            543,5
Λάβετε και από τον Γεώργιο Τουτουντζάκη, 
του Χατζάκη τον αδελφό γρ. 50
όπου του τα έδωσε διά ένα φέσι.

Τα βερεσέδια όπου έχει εδώ ακόμα:
ενός πετροκόπου από ραπτικά γρ. 45
Νικόλαος του Σιμέρη [;] ράπτης γρ. 21,10
Αυτά θα πασχίσομε να τα λάβομε να σας τα στείλομε.

Τα έξοδά του
10 αβλές [;] προς [...] γρ. 17,20
5 δρ. μαστίχα γρ. 4
1 οκά ζάχαρη γρ. 10
2 οκάδες αμύγδαλα γρ. 6
2 οκάδες αλεύρι χάσικο γρ. 4
εις το ανθόνερον γρ. 6
εις το σορόπιο γρ. 1,20
εις το κριθάρι διά το νερό γρ. 6

του πνευματικού γρ. 1,80
εις την θανή του 10. Παπάδων 
και της εκκλησίας και 2 ανθρώπων γρ. 32
του ενός ιατρού του Γεωργίου γρ. 24
του υπηρέτη του, του Αλέξη γρ. 9
του άλλου, του Γεωργίου γρ. 13
της πλύστρας της Θυμιάς γρ. 18

152,20
χρέος εις τον Γεώργιον Μαραγκάκη
σταφίδες και αστραγάλια γρ. 3,30
ρακί από του ιδίου γρ. 37,20
τσίτι διά προσκέφαλα γρ. 2
14 πήχες αμερικάνικο γρ. 15,30
αστραγάλια γρ. 2,20
φακαρόνα [;] γρ. 6
2 λίρες οθωμανικές γρ. 214
του άλλου ιατρού του Ηλία γρ. 90
Σύνολο γρ. 524

Τα όσα στέλνω
2 λίρες Τουρκίας γρ. 214
2 ολλανδικά γρ. 106
9 τάλαρα φράγκα γρ. 207
λιανά γρ. 16,5

543,50

έλα [; - ίσως έλαβα] τα γρ. σώα από τον Χαϊδεμένον γρ. 543

Λάβετε και τα ακόλουθα:
Το ρολόι με το κιοσέκι και τα μερτζάνια
1 κασέλα
7 γελεκλίκια άραφα μικρά και μεγάλα
2 καζάκια άραφα
3 κομμάτια τσόχα κόκκινη
32 δράμια χάρτζα και κομπιά
9 ποκάμισα και 1 παλαιό
2 βράκες
1 σώβρακο
1 γελέκι σκλαβούνικο καινούργιο
1 βρακόπανο άραφο
½ τόπι κόκκινη μεσότριβη
1 ταραμπουλούσι 
2 γελέκια παλαιά
1 καζάκι παλαιό
2 μαξελαράκια άδεια
4 μανδίλια παλαιά
1 πέτσα
4 πατσαύρες μαύρες
2 τσικούρια
6 ζευγάρια κάλτσες
2 καπνοσάκουλα και χαρτί
3 πήχες αμερικάνικο
3 κομμάτια αμερικάνικο και σαντέ [;]
1 καπότο και 1 απά [αμπά] παλαιά και φέσι
1 βουργίδι μια μία δαχτυλήθρα με γάντζα
1 κιλίμι
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ΣΑΝ ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ...

1. Το ρολόι, το κιοσέκι, 
τα μερτζάνια. 

Είδος πολυτελείας ήταν το ρολόι στα μέσα
του 19ου αιώνα. Σπάνιο στις κρητικές πό-
λεις, σχεδόν άγνωστο είδος στους
Κρητικούς της υπαίθρου. Ρολόγια
διέθεταν από τα προεπαναστατικά
χρόνια κυρίως οι καραβοκύρηδες
(αναφέρεται ότι ήταν ένδειξη
κοινωνικού στάτους ανάμεσα
στους Σφακιανούς καπετα-
ναίους που όργωναν τη
Μεσόγειο) και οι εμπο-
ρευόμενοι. Φαίνεται
πως είχαν αρχίσει να
διαδίδονται περισσό-
τερο στα χρόνια του
ατελούς και ανολοκλή-
ρωτου εκσυγχρονισμού
που παρατηρήθηκε στα χρό-
νια της αιγυπτιοκρατίας (1830-
1840) και προέρχονταν από διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι και τη δεκαετία
του 1850 τα ρολόγια που κυκλοφορούσαν
στην αγορά ήταν εξ ολοκλήρου χειροποί-
ητα και κατασκευάζονταν από εξειδικευ-
μένους τεχνίτες. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός
ότι ο Χαρίδημος Παπαδάκης, άνθρωπος
της μεσαίας τάξης απ' ότι φαίνεται, διέθετε
ρολόι, στο οποίο μάλιστα γίνονται δυο
αναφορές. Μια στο αρχικό κείμενο του
Μαλαγαρδή και μια στην καταγραφή της
κινητής περιουσίας. Πρόκειται, βέβαια, για
ρολόι τσέπης. Δεν υπήρχαν, άλλωστε, ρο-
λόγια χειρός εκείνα τα χρόνια (το πρώτο
κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1860 για
το χέρι μιας Ευρωπαίας πριγκίπισσας). Ο
ετοιμοθάνατος Παπαδάκης παραγγέλνει
να πουληθεί το ρολόι του σε κάποιον κα-
λόγερο στη Βιάννο, που του το είχε ζητή-
σει και στο παρελθόν. Αλλά σε ποιον
καλόγερο; Από ποιο μοναστήρι; Το πιο ση-
μαντικό μοναστήρι της περιοχής ήταν η
Αγία Μονή πολύ κοντά στην Άνω Βιάννο,
αλλά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
εκείνη την περίοδο ήταν έρημο. ωστόσο,
η μαρτυρία μας επιτρέπει να γνωρίζομε
ότι ο Παπαδάκης είχε επισκεφτεί τη

Βιάννο, ίσως και να καταγόταν από εκεί,
ίσως να διέμενε η οικογένειά του σ' αυτήν
την επαρχία, σύμφωνα και με κάποιες
άλλες ενδείξεις που θα δούμε παρακάτω. 

Στην καταγραφή των περιουσιακών
στοιχείων το ρολόι αναφέρεται μαζί με
δυο άλλα είδη που ξενίζουν τον σημερινό
αναγνώστη: το κιοσέκι και τα μερτζάνια. 

Το κιοσέκι (λεγόταν και κιοστέκι) ήταν
κορδόνι στη μια άκρη του οποίου δε-

νόταν το ρολόι. Κατασκευαζόταν
από δέρμα, από καλές κλωστές (με-

ταξένιες), αλλά τα πιο συνηθισμένα
κιοσέκια φτιάχνονταν με

ασήμι ή άλλο ανοξείδωτο
μέταλλο σε μορφή αλυσί-

δας. Υπήρχαν ακόμη και
χρυσά κιοσέκια. Η
άλλη άκρη δενόταν
στα ρούχα, στα γι-
λέκα των Κρητικών,

έτσι ώστε να φαίνεται
και να αποτελεί διακο-

σμητικό στοιχείο της αν-
δρικής περιβολής.

Μερτζάνι είναι το κοράλλι
αλλά και το κοράλλινο κόσμημα (π.χ. πε-
ριδέραιο). Επειδή το ρολόι ήταν πολύτιμο
εκείνα τα χρόνια οι Κρητικοί το θεωρού-
σαν όχι μόνο εργαλείο αλλά και κόσμημα.
Είναι πιθανόν να το διακοσμούσαν με κο-
ραλλένιες μικρές χάντρες ή να τις κρεμού-
σαν κι αυτές στο κιοσέκι. 

2. Ράφτης 
ή εμπορευόμενος; 

Ο συντάκτης του εγγράφου δεν αναφέρει
τίποτα για το επάγγελμα που ασκούσε ο
Παπαδάκης. Από τα είδη που καταγρά-
φονται στον κατάλογο των περιουσιακών
του στοιχείων και από τα επαγγέλματα
όσων συναλλάσσονταν μαζί του φαίνεται
ότι πιθανόν να είχε κάποια σχέση με τη ρα-
πτική ή να εμπορευόταν υφάσματα (το
πρώτο φαίνεται να είναι πιο πιθανό). Από
την ορολογία φαίνεται πως χρησιμοποι-
ούσαν παρόμοια υλικά για το ράψιμο
ενδυμασιών και στα δυο νησιά. Αναφέ-
ρονται ακόμη και είδη όχι πολύ γνωστά
σήμερα, όπως ο αμπάς (γαμπάς), το τα-
ραμπουλούσι (βλ. παρακάτω) και το τσι-
κούρι (δεματικό της βράκας). 

3. Οικονομική 
κατάσταση

Εκτός από τα χρήματα που του χρωστού-
σαν στην Κάσο, είχε συναλλαγές και στην
Κρήτη. Παραγγέλνει να μαζευτούν και
αυτά τα βερεσέδια και να δοθούν στα παι-
διά του.

Ο Παπαδάκης φαίνεται να ήταν μάλ-
λον ευκατάστατος αφού είχε δυο υπηρέ-
τες (ίσως βοηθούς, τσιράκια όπως
αποκαλούσαν τότε τους μαθητευόμε-
νους) και ικανοποιητικό χρηματικό ποσόν,
όχι μόνο τουρκικά νομίσματα αλλά και
φράγκικα και ολλανδικά και μεξικάνικα·
προέρχονταν πιθανώς είτε από ξένους
ναυτικούς που προσέγγιζαν το λιμάνι της
Κάσου είτε από ντόπιους που ταξίδευαν
σε ξένα λιμάνια. 

Όπως προκύπτει από το κείμενο, ήταν
ιδιοκτήτης κάποιου μύλου στην Κρήτη,
αλλά φαίνεται πως ο μύλος αυτός χρει-
αζόταν επισκευή. 

Φαίνεται πως κύρια ή και μοναδική
πηγή των εισοδημάτων του ήταν το επάγ-
γελμα που ασκούσε. Γι' αυτό και αγωνιά να
διδαχτούν κάποια τέχνη τα παιδιά του
προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες
συνθήκες ζωής.  
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Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
το γεγονός ότι ο Χαρίδημος
Παπαδάκης, άνθρωπος της 
μεσαίας τάξης απ' ό,τι φαίνεται,
διέθετε ρολόι, στο οποίο 
μάλιστα γίνονται 
δυο αναφορές.

Δεξιά: Φωτογραφία Κρητικού στις αρχές 
του 20ού αιώνα και Κρήτες σε επιστολικό 
δελτάριο της περιόδου 1900-1910 
(Συλλογή Γ. Τζανή).  



4. Το ταραμπουλούσι

Ταραμπουλούσι ονομαζόταν η Τρίπολη της Συρίας. Η ονομασία ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην Κρήτη την περίοδο κατά την οποία συν-
τάχτηκε το έγγραφο. Αναφέρεται, μάλιστα, και στο τραγούδι του Δασκαλογιάννη, που κι αυτό φαίνεται να πήρε τότε την τελική του
μορφή: 

…του Μισιριού, του Τσεντεριού και του Ταραμπουλούσι (της Αιγύπτου, του Αλγερίου και της Τρίπολης της Συρίας).
Στην καταγραφή της κινητής περιουσίας του Παπαδάκη, όμως, δεν αναφέρεται ως γεωγραφικός όρος αλλά ως εξάρτημα της εν-

δυμασίας. Ήταν μεταξωτή λευκοκίτρινη ζώνη  με λευκές γραμμές. Πρώτη φορά άκουσα τη λέξη κατά τη δεκαετία του 1980 από ηλι-
κιωμένη Βιαννίτισσα, μακαρίτισσα πλέον, που την ερμήνευσε απλώς ως ζώνη του παλιού καιρού. Στο λεξικό του Ιωάννη Κονδυλάκη, που
εκδόθηκε με επιμέλεια του καθ. Θ. Δετοράκη, διαβάζομε: «Ζώνη των Τούρκων μεταξωτή, λευκοκίτρινη ή σταχτιά με λευκάς γραμμάς.
Το τ[αραμπουλούσι] φορούν ακόμα οι Σύροι· εις την Κρήτην το εφόρουν και οι γυναίκες». Προφανώς πρόκειται για μόδα που ξεκίνησε
από την Τρίπολη της Συρίας (Ταραμπουλούς) και διαδόθηκε σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι γνωστό αν
χρησιμοποιήθηκε και από τους χριστιανούς της Κρήτης. Όπως γνωρίζομε, όμως, η ζώνη των Κρητικών ήταν κόκκινη προς το γκρενά
με μικρές χρωματικές διαφοροποιήσεις από τόπο σε τόπο. Είναι άγνωστο τι χρησίμευε στον Παπαδάκη το ταραμπουλούσι. Αν όντως
ήταν ράφτης (τερζής, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής) θα έραβε και ρούχα μουσουλμάνων. 

Η επιβίωση της ονομασίας ταραμπουλούσι στη Βιάννο, σε συνδυασμό με την αναφορά στον Βιαννίτη καλόγερο, μας κάνει να υπο-
θέσομε ότι είναι πιθανόν να καταγόταν από τη Βιάννο ο Χαρίδημος Παπαδάκης. 

51

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017



5. Άλλες πληροφορίες. 
Η κοινότητα των Κρητών, 
η περίθαλψη

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυμα-
τίστηκε ο Παπαδάκης είναι κάπως περίερ-
γες. Όπως περίεργη είναι και η προσθήκη
της σημείωσης στο τέλος: «Έκαμα λάθος
να γράψω διά όλους τους αδελφούς».
Άγνωστο τι εννοεί. 

Η αναφορά στις συνθήκες περίθαλ-
ψης είναι σύντομη. ωστόσο, ο «γραφεύς»
δεν παραλείπει να καταγράψει τη διαφω-
νία των δυο γιατρών. Ο ένας πρότεινε να
ακολουθηθεί συντηρητική θεραπεία και ο
άλλος να κόψουν το χέρι του τραυματι-
σμένου. Όπως προκύπτει από τα έξοδα ο
γιατρός που ανέλαβε τελικά την υπόθεση
ονομαζόταν Ηλίας (είχε λάβει σχεδόν τε-
τραπλάσια αμοιβή από τον άλλο, τον Γε-
ώργιο). Είναι άγνωστο αν υπήρχε άλλος

γιατρός εκείνα τα χρόνια στην Κάσο, όπως
είναι άγνωστο και αν οι δυο γιατροί ήταν
σπουδαγμένοι ή ασκούσαν εμπειρικά το
επάγγελμά τους.

Πολύτιμες είναι οι επί μέρους πληρο-
φορίες: οι ονομασίες των ειδών, τα έξοδα
που έγιναν για την περίθαλψη και τη θανή
του, οι μετακινήσεις τεχνιτών και εμπόρων
από την Κρήτη προς την Κάσο. Ιδιαίτερη
αξία έχει η έμμεση αναφορά στις σχέσεις
ανάμεσα στους Κρήτες που διέμεναν στο
μικρό νησί εκείνα τα χρόνια. Φαίνεται να
ήταν περισσότεροι από αυτούς που ανα-
φέρονται στο έγγραφο και να λειτουρ-
γούσαν ως άτυπη κοινότητα: «εμάθαμεν
όλοι οι πατριώτες», τονίζει, ότι κατά τη
γνώμη του ενός εκ των δυο γιατρών ο
τραυματίας θα γινόταν καλά, φράση που
δηλώνει ότι υπήρχαν πυκνές επαφές ανά-
μεσά τους. Τα επώνυμα Τουτουντζάκης,
Περακάκης και Χατζάκης που αναφέρον-
ται στο έγγραφο παραπέμπουν σε κρη-

τική καταγωγή. Να υπήρχε, άραγε, κάποια
σημαντική παροικία Κρητών στην Κάσο
του 1850; Χ

ΣΗΜ. 1. Προτιμήσαμε την απλή εκλαϊκευτική
έκδοση του εγγράφου αντί της διπλωματικής,
όπως ταιριάζει στο πνεύμα και τη φυσιογνωμία
του περιοδικού.   
2. Οι αγκύλες με αποσιωπητικά δηλώνουν δυ-
σανάγνωστες λέξεις. Οι αγκύλες με ερωτημα-
τικό δηλώνουν λέξεις που δεν εξακριβώθηκε η
σημασία τους ή που υπάρχουν αμφιβολίες σχε-
τικά με την ορθή ανάγνωσή τους.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αμπάς = επενδύτης, επανωφόρι. Στην Κρήτη
ακούγεται και γαμπάς. 
Κιοσέκι (και κιοστέκι) = δεματικό.
Μερτζάνι =  κοράλλι, κόσμημα με κοράλλια.
Μετζίτι = οθωμανικό νόμισμα (κόπηκε στα χρό-
νια του Σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ 1939-1861). 
Μπρισίμι = μετάξι, μεταξωτή κλωστή.
Πατσαύρα = πετσέτα ή πρόχειρο πανί για καθά-
ρισμα.
Σκλαβούνικο = είδος που προέρχεται από τη
Σκλαβονία (Δαλματικές ακτές).
Ταραμπουλούσι = ζώνη που φορούσαν οι μου-
σουλμάνοι της Κρήτης.  
Τσικούρι = κορδόνι, δεματικό της αντρικής βρά-
κας, αλλά και της γυναικείας ποδιάς. 
Φακαρόνα = άγνωστη λέξη. Ίσως να εννοούσε
φακαρόλα (τύπο κορδέλας). 
Χάρτζα = τα διακοσμητικά που χρησιμοποιούν-
ταν στην τοπική παραδοσιακή φορεσιά. Σύμ-
φωνα με τον Πιτυκάκη: «Τά διάφορα, από
κλωσμένες μεταξωτές ή άλλες κλωστές ή κορ-
δόνια, ποικίλματα στο γελέκο και μεϊτάνι ή κα-
πότο της κρητικής φορεσιάς. Χάρτζα έβαζαν
ακόμα και στα ακριβά ζιπόνια της κρητ. γυναι-
κείας στολής». 
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ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1856

Πάνω: Μύλος 
στην Κάσο. 
Κάτω: Οικογένεια
Κρητικών, αρχές
20ού αι. (Συλλογή
οικ. Ψιλάκη).





ΜEΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡωΤΙΚO ΕΛΙΞIΡΙΟ ΘΕωΡHΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤO ΤΗΣ ΦΤωΧΟΛΟΓΙAΣ!

Κείμενο - φωτογραφίες: 
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Kουκιά
παράκουκοι και κουκορίχτρες

Κάποτε λέγανε πως έχουν ψυχή τα κουκιά, κάποτε τα συνέδεαν με τις ψυχές των ανθρώπων, 
κάποιοι πίστευαν ότι διεγείρουν «τα σώματα προς συνουσίαν»! 

Οι κουκορίχτρες έριχναν κουκιά κι έλεγαν τη μοίρα, οι κοπελιές τα έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους 
και μάντευαν πότε και ποιον θα παντρεύονταν, οι πρακτικοί γιατροί θεράπευαν πρηξίματα και χιονίστρες. 

Είναι το πιο γνωστό μας ψυχανθές κι ο καρπός του μπορεί να θεωρηθεί 
κάτι σαν «εθνικό» φαγητό των Κρητικών!

Τα κουκιά ήταν για χιλιάδες χρόνια μια από τις πιο πολύτιμες τροφές ανθρώπων και ζώων, 
θείο χάρισμα και όπλο ενάντια στην απειλή της πείνας. 

Σ' αυτό το κείμενο γίνεται προσπάθεια μιας ερμηνευτικής προσέγγισης στον μύθο που τα συνοδεύει: 
Πίσω από τις αρχαίες δοξασίες φαίνεται να βρίσκονται τα ψυχολούλουδά τους! 



«Η φασολάς θεωρείται εθνικό φαγητό των
Ελλήνων» μας έλεγε η καθηγήτρια της
Φυτολογίας (των Οικοκυρικών ήταν, αλλά
λόγω ελλείψεως ειδικευμένων διδασκόν-
των η «οικοκυρικού» δίδασκε Γεωγραφία
και Φυτολογία, ο θεολόγος Αρχαία Ελλη-
νικά, ο φυσιοδίφης Χημεία). Και επειδή η
«φασολάς» ήτο εθνικόν φαγητόν διδα-
σκόμασταν για ένα ολόκληρο εξάμηνο το
εθνικό μας φυτόν. Το βιβλίο μας είχε αφιε-
ρώσει άπειρες σελίδες στη φασολιά (πα-
ρομοίως, η Ζωολογία είχε αφιερώσει
άπειρες σελίδες στη «Γαλή την οικοδί-
αιτο», κοινώς κατσούλα, όπως απεφάνθη
κάποιος συμμαθητής μου και εισέπραξε
την ειρωνεία και την επίπληξη ως επίχειρα
της εμμονής του στο τοπικό γλωσσικό
ιδίωμα: «τι θα πει κατσούλα, βρε άξεστε;
Γάτα τη λένε...»). Για να μην τα πολυλογώ,

σε λίγες βδομάδες υποχρεωθήκαμε όλοι
να προσκομίσομε στο Γυμνάσιο καλλιερ-
γημένα φυτά φασολιάς. Η ευσυνείδητη δι-
δάσκουσα είχε επιβάλει σε όλους να
μουσκέψομε από ένα σπόρο φασιόλου του
κοινού και να παρακολουθήσομε τη βλά-
στηση και την αναρρίχηση του βλαστού
του. Ο ...δικός μου φασίολος ήταν λευ-
κός, του εμπορίου, και η ανάπτυξή του
ήταν μάλλον μέτρια.   

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε,
αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την εισαγωγική
ερώτηση στο μάθημα: «Ποιο είναι το
εθνικό μας φαγητό;» Ακούστηκαν όλα.
Πατάτες, κρομμύδια, βρούβες, μόνο το
κρέας δεν αναφέρθηκε, ήταν τόσο σπάνιο
άλλωστε. Τόλμησα να πω το τάχατες
σωστό, το είχα διαβάσει κιόλας, αλλά δεν
το πίστευα: «Η φασολάδα, κυρία. Αλλά

εγώ νομίζω πως είναι τα κουκιά». 
Ακόμη το πιστεύω! Κι ας δέχτηκα κι

εγώ την επίπληξη («να που θα μας αλλά-
ξεις την ιστορία» είπε, ή κάτι σχετικό, δεν
θυμάμαι καλά). Δεν ξέρω ποιος και πότε
καθιέρωσε τη φασολάδα ως εθνικό φα-
γητό των Ελλήνων, αν αναθέσομε όμως
αυτόν τον ρόλο σε κάποιο όσπριο, εγώ -
τουλάχιστον για την Κρήτη - θα διάλεγα
τα κουκιά. Υπήρχαν από τη μακρινή αρ-

χαιότητα, καλλιεργούνταν παντού, σε γό-
νιμες και άγονες εκτάσεις, αποθηκεύονταν
σ' όλα τα σπίτια και καταναλώνονταν
τόσο τακτικά που απαξιώθηκαν στο πέρα-
σμα του χρόνου. 

Κουκιά 'φαγα την ταχινή
κουκιά το μεσημέρι
κουκιά τ' απομεσήμερο 
κουκιά και τ' αποσπέρι. 
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Κείμενο - φωτογραφίες: 
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Κάποτε λέγανε πως έχουν ψυχή τα κουκιά, κάποτε τα συνέδεαν με τις ψυχές των ανθρώπων, 
κάποιοι πίστευαν ότι διεγείρουν «τα σώματα προς συνουσίαν»! 

Οι κουκορίχτρες έριχναν κουκιά κι έλεγαν τη μοίρα, οι κοπελιές τα έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους 
και μάντευαν πότε και ποιον θα παντρεύονταν, οι πρακτικοί γιατροί θεράπευαν πρηξίματα και χιονίστρες. 

Είναι το πιο γνωστό μας ψυχανθές κι ο καρπός του μπορεί να θεωρηθεί 
κάτι σαν «εθνικό» φαγητό των Κρητικών!

Τα κουκιά ήταν για χιλιάδες χρόνια μια από τις πιο πολύτιμες τροφές ανθρώπων και ζώων, 
θείο χάρισμα και όπλο ενάντια στην απειλή της πείνας. 

Σ' αυτό το κείμενο γίνεται προσπάθεια μιας ερμηνευτικής προσέγγισης στον μύθο που τα συνοδεύει: 
Πίσω από τις αρχαίες δοξασίες φαίνεται να βρίσκονται τα ψυχολούλουδά τους! 



Μαζί με τα χόρτα, που δεν έλειπαν
ποτέ από το κρητικό τραπέζι, τα κουκιά
κατείχαν εξέχουσα θέση στην κρητική
κουζίνα. Μαγειρεύονταν δυο και τρεις
φορές τη βδομάδα με πολλούς ευρηματι-
κούς τρόπους. Με χαρά βλέπω τελευταία
μερικά κρητικά μαγέρικα να προσφέρουν
στο μενού τους κουκόφαβα, αν και
κάπως... εκλεπτυσμένη για να ταιριάζει
στα γούστα των αστών καταναλωτών.
Αφαιρούν τα φλούδια, πράγμα που οι πα-
λιότεροι δεν είχαν την πολυτέλεια να κά-
μουν. Ή τα άφηναν όλα ή πετούσαν τα
μισά. Οι άλλοι τρόποι μαγειρέματος των
κουκιών έχουν περάσει μάλλον στο περι-
θώριο της μαγειρικής ιστορίας, όπως
εφαρμόζεται αυτή στα εστιατόρια: γιαχνί,
ριγανάτα, ζουμάτα... Αρκετοί ήταν οι τρό-
ποι μαγειρέματος των χλωρών κουκιών
στην Κρήτη (χλωροκούκια): ντερμπιγιέ,
(με χοχλιούς, με μάραθο, με αγκινάρες),
βραστά με πικράσταχα, σφουγγάτο, τηγα-
νητά (με κουρκούτι)... Πολύτιμες ήταν
ακόμη και οι κουκότρουλες. Οι τρυφεροί
βλαστοί της κουκιάς τρώγονται και είναι
περιζήτητοι στις χειμωνιάτικες και τις
ανοιξιάτικες σαλάτες των Κρητικών. 

Στην Κρήτη ευδοκιμούν τα κουκιά

που, όπως φαίνεται από την ονομασία
τους, έλκουν την καταγωγή τους από την
Αίγυπτο, τα λεγόμενα «μισιριωτάκια», μι-
κρόκαρπα αλλά νοστιμότατα (πώς αλλά-
ζει ο κόσμος, αλήθεια! Στα αρχαία
αιγυπτιακά κείμενα αναφέρονται κουκιά
από την Κρήτη. Όπως φαίνεται, εξάγον-
ταν τότε κουκιά από την Κρήτη στη χώρα
του Νείλου). Υπάρχει, όμως, και μια κατη-
γορία μεγαλόκαρπων, οι γνωστοί πλαϊμά-
νοι, μάλλον ισπανικής προέλευσης. 

Περιζήτητα ήταν κάποτε τα καλόψητα
κουκιά (τα λέγανε και βραστερά): «Θέ-
λουν μια βράση μόνο» λέγανε και αποδί-
δανε τη μαγειρική συμπεριφορά τους τόσο
στην ποικιλία όσο και στην καλλιέργεια.
Υπήρχαν χωράφια που θεωρούνταν εξαι-
ρετικοί «κουκότοποι». Στα χωριά με φτενή
γης (όχι πολύ γόνιμη) τα καλλιεργούσαν
ανάμεσα στα λιόδεντρα. Απέδιδαν μ'
αυτόν τον τρόπο στη γη τους το άζωτο
που δεσμεύουν τα ψυχανθή. Η λαϊκή εμ-
πειρία, πάντως, επέβαλε να μην καλλιερ-
γούνται κουκιά δυο χρονιές στο ίδιο

χωράφι: «Όπου κουκίσεις (σπείρεις κου-
κιά), μη δικουκίσεις κι αν δικουκίσεις μην
τρικουκίσεις γιατί δα ξεκουκίσεις» (Λεξικό
Πιτυκάκη, λ. κουκίζω).

Αν ήταν πολύ κακόψητα τα κουκιά, τα
χρησιμοποιούσαν κυρίως ως ζωοτροφή
(όταν είχαν, βέβαια, την πολυτέλεια να το
κάνουν). Για να γίνουν καλόψητα τα κου-
κιά οι παλιοί αγρότες έπαιρναν τα μέτρα
τους. Πριν τη σπορά τα ράντιζαν με αγια-
σμό, σταύρωναν τη γης στην πρώτη αυ-
λακιά και τα έσπερναν πάντα στη γέμωση
του φεγγαριού. Αν τα έσπερναν στη λί-
γωση θα γίνονταν κακόψητα. 

Τα μαγειρεύουν αφού πρώτα τα «ξε-
ματίσουν» (τους αφαιρούν το εμπρόσθιο
τμήμα, το «μάτι», όπως λένε). Το ξεμάτι-
σμα γίνεται είτε με τα δόντια, είτε με μα-
χαίρι, είτε με κοφτερή πέτρα και είναι
μάλλον γυναικεία δουλειά. Αλησμόνητη η
εικόνα των γυναικών που κάθονται παρέα
με απλωμένες ποδιές μπροστά τους και ξε-
ματίζουν!  
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ΚΟΥΚΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΥΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΡΙΧΤΡΕΣ

Οι Κρήτες αξιοποίησαν με ευρηματικούς τρόπους 
τα φρέσκα κουκιά (χλωροκούκια). 

◗



Τα κουκιά του Πυθαγόρα 

(και η αμφισβήτηση μιας απαγόρευσης) 

Ο λόγος, λοιπόν, για τα κουκιά. Τους καρ-
πούς ενός ιδιαίτερα διαδεδομένου ψυχαν-
θούς που διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο
στη διατροφή των κατώτερων τάξεων. Ο
ρόλος τους, όμως, δεν περιορίστηκε στη
διατροφή. Τα κουκιά συνδέθηκαν με προ-
λήψεις, δεισιδαιμονίες, μαντικές πρακτι-
κές, εκλογές, κληρώσεις, παιδικά
παιγνίδια, ακόμη και με το... μέτρημα του
χρόνου! Αν και λέγεται κατά κόρον πως
ήταν απαγορευμένη τροφή για τους Πυ-
θαγόρειους, η κατανάλωσή τους δεν πε-
ριορίστηκε ποτέ, οι διατροφικές ανάγκες
υπερίσχυσαν των όποιων απαγορεύσεων.
Η φράση «κυάμων απέχεσθαι», που απο-
δίδεται στον Πυθαγόρα, έχει απασχολήσει

πλήθος μελετητών και έχουν χυθεί οκάδες
μελανιού για την ερμηνεία της. Οι μεταγε-
νέστεροι γιατροί έδωσαν ιατρικές ερμη-
νείες (το θεωρούσαν δύσπεπτο και
«φυσώδες» όσπριο), άλλοι επέμειναν ότι
αποτελεί προτροπή στους μαθητές του εκ
Σάμου φιλοσόφου να αποφεύγουν την
πολιτική, ενώ μερικές νεότερες ερμηνευτι-
κές προσεγγίσεις το συνδέουν με την κυά-
μωση (αιμολυτική αναιμία που παθαίνουν
όσοι έχουν έλλειψη του ενζύμου G6PD και
καταναλώσουν κουκιά). Δεν είναι, όμως,
βέβαιο ότι ο Πυθαγόρας (ο φιλόσοφος
που κινείται με εξαιρετική άνεση ανάμεσα
στην ιστορία και τον μύθο) συμβούλευε
τους μαθητές του να αποφεύγουν τα κου-
κιά, όπως ισχυρίστηκε ο Διογένης ο Λα-
έρτιος και επανέλαβαν πολλοί άλλοι. Ένας
βαθύς γνώστης της πυθαγόρειας φιλοσο-
φίας, ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος, λέει
ακριβώς το αντίθετο: Ο Πυθαγόρας
έτρωγε και καλότρωγε κουκιά, τα θεω-
ρούσε καλή τροφή κι ευκολοχώνευτη:
«Πυθαγόρας δε των οσπρίων μάλιστα τον
κύαμον εδοκίμασεν. Λειαντικόν τε γαρ
είναι και διαχωρητικόν, διό και μάλιστα κέ-
χρηται αυτώ» (Fr. 26). 

Στους Νεκρικούς Διαλόγους του Λου-

κιανού ο Αιακός, ένας από τους κριτές του
Άδη, συστήνει τον Πυθαγόρα στον Μέ-
νιππο: «Αυτός εδώ ο πρώτος είναι ο Πυ-
θαγόρας» του λέει. Μεταφέρομε τον
διάλογο σε μετάφραση Ιωάννη Κονδυ-
λάκη:

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Φέρε να δούμε αν έχεις
τίποτε φαγώσιμον στη σακούλα.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ: Έχω κουκιά, φίλε μου·
αλλά συ δεν τα τρώγεις τα κουκιά. 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Δος μου και μη σε
μέλει. Άλλες εξουσίες επικρατούν στον
Άδη. Εδώ έμαθα ότι τα κουκιά και αι κε-
φαλαί των γονέων δεν είναι το αυτό
πράγμα...»

Ο Κονδυλάκης σημειώνει: «Ο Πυθα-
γόρας εδίδασκεν αποχήν από των κυάμων
και έλεγεν ότι το τρώγειν κυάμους ήτο
ίσον με το τρώγειν τας κεφαλάς των γο-
νέων». Είναι η φράση που συναντούμε σε
πολλά κείμενα της αρχαιότητας, ακόμη
και στη λατρεία των Ορφικών. Ο Ιωάννης
Λαυρέντιος Λυδός διασώζει αρκετές πλη-
ροφορίες για τον ρόλο των κουκιών: Λέει
ότι τα απέφευγαν επειδή διεγείρουν τα
σώματα προς συνουσία (ερωτικό ελιξίριο
τα ταπεινά κουκιά!) και ωθούν τις ψυχές
προς τα κάτω (Περί των μηνών, 4, 42). 
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Καθάρισμα ξερών κουκιών 
στη Βόνη Πεδιάδος. 
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Έχουν ψυχή τα κουκιά; 

Μυστήριο μέγα η σύνδεση των κουκιών
με τις ανθρώπινες ψυχές! Όχι, όμως, και
ανερμήνευτο. Στην αρχαία γραμματεία συ-
ναντάμε μια περίεργη δοξασία. Λέει πως
αν κρύψει κανείς σε κενή θήκη, μέσα σε
κοπριά, ένα κουκί και το αφήσει εκεί για
σαράντα μέρες, θα παρατηρήσει πως θα
έχει πάρει ανθρώπινη μορφή: «εις όψιν αν-
θρώπου σεσαρκωμένου μεταβαλόντα τον
κύαμον ευρήσει» (Ηρακλείδης ο Ποντικός
Fr. 41, Ιωάννης Λαυρέντιος Λυδός, Περί
των μηνών, 4.42, 25-26). 

Οι αρχαίες δοξασίες για τα κουκιά δεν
έχουν τέλος: Αν αφήσεις το κουκί για ενε-
νήντα ημέρες θα βρεις είτε «παιδός κεφα-
λήν» είτε «γυναικός αιδοίον» (Πορφύριος,
Πυθαγόρου βίος, 44, 18 και 45,1). 

Νομίζω πως η εξήγηση πρέπει να ανα-
ζητηθεί στο σχήμα των ανθέων. Μοιάζουν
με ψυχές! Δηλαδή με πεταλούδες. Σε πολ-
λές περιοχές του κόσμου οι πεταλούδες
αποκαλούνται ψυχές· σύμφωνα με τις πα-
νάρχαιες δοξασίες, η ζωντανή ψυχή που
εγκαταλείπει το νεκρό σώμα παίρνει τη
μορφή πεταλούδας και ίπταται. Με φτερά
πεταλούδας μοιάζουν τα πέταλα των αν-
θέων πολλών φυτών, εκείνων που, λόγω

αυτής ακριβώς της ομοιότητας, ονομά-
στηκαν ψυχανθή. 

Ο ήρωας ενός γνωστού (και ωραίου)
κυπριακού παραμυθιού, ο Τυρίμος, γεν-
νιέται από ένα κουκί. Το ίδιο και τα αδέρ-
φια του. Αλλά το κουκί από το οποίο
βγήκε ο ήρωας του παραμυθιού ήταν
μικρό, μισοσπασμένο, και γι' αυτό βγήκε
μικροκαμωμένος· «ένα κοντούλικον κο-
πέλλιν, πολλά έξυπνον κι εβκάλαν τον Τυ-
ρίμον» (Λαογρ. Κύπρος, ΙΒ, τ. 32, σελ. 93). 

Η ιδέα της ψυχής - πεταλούδας είναι

ευρύτατα διαδεδομένη σε πολλές περιοχές
του κόσμου (Γ. Δημητροκάλης, Η Ψυχή -
Πεταλούδα, Αθήνα 1993). Απεικάζεται,
μάλιστα, «σε λογής χρυσές παραστάσεις
του εντόμου που βρέθηκαν σε μυκηναϊ-
κούς (και σ' έναν της Φαιστού) τάφους (Π.
Λεκατσάς, Ψυχή, σελ. 82). Θα έλεγε κανείς
ότι πρόκειται για μια σχεδόν παγκόσμια
δοξασία που τη συναντάμε στην Ευρώπη,
την Ασία, την Αφρική, μέχρι και στους
προκολομβιανούς πολιτισμούς της Αμερι-
κής. Σε πολλές περιοχές, μάλιστα, οι άν-
θρωποι χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και
για την ψυχή και για την πεταλούδα.

Ο πρωτόγονος άνθρωπος έβλεπε τα
ευμεγέθη άνθη της κουκιάς (του φυτού)
σαν πεταλούδες. Δηλαδή, ψυχές. Κι απ'
αυτά τα άνθη - ψυχές γινόταν ο καρπός, ο
γνωστότατος και ευρύτατα διαδεδομένος
κύαμος. 

Αλλά και η ίδια η αρχαία ονομασία του
κουκιού φαίνεται να συνδέεται με την
έλευση της ζωής: «κύαμος: πιθ. δάνειο ή,
κατ' άλλη άποψη, παράγωγο του ρήματος
κύω / κυώ (-έω) «κυοφορώ», σημειώνει ο
Μπαμπινιώτης (Ετυμολογικό Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Κέντρου
Λεξικολογίας, Αθήνα 2010).  
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Όπως φαίνεται, τα κουκιά καλλιεργούνταν στην Κρήτη τουλά-
χιστον από την εποχή του χαλκού και αποτελούσαν πολύτιμο
διατροφικό εφόδιο για τη φτωχολογιά. Μαζί με τις βρούβες και
τους χοχλιούς αποτελούσαν τα πιο συνηθισμένα φαγητά που
μπορούσε να βρει κανείς στα φτωχόσπιτα των κρητικών χωριών.
Ποτέ δεν υπήρξαν έδεσμα κύρους, ποτέ δεν ζήλεψε κάποιος την
ατέλειωτη κουκοφαγία των χωρικών μας. Ήταν από τα πρώτα
είδη που σπέρνονταν το φθινόπωρο και δεν απαιτούσαν ιδιαίτε-
ρες καλλιεργητικές φροντίδες. Θεωρούνται γενικώς εύκολο
είδος. Ο Paul Faure τα κατατάσσει στα μινωικά όσπρια, παραθέ-
τει, μάλιστα, και το σχετικό ιδεόγραμμα που αντιστοιχεί στους
κυάμους (Πεπραγμένα Ε' Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο
1986, τόμος Α', σελ. 108-121). 

Παλιότερα αποθηκεύονταν μέσα σε πιθάρια, όπως και τα
υπόλοιπα όσπρια. Οι αγρότες είχαν ανακαλύψει αποτελεσματι-
κούς τρόπους προστασίας από μαμούνια και ψείρες. Χρησιμο-
ποιούσαν ως απωθητικά διάφορα βοτάνια κι αρωματικά φυτά του
τόπου. 

Κατά την εποχή της Ενετοκρατίας θεωρούνταν ένα από τα
βασικότερα διατροφικά είδη στην Κρήτη, μαζί με τα υπόλοιπα

όσπρια. Οι διαρκώς πεινασμένοι δούλοι της κρητικής κωμωδίας
τα απεχθάνονται καθώς αποτελούν τη σχεδόν μόνιμη τροφή
τους και λαχταρούν... λουκάνικα κι απάκια. Ο Κρητικός Αγάπιος
Λάνδος δίνει συμβουλές στο Γεωπονικόν του για το καλύτερο μα-
γείρεμα των κουκιών: «Tα ξηρά, όταν τα ξεφλουδίσης να τα βρά-
σης ωσάν φάβαν με πιπέρι ή κανέλλα ή με ορίγανην ή μάραθον,
δεν βλάπτουσιν, αλλά χωνεύουσιν ευκολώτερα». (Aγάπιος Λάν-
δος 1643, Γεωπονικόν, επιμ. Δεσπ. Kωστούλα, Bόλος 1991, σελ.
198).

Στα νεότερα χρόνια (Οθωμανοκρατία και πρώτο μισό 20ού
αιώνα) η έλλειψη κουκιών σε κάποιο σπίτι θεωρούνταν ένδειξη
απόλυτης φτώχειας! Όσο φτωχός κι αν ήταν ο ξωμάχος της Κρή-
της φρόντιζε να μην του λείπει το πιο συνηθισμένο όσπριο. 

Σε μια παλιά κρητική παροιμία αποτυπώνεται μια άλλη
μορφή της ανέχειας: 

Δεν έχει μοίρα στον ήλιο όποιος δεν έχει κουκιά τον Μάη 
και σταφύλια τον Αύγουστο: 
Eγούγια του που δεν έχει το Mάη κουκιά 
και τον Aύγουστο σταφύλια. 
(χφ Π. Βλαστού, Ιστ. Αρχείο Κρήτης, τ. 37, σελ. 122).
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Σε ξύλινη γαβάθα κένωσε το φτωχικό σταμνί της 
αράπικα μαυρόματα κουκιά με ανάριες στάξες λάδι...

Νίκος Καζαντζάκης
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Στην Κρήτη...

Αλώνισμα 
κουκιών 
στις Τάπες 
Μεραμπέλλου
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Αλώνισμα και 
λίχνισμα κουκιών
στις Τάπες Μεραμπέλλου.



Και στο Τραγούδι της πείνας ο ριμαδόρος παρακαλεί τα κου-
κιά να μην αποκάμουν:

Αφουγκραστείτε να σας πω τση πείνας το τραγούδι,
άπου 'χει νου να το γροικά και λοϊσμό ν' ακούει:
Οι μαύρες απακιάσανε, οι γι άσπρες εχλωμιάναν,
και τα καημένα τ' αρφανά στσι δρόμους εποθάναν.
Τα στριψουλίδια κι ο χυλός κι η βρούβα η καημένη,
εκείνη μας εγλίτωσεν εκείνο το σεφέρι.
Κι η βρούβα εξεπούλιασε και πάει στη δουλειά τζη,
και των κουκιών παράγγειλε παραγγελιά μεγάλη:
«Κουκιά, μην αποκάμετε ώστε να βγει κριθάρι,
κι όχι κριθάρι μοναχό, μόνο ταή και στάρι».
Κι η πείνα επαράστεκε πάνω σ' ένα κλωνάρι:
«Καημοί σας, κακορίζικοι, ανέ γαείρω πάλι».
(Στ. Αποστολάκης, Ριζίτικα. Τα δημοτικά τραγούδια της Κρή-

της, Χανιά 2010, σελ. 137). 

Θα περίμενε κανείς να φημίζονται τα κουκιά των ορεινών πε-
ριοχών, εκείνων που δεν προσφέρονταν ιδιαίτερα για την καλ-
λιέργεια του σίτου. Κι όμως! Στις μαντινάδες την παράσταση
φαίνεται... να κλέβουν τα κουκιά της πλούσιας και γόνιμης με-
σαρίτικης γης:

Tα μεσαρίτικα κουκιά πώς τ’ αγαπώ ψημένα 
ούλα τους είναι νόστιμα και καλολαδωμένα. 
Η μαντινάδα φανερώνει ένα ακόμη διατροφικό μυστικό: το

καλό λάδωμα. Δεν φτάνει η επάρκεια των κουκιών, χρειάζεται

και επάρκεια ελαίου. Και άρτου, βεβαίως, αλλά αυτό δεν το λέει
η ευσύνοπτη μαντινάδα. 

Παροιμίες, τραγούδια, μαντινάδες συνθέτουν ένα εξαιρετικό
μωσαϊκό νοοτροπιών. Η σχέση των Κρητών με τα κουκιά είναι
περίεργη. Ξεκινά από την αγάπη και καταλήγει... στην απόρριψη. 

Δεν μαγερεύω μπλιο κουκιά, δεν στένω μπλιο τσικάλι
εκάηκα τη μια φορά, να μην καώ την άλλη.

Απού κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει
ο διάολος του κώλου του κουκιά του μαγερεύει. 

Η σπορά των κουκιών ήταν από τις πρώτες φροντίδες των
ζευγάδων. Φρόντιζαν να τα σπείρουν μετά τις πρώτες βροχές του
φθινοπώρου για να ποτιστούν καλά, να μεγαλώσουν και να με-
στώσουν. Ήταν από τα πρώτα είδη που θερίζονταν στα τέλη του
Μάη. Αν δεν ήταν τελείως αποξηραμένα, τα άπλωναν μερικές
ημέρες στον ήλιο μέχρι να έρθει η ώρα του αλωνίσματος, που κι
αυτό χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσοχή. Αν ήταν μικρές οι ποσό-
τητες των κουκιών η επεξεργασία (διαχωρισμός των καρπών από
τα στάχυα) γινόταν στο σπίτι, με το χέρι. Τα κουκάχερα (άχυρα
από κουκιά) είναι σκληρά και χοντρά, αλλά παλαιότερα χρησι-
μοποιούνταν ευρύτατα ως χειμερινή τροφή των οικόσιτων ζώων.
Άγνωστο γιατί, τόσο τα βοοειδή όσο και τα αιγοπρόβατα τα προ-
τιμούσαν από τ’ άχυρα των δημητριακών. 
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Στη λαϊκή ιατρική 

Περιορισμένη ήταν η χρήση του
φυτού και των καρπών του στην πα-
ραδοσιακή ιατρική της Κρήτης. Πε-
ρισσότερο χρησιμοποιήθηκαν τα
κουκιά σε μαντικές και μαγικές πρα-
κτικές.

Οι παλιοί πρακτικοί γιατροί σύ-
στηναν τον χυλό ή τον πολτό των
βρασμένων κουκιών σε δερματικά
νοσήματα, ιδιαίτερα στις χιονίστρες,
σε εκζέματα και σε πληγές που προ-
καλούνταν στα πόδια από καινούρ-
για παπούτσια ή στιβάνια. Συνήθως
έφτιαχναν αλοιφές με πολτό κου-
κιών, ελαιόλαδο και διάφορα βοτά-
νια, διαφορετικά σε κάθε περιοχή
του νησιού. Η Ευ. Φραγκάκι (Δημώ-
δης Ιατρική της Κρήτης, Αθήναι
1978, σελ. 106) αναφέρει ότι με κα-
ταπλάσματα από κουκόφαβα θερά-
πευαν το «πρήξιμο του μασουργιού»
(διόγκωση πέους και όρχεων).
Τα κουκιά χρησιμοποιήθηκαν επί-
σης κατά της διάρροιας (Χαβάκης Ι.,
Φυτά και βότανα της Κρήτης, χ. χρ.

Αθήνα, εκδ. Ζήτα, σελ. 203 και Φραγκάκι, Δη-
μώδης Ιατρική της Κρήτης, σελ. 88). 

Από τις μαγικοθεραπευτικές χρήσεις τους
ξεχωρίζει η θεραπεία των μυρμηγκιών, πρα-
κτική διαδεδομένη σε όλη σχεδόν την Κρήτη.
Συνήθως μετρούσαν τις μυρμηγκιές, τις πλή-
γωναν για να ματώσουν, έπαιρναν ανάλογο
αριθμό κουκιών, έβαζαν από μια σταγόνα αίμα
πάνω σε κάθε κουκί και τα πετούσαν σε πο-
ταμούς, στη θάλασσα ή στα τρίστρατα. Η δια-
δικασία αυτή γινόταν με την εμφάνιση της
καινούργιας σελήνης, έτσι ώστε να μην τους
έβρισκε με προβλήματα το επόμενο φεγγάρι. 

Στη Μαντική

Οι αρχόντισσες μες στα κουβούκλια τους,
κουκουναροθρεμμένες πίνουν βραστάρια
χλιά, φασκόμηλο και δίχταμο και ρίχνουν 
σκυφτές τα μαυρομάνικα κουκιά 
να μαντευτούν τη μοίρα.

Νίκος Καζαντζάκης
Η κυαμομαντεία είναι γνωστή από την αρ-
χαιότητα. Την αναφέρουν, μάλιστα, και αρκε-
τοί συγγραφείς (Ζηνόβιος, 1,25). Ιδιαίτερα
σημαντικά για τη μαντική είναι τα μαύρα κου-
κιά, ή αυτά που έχουν ιώδες χρώμα. Σχολιά-

ζοντας τα ομηρικά έπη ο Αρχιεπίσκοπος Θεσ-
σαλονίκης Ευστάθιος σημειώνει ότι οι ιερείς
απέφευγαν να τρώνε μαύρα κουκιά γιατί τα
θεωρούσαν ιερά: «γράφουσιν οι παλαιοί ότι
τους κυάμους ως μέλανας ουκ εσθίουσιν οι ιε-
ρείς οις και λόγον φασίν είναι ιερόν τοιούτον»
(Eustath. Comm. Il. 13.589, σελ. 948).

Στην Κρήτη ήταν ευρύτατα διαδεδομένα
τα αυτοσχέδια μαντέματα: Οι κοπελιές «το-
ποθετούν την παραμονή του Κλήδονα κάτω
από το μαξιλάρι τους τρία κουκιά. Ένα καθα-
ρισμένο από τη φλούδα του, ένα μισοκαθαρι-
σμένο κι ένα ακαθάριστο. Το πρωί, μόλις
ξυπνήσουν, βάζουν το χέρι κάτω από το μαξι-
λάρι και πιάνουν ένα από τα κουκιά. Αν πιά-
σουν το ακαθάριστο σημαίνει πως ο μέλλων
σύζυγος θα 'ναι πλούσιος. Αν το καθαρισμένο,
θα 'ναι φτωχός κι αν το μισοκαθαρισμένο ούτε
φτωχός ούτε πλούσιος» (Ν. Ψιλάκης, Λαϊκές
Τελετουργίες στην Κρήτη, Καρμάνωρ 2005,
σελ. 250).

Πρόσφατα μου διηγήθηκαν στο Μεραμ-
πέλλο μιαν άλλη εκδοχή της πρωτοχρονιάτι-
κης κυαμομαντείας: «Οι κοπελιές βάζουν το
βράδυ της Πρωτοχρονιάς δυο κουκιά κάτω
από το μαξιλάρι τους, ένα ολόκληρο κι ένα
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Η κουκορίχτρα 
στον Καζαντζάκη
«...Την έβαλα να ρίξει τα κουκιά  
και να σου βγάλει τη μοίρα»

Στον Καπετάν Μιχάλη του ο Νίκος Καζαντζάκης περιγράφει μια
σκηνή κυαμομαντείας. Φαίνεται πως ο Κρητικός συγγραφέας
είχε δει τις Τουρκοκρητικές να ρίχνουν τα κουκιά. Ο Πασάς του
Κάστρου μιλά με τον Σουλεϊμάνη: 

- Πες μου, μωρέ Σουλεϊμάνη, έναν καλό λόγο, εσύ κατέχεις και
κολνάς τις ψευτιές, πες μου έναν καλό λόγο, κι ας είναι και ψευτιά·
μα το Μουχαμέτη, δε με νοιάζει!

Γυαλοκόπησαν κάτασπρα, φαρδιά, τα δόντια του Αράπη.
- Ίσια - ίσια που έχω σήμερα, πασά εφέντη μου, να σου πω ένα

καλό μαντάτο, να γενεί η καρδιά σου περιβόλι.
- Λέγε, μωρέ Σουλεϊμάνη ψευταρά, να 'χεις την ευκή μου!

Έβαλε κάτω τ' άρματα ο καπετάν Μιχάλης;
- Άλλο, άλλο μαντάτο, πασά εφέντη μου, πιο καλό. Έχεις ακου-

στά δα τη Χαμηντέ μουλά, την ξορκίστρα, που 'χει τον άγιο στην
αυλή της... Την έβαλα απόψε να ρίξει τα κουκιά και να σου βγάλει
τη μοίρα... Διπλογονάτισε στη μέση της αυλής, πήρε ένα κόσκινο,
έβγαλε τη σακούλα που 'χει τα κουκιά και τα 'ριξε, ανακατεμένα με
λογής - λογής κοχύλια και πετραδάκια του γιαλού και κοκαλάκια
της νυχτερίδας. Έσκυψε, φύσηξε από πάνω τους, μουρμούρισε
το ξόρκι και ξαφνικά έσυρε φωνή, πέταξε τη μιλάγια της κι άρχισε
να χορεύει. «Τι είδες, Χαμηντέ μουλά, της φώναξα, τι λεν τα κου-
κιά; καλά μαντάτα;» Πραγάλιασε,  ξανακάθισε χάμω, άγγιξε ένα-
ένα τα κουκιά με το δάχτυλο: «Θωρώ ένα κόκκινο φέσι που πιάνει
όλη την Κρήτη, από τη Γραμπούσα ως το Τοπλού μοναστήρι!
Θωρώ τον πασά, να, ετούτο το ψόφιο σαλιγκαράκι, να παίρνει ένα
φερμάνι από την Πόλη, με χρυσή βούλα, με χρυσά γράμματα, με
χρυσές κορδέλες. Λίρες του πέμπει ο Σουλτάνος, χρυσά γαλόνια,
για μπας και του πέμπει τη θυγατέρα του να τον κάμει γαμπρό;
Μα τον άγιο που μας ακούει, δεν μπορώ να ξεδιακρίνω.

- Μίλα καλά, Χαμηντέ μουλά, της κάνω, πότε θα γίνουν όλα
ετούτα τα πράματα και θάματα, να πάω να το φανερώσω του
πασά, να πάρω κι εγώ κανένα μπαξίσι, να πάρεις και συ, κακο-
μοίρα!» Έσκυψε από πάνω από τα κουκιά, τ' ανακάτεψε, τα 'ριξε,
τα ξανάριξε. «Σε τρία τέρμινα, μου αποκρίθηκε. Άιντε να το πεις
του πασά, να μη σεκλεντίζεται...»
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«ξεματισμένο» ή γυμνό. Το πρωί προσπα-
θούν να πιάσουν ένα με το χέρι τους χωρίς
να κοιτάζουν. Αν πιάσουν το «γεμάτο»
κουκί θα παντρευτούν πλούσιο άντρα. Αν
πιάσουν το γυμνό θα παντρευτούν μπα-
τίρη. Αν το κουκί έχει βγει έξω από το μα-
ξιλάρι και βρίσκεται κοντά στους ώμους ή
στο σώμα της κοπελιάς, θα παντρευτεί
εκείνη τη χρονιά. Αν έχει πέσει από το κρε-
βάτι, θα αργήσει πολύ ο γάμος. Αν πέσουν
και τα δυο κάτω... τέλος το όνειρο της
παντρειάς. Θ' απομείνει γεροντοκόρη». 

Πρακτικές κυαμομαντείας παραθέτει
η Ευ. Φραγκάκι, που γνώριζε καλά την
κρητική παραδοσιακή ζωή: «Ενίοτε βρί-
σκονται κουκιά με καρπό μελιτζανί. Αυτά
τα κυνηγούσαν πολύ οι Τουρκοκρήσσες
για τη μαντική τους. Τριάντα εννιά κουκιά
άσπρα κι ένα μελιτζανί, ο παράκουκος,
έριχναν οι κουκορίχτρες αυτές, και...
συχνά δεν έπεφταν έξω. (Συμβολή εις την
δημώδη ορολογίαν των φυτών, Αθήναι
1969, σελ. 118-119).

Οι γυναίκες που ασχολούνταν συστη-

ματικά με τη μαντική ρίχνοντας κουκιά
ονομάζονταν στην Κρήτη κουκορίχτρες! 

Κουκιά και τελετουργία

Τα κουκιά είναι από τα όσπρια που συνα-
ποτελούν ένα γνωστό τελετουργικό έδε-
σμα του αρχαίου κόσμου, που επιβίωσε
σχεδόν αυτούσιο μέχρι τις μέρες μας, τα
πολυσπόρια ή πολυκάρπια. Είναι γνωστό
σε όλη την ανατολική Μεσόγειο κι ακόμη
μακρύτερα, αποδεκτό από όλους σχεδόν
τους πολιτισμούς και όλες τις θρησκείες.
Στην Κρήτη είναι περισσότερο γνωστό ως
«παλικάρια» (στον πληθυντικό), ονομα-
σία που δεν αποκλείεται να έχει κάποια
σχέση με τα πολυκάρπια. Μαγειρεύεται
πάντα σε μεγάλες γιορτές του φθινοπώ-
ρου και του χειμώνα, τότε που οι σπόροι
είναι θαμμένοι στη γη. Στις αρχαίες μυθο-
λογίες συσχετιζόταν πάντα με κάποιον
κατακλυσμό, ήταν το φαγητό που μαγεί-
ρεψαν ο Δευκαλίων με την Πύρρα (οι
μόνοι διασωθέντες του ελληνικού κατα-

κλυσμού), ήταν το φαγητό που μαγείρε-
ψαν και στην κιβωτό του Νώε μετά την
υποχώρηση των υδάτων και αποτελείτο
από μικρές ποσότητες όλων των καρπών
της γης. 

Η πιο σημαντική, όμως, τελετουργική
χρήση των κυάμων γινόταν στην αρχαία
Αθήνα (ίσως και σε άλλες ελληνικές πό-
λεις), όπου υπήρχε ειδική γιορτή, τα Πυα-
νόψια ή Πυανέψια (πύανος = κύαμος +
έψω = βράζω). Ήταν μια πάνδημη τελετή
που γινόταν πάντα την ίδια εποχή, κατά
τον μήνα Πυανεψιώνα. Τα κουκιά ήταν το
πιο σημαντικό όσπριο σ' αυτό το τελε-
τουργικό έδεσμα («το εψόμενον έτνος
των κυάμων», σύμφωνα με το Λεξικό του
Φωτίου). Στην Αθήνα έλεγαν ότι ο πρώ-
τος που το μαγείρεψε ήταν ο Θησέας μετά
την εξόντωση του Μινώταυρου και την
επιστροφή του από την Κρήτη. Πίσω από
τη μυθολογική αιτιολόγηση του εθίμου
μπορούμε να δούμε την αγωνία του αν-
θρώπου για την ανανέωση της σοδειάς και
τη γονιμότητα της γης. 

Ένα τόσο βασικό διατροφικό είδος δεν
θα μπορούσε να λείπει από συνήθειες και
έθιμα της προνεοτερικής εποχής. Στην
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Λίχνισμα κουκιών 
στην Έλυμπο Καρπάθου 

(φωτ. Έφης Ψιλάκη). 



Κρήτη ήταν τόσο απαραίτητα για τη συντήρηση της αγροτικής
οικογένειας που οι καλλιεργητές συνήθιζαν να ραντίζουν τις κου-
κιές τους με τον αγιασμό των Φώτων για να αποκτήσουν τη
θεϊκή ευλογία! Ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη περίοδο του χειμώνα
και της άνοιξης οι αγρότες έπαιρναν κάθε δυνατό μέτρο για να
εξελιχθεί καλά η παραγωγή τους. «Στην Κασταμονίτσα συνήθι-
ζαν παλιότερα να πηγαίνουν ένα ματσάκι με άνθη της Σταυρο-
προσκύνησης στα σπαρτά, συνήθως στα κουκιά, που αυτή την
εποχή έχουν ήδη δέσει καρπούς. Αφού πρώτα έκαναν το σταυρό
τους, έσκυβαν και έδεναν πάνω σε μια κουκιά (= σε ένα φυτό) το
ματσάκι και το άφηναν εκεί. Σε παλιότερες ακόμη εποχές έπρεπε
να το κρατούν στο χέρι και να περπατήσουν σχηματίζοντας
κύκλο γύρω από το χωράφι. Μετά το έδεναν σε ένα τυχαίο φυτό.
Και σ’ αυτή την περίπτωση ο ιερός κύκλος από τον οποίο πέρα-

σαν τα ευλογημένα άνθη θα αποτελέσει έναν ισχυρό
προστατευτικό κλοιό, ικανό να διατηρήσει τα

σπαρτά ανέπαφα από δυνάμεις που επιβουλεύονται
την καρποφορία. Δεν χρειαζόταν να πάνε σε όλα τα

χωράφια. Στη μαγική σκέψη του λαϊκού ανθρώπου το
τμήμα αντιπροσωπεύει το όλον. Η ευλογία που μεταφέρεται σε
ένα χωράφι επεκτείνεται αυτομάτως και διαχέεται σε όλα τα χω-
ράφια που ανήκουν στον ίδιο καλλιεργητή» (Ν. Ψιλάκης, Λαϊκές
Τελετουργίες στην Κρήτη, Καρμάνωρ 2005, σελ. 131).  

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής τα ενυδατωμένα κουκιά,
βρεχτοκούκια ή σούφροι, αποτελούσαν ένα από τα πιο συνηθι-
σμένα κεράσματα των Κρητικών, καθώς και συνηθισμένο συνο-
δευτικό της ρακής (ονομάζονται σούφροι επειδή σουφρώνει ο
φλοιός τους αν μείνουν πολλές ώρες στο νερό). Σε μερικά πανη-
γύρια, μάλιστα, το κέρασμα αυτό είχε ρόλο συμβολικό. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ο ναός του Αγίου Πολύκαρπου στις Λουσακιές
Κισάμου. Παλιότερα γινόταν ειδική λειτουργία το φθινόπωρο,
λόγο πριν το όργωμα της γης, κι ο παπάς ευλογούσε τα γεννή-
ματα που προορίζονταν για σπορά εκείνη τη χρονιά. Το όνομα του
αγίου (Πολύκαρπος) αποτελούσε από μόνο του ευχή για καλο-
χρονιά και πλούσια παραγωγή. Στη γιορτή του ίδιου αγίου (τις πε-
ρισσότερες χρονιές πέφτει μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή) έστηναν
τραπέζια με κεράσματα: ψωμί, ελιές, κρασί, βρεχτοκούκια (Λαϊκές
Τελετουργίες, ο.π., σελ. 88).  

Σύμβολο γονιμότητας, αλλά και ένδειξη ανεκτού βίου, χρη-
σιμοποιήθηκαν ως δυναμωτική τροφή των λεχώνων αλλά και ως
φαγητό που προσφερόταν στους καινουργιοπαντρεμένους (ελι-
ξίριο τεκνοποιίας). Η σπουδαία λαογράφος Άλκη Kυριακίδου -
Nέστορος κατατάσσει τα κουκιά στα συμβολικά εδέσματα του
αρχαίου και του νεότερου βίου: «Η σύνδεση του κόκορα με τα
κατ' εξοχήν σύμβολα της γονιμότητας, δηλαδή το ψάρι, τα κου-
κιά, το ρόδι και το μήλο, έχει ήδη πιστοποιηθεί από τον νεοπλα-
τωνικό φιλόσοφο Πορφύριο (Περί αποχής εμψύχων, 4, 16, 21), ο
οποίος σημειώνει ότι τα φαγητά αυτά, που χωρίς άλλο αντιπρο-
σωπεύουν τη γενεσιουργό δύναμη των σπόρων, ήταν απαγορευ-
μένα για τους μύστες της Ελευσίνας» (Kυριακίδου - Nέστορος
Άλκη 1979. Λαογραφικά Mελετήματα, σελ. 133-134. Αθήνα: Nέα
Σύνορα).

Ο Παπάς και... τα κουκιά
Η παράδοση ακούγεται σ' όλη σχεδόν την Ελλάδα. Και στην
Κρήτη, φυσικά. Αναφέρεται σ' έναν αγράμματο παπά του παλιού
καιρού. Δεν ήξερε ο καημένος να μετρά, δεν ήξερε πότε θα τέ-
λειωνε η Μεγάλη Σαρακοστή και πότε θα ερχόταν η Ανάσταση.
Για να μη χάσει τον λογαριασμό έβαλε στην τσέπη του ράσου του
σαράντα οκτώ κουκιά, θα έτρωγε ένα κάθε μέρα και δεν θα λά-
θευε. Μα η παπαδιά, που νόμιζε πως του αρέσανε τα κουκιά, πρό-
σθετε κάθε μέρα κι από δυο τρία κι ο κακομοίρης ο παπάς έβλεπε
τις μέρες να περνούν χωρίς να έρχεται η Λαμπρή. Πέρασε ο
Μάης, ο Ιούνης, ήρθε καλοκαίρι, μα Ανάσταση σε κείνον τον
τόπο δε γινόταν.

Παρόμοια ανέκδοτα έλεγαν και για τους Τούρκους. Για τον
Χότζα που, για να μη χάνει το λογαριασμό, μετρούσε τις μέρες
του μήνα με τα κουκιά που έβαζε στην τσέπη του. Πήγε, λοιπόν,
κι η Χότζαινα, που δεν ήξερε το τέχνασμα του Χότζα της, και
πρόσθεσε μια χούφτα κουκιά  για να ’χει να τρώει ο κακομοίρης.
Κι όταν τον ρώτησαν έξω από το τζαμί πόσες μέρες είχε ο μήνας,
μέτρησε τα κουκιά που του απόμεναν αφάγωτα, θυμήθηκε και τα
φαγωμένα, τα μέτρησε και αποφάνθηκε με κάθε φυσικότητα...
ενενήντα τρεις! 

Τραγήματα και παιγνίδια
Βρεχτοκούκια, παππούδια, καβουρντισμένα κουκιά, σούφροι, τα-
πεινά τραγήματα μιας άλλης εποχής, περιζήτητα. Βρεχτοκούκια
και παππούδια είναι τα ενυδατωμένα κουκιά. Τα αφήνουν στο
νερό ένα βράδυ και το πρωί είναι έτοιμα. Οι πιο μερακλήδες,
όμως, δεν αρκούνταν στην απλή ενυδάτωση. Τα καβούρντιζαν
πριν ή μετά το βρέξιμο και αποκτούσαν μιαν ιδιαίτερη γεύση.
Πολλές φορές τα καβούρδιζαν χωρίς να τα ενυδατώσουν. Τα πα-
σπάλιζαν με αλάτι και γίνονταν όπως τα στραγάλια. 

Με τέτοια κουκιά φιλοδωρούσαν κάποτε τα παιδιά. Κι εκείνα
δεν έχαναν την ευκαιρία για παιγνίδι. Σ' όλη την Κρήτη ήταν
γνωστό το παιγνίδι με τα κρυμμένα κουκιά και με πολλές δια-
φορετικές ονομασίες (π.χ. Πάω στην Πόλη, Κουκουκιό, Κούκι-
σμα κ.α.). Παίζεται με δυο παιδιά που στέκονται το ένα απέναντι
στο άλλο και κρατούν στις τσέπες τους ίσο αριθμό κουκιών (π.χ.
είκοσι το καθένα). Το πρώτο παίρνει λίγα στη χούφτα και κρύβει
τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Ο διάλογος μεταξύ τους είναι
περίπου τυποποιημένος και έχει ως εξής:  

- Πάω στην πόλη.
- Κι έρχομαι. 
- Και πόσα θες; 
Ο διάλογος αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Σε χωριά της

Ανατολικής Κρήτης επικράτησε με την εξής περίπου μορφή: 
- Κουκουκιό.
- Σαρανταδυό. 
- Και τι χρωστώ; 
Το άλλο παιδί προσπαθεί να μαντέψει πόσα είναι τα κρυμ-

μένα κουκιά. Αν πει τον σωστό αριθμό, τα παίρνει. Αν όχι, δίνει
από τα δικά του. Το παιγνίδι συνεχίζεται μέχρι... τελικής πτώ-
σεως. Δηλαδή, μέχρι να αδειάσει η τσέπη του ενός από τα δυο
παιδιά. Χ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Το 1967 ο τότε νεαρός ερευνητής της ελληνικής Λαογραφίας Γιώργος Αικατερινίδης 
κατέγραψε μια ωραία παραλλαγή ακριτικού τραγουδιού στις Λιθίνες Σητείας. 
Θέμα του ο Προσφύρης, ένας άνθρωπος με υπερφυσικές δυνάμεις που όντας 
αιχμάλωτος κι αλυσοδεμένος κατάφερε να σπάσει τα δεσμά του και να εξολοθρεύσει 
τους δεσμώτες του. Το πρότυπο της αντρειοσύνης στα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης...

Ένας Ακρίτας στη δημοτική ποίηση της Κρήτης

Εγώ 'μαι καλογριάς υγιός,
εγώ 'μαι κι ο Μπροσφύρης
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΘΙΝΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Του Δρ ΓΕΩρΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕρΙΝΙΔΗ
Επίτ. διδάκτορα Παν/μίου Κρήτης
Τ. Δ/ντή Ερευνών ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών



Το τραγούδι του «Προσφύρη» είναι γνωστό σε πολλά μέρη του
ελληνικού χώρου, και ο ήρωάς του απαντά με τα ονόματα Πορ-
φύρης και Πόρφυρας στους Έλληνες του Πόντου της Μ. Ασίας,
Προσφύρης και Μπροσφύρης στην Κρήτη, Πρόσφυρος στην
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, Προσφύρκας, Ποσσύρκας κ.ά. στην
Κύπρο, Κωνσταντάς, Κωνσταντίνος και Κωνσταντάκης αλλού.
Λίγο μετά τη γέννησή του αποκτά μεγάλη σωματική δύναμη και
επαναστατεί κατά του βασιλιά. Ο βασιλιάς κατορθώνει και τον
συλλαμβάνει, σύμφωνα με κάποιες παραλλαγές κοιμώμενο και
σύμφωνα με άλλες μεταμφιεσμένο σε βοσκό. Αμέσως τον αλυ-
σοδένουν, του κλείνουν μάτια και στόμα με ραφή, τον περιφέ-
ρουν και τον διαπομπεύουν. Όταν όμως τον φέρνουν στον τόπο
της γέννησής του, ο ήρωας, μη ανεχόμενος πλέον την ταπεί-
νωση, δείχνει τη δύναμή του: σπα τα δεσμά του και επιτίθεται
κατά των δεσμοφυλάκων του1. 

Το εν λόγω τραγούδι ανήκει στον κύκλο των ακριτικών τρα-
γουδιών, των τραγουδιών, δηλαδή, τα οποία έχουν ως θέμα τη
ζωή και τα κατορθώματα των ακριτών. Ήσαν δε οι ακρίτες οι
οροφύλακες του Βυζαντίου, «οι τας άκρας προνοούμενοι», οι
ηρωικοί πρόμαχοι του Ελληνισμού κατά των διαφόρων επι-
δρομέων, και μάλιστα των Σαρακηνών. Εγκατεστημένοι στις πα-
ραμεθόριες ορεινές περιοχές προς τον Ευφράτη, τον Ταύρο και
τον Αντίταυρο, οι ακρίτες βρίσκονταν σε διαρκή πολεμική ετοι-
μότητα και εκπαίδευση. Εκείνοι οι οποίοι αναδεικνύονταν  αρ-
χηγοί λόγω της ανδρείας τους - με υπέρτερο και ακαταμάχητο,
πρώτο μεταξύ των ακριτών, τον Διγενή Ακρίτα - υμνούνταν από
πολλά τραγούδια, κυριαρχεί δε σ’ αυτά η προσωπική ανδρεία, η
οποία, αγγίζοντας τα όρια του θρύλου, αποτελεί και την κεν-
τρική ιδέα των τραγουδιών αυτών2.

Όπως πιστεύει ο Π. Καλονάρος, ο οποίος δημοσίευσε πα-
ραλλαγή του άσματος του Προσφύρη στη δική του έκδοση του
ακριτικού έπους, «ο υπό το όνομα τούτο υποδηλούμενος δεν
είναι άλλος από τον ήρωα του ακριτικού έπους, ήτοι τον Διγενή,
όστις εμφανίζεται εν τω ανωτέρω άσματι με ιδιότητας τερατώ-
δεις..»3 Παλαιότερα, το 1875, ο Κωνστ. Σάθας είχε ταυτίσει τον
ήρωα του τραγουδιού με κάποιον ήρωα ονόματι Πανθήριον,
επί βασιλείας Ρωμανού Α' του Λακαπηνού (920 - 944)4. 

Όπως υποστηρίζει όμως ο Η. Grégoire, βασιζόμενος σε
ιστορικά στοιχεία, το υπό συζήτηση ακριτικό άσμα αναφέρεται
στον Κωνσταντίνο Δούκα, ο οποίος επαναστάτησε το 913 κατά
του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Η' του Πορφυρογέννητου, με
σκοπό την κατάληψη του θρόνου, απέτυχε όμως και εφονεύθη5.

Ο Κωνσταντίνος Δούκας, γιος του στρατηγού Ανδρόνικου
Δούκα, που είχε στασιάσει στα χρόνια του Λέοντος ΣΤ’, ήταν -
όπως και ο πατέρας του - ικανότατος στρατηγός, όπως δε πα-
ραδίδει βυζαντινός συγγραφέας, έλεγαν γι’ αυτόν οι Σαρακηνοί
ότι, «όταν ούτος εις πόλεμον εκπορεύηται, πυρ εκ των όπλων
αυτού κατά στόμα ημίν απαντά και εκ του άσθματος του ίππου
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Εγώ 'μαι καλογριάς υγιός,
εγώ 'μαι κι ο Μπροσφύρης

Το εν λόγω τραγούδι ανήκει στον κύκλο 
των ακριτικών τραγουδιών, των τραγουδιών,
δηλαδή, τα οποία έχουν ως θέμα τη ζωή και 
τα κατορθώματα των ακριτών. 

◗

1. Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1962. Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τόμ. Α’, σ. 54. Αθήνα:  Ακαδημία Αθηνών.
2. Βλ. εκτενέστερα: Ν. Γ. Πολίτης, Περί του εθνικού έπους των νεωτέρων Ελλήνων, (του ιδίου) Λαογραφικά Σύμμεικτα Α’, 1920, σ. 250 εξ. –Στ. Κυριακίδης, Ελληνική Λα-

ογραφία, Αθήνα 1965 , σ. 100-103. –Γ. Κ. Σπυριδάκης, ο.π. σ. ι’ εξ.
3. Πέτρ. Π. Καλονάρος, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας… τόμ. Β’, Αθήνα 1941, σ. 217, σημ. στ’. Το τραγούδι στις σελ. 217-19.
4. Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ελληνική Λαογραφία, τεύχ. Δ’, Δημοτική Ποίησις. Αθήνα 1971, σ. 82 (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις).
5. Η. Grégoire, Ο Διγενής Ακρίτας. Η Βυζαντινή εποποιία στην Ιστορία και στην Ποίηση… New York 1942, σ. 25.

Απεικονίσεις πολεμιστών
σε βυζαντινά χειρόγραφα.



αυτού, και καίον ημάς εδαφίζει»6.
Ο Κωνσταντίνος αυτός εθεωρείτο το 913 από τους οπαδούς

του ως ο αληθινός Πορφυρογέννητος, κυκλοφορούσαν δε από
τον λαό και προφητείες, οι οποίες μιλούσαν γι’ αυτόν ως μελ-
λοντικό αυτοκράτορα. 

Όπως παρατηρεί ο Grégoire, σε πολλά τραγούδια του Κων-
σταντίνου Δούκα «ο ήρωας ονομάζεται Πορφύριος. Κι αυτός ο
Πορφύριος χαρακτηρίζεται ως ο άσπονδος εχτρός του αυτο-
κράτορα. Αιχμάλωτος και αλυσοδεμένος, σπάει τα δεσμά του
και εξολοθρεύει τον αυτοκρατορικό στρατό... Ας προσθέσουμε
πως η δόξα του Πορφυρίου πέρασε και στην περσική ποίηση,
όπου ο κυριότερος Έλλην ήρωας ονομάζεται Φαρφούριος, επί-
σης δε και στην αραβική…»7.

Η παραλλαγή του άσματος που δημοσιεύεται εδώ προέρ-
χεται από τις Λιθίνες Σητείας, το ηχογράφησα δε τον Αύγουστο
του 1967 στο πλαίσιο λαογραφικής έρευνάς μου στον νομό Λα-
σιθίου, ως απεσταλμένος του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών8. Η καταγραφή της μελωδίας
του - μετά από ρυθμική αποκατάσταση- έγινε τότε από τον συ-
νάδελφο στο Κέντρο Γεωργ. Στ. Αμαργιανάκη.
Μια καλογρά ν-εγέννησε μια Παρασκήν ημέρα.
Σάββατο το βαφτίσανε και Προσφυργιό το 'βγάλα.
Την Κυργιακή ξημέρωμα ζητά ψωμί νά φάη.
Σφάζου ντου βούι, βουϊδελιά, τζη βουϊδελιάς τη μάννα
5 και δεκοχτώ φουρνιές ψωμί και δε το καλοφτάνα.
Κι εκείνος εκαυχήστηκε πως άντρα δε φοβάται,
μήδε τον άντρα το Φωκά, μηδέ το Νικηφόρο,
μηδέ τον Παρατραχηλά9 που τρέμ' η γης κι ο κόσμος.
Κι ο βασιλιάς ως το 'κουσε πολύ του βαρυφάνη. 
10  Πέμπει τρακόσους στο σπαθί, πενήντα καβαλλάρους
Κι ευρίσκουν το κι εκάθουντο στη μέση των προβάτω.
«Ποιος είδε καλογριάς υγιό να τόνε λεν Προσφύρη; 
— Μαζώξετέ10 μου τα οζά να σας τον αρμηνέψω».
Τρεις μέρες τα μαζώνανε, 'νεμαζωμό δεν είχαν. 
15  Παίζ' ο Μπροσφύρης μια σφυρά, 
στη μάντρα τα μαντρίζει.
«Εγώ 'μαι καλογριάς υγιός, κι εγώ 'μαι κι ο Μπροσφύρης».
Και πιάνουν το και δένουν το με δεκοχτώ 'λυσίδες, 
και δένουν του τα χέργια ντου με δεκοχτώ μετάξα, 
και ράφτουν ντου τα μάθια ντου με δεκοχτώ πρισίμια11.
20  «Σ' όλα τ' αόρια12 αμέτε με, σ' όλα γυρίσετέ με, 
'ς τση μάννας μου τση καλογράς ανεγυρίσετέ με 

μη κόψη τσι πλεξούδες τση, τσι σαρανταπηχάτες». 
Κι εκείνοι στο πεισματικό εκειά τον πρωτοπάνε. 
«Σώπαινε, μάννα, να μην κλαις, σώπαινε, καλογρίτσα,
25 κι ότινα κατεβαίνωμε κάτω στα λιβαδάκια 
θα ξελογαριαστούμενε με τα παλληκαράκια». 
Κι όνταν εκατεβαίνανε κάτω στα λιβαδάκια 
ανεπετά τα πόδια ντου και σπουν οι αλυσίδες, 
κι ανεπετά τα χέργια ντου και σπούνε τα κενάργια13 ,
30  κι ανεπετά τα μάθια ντου και σπούνε τα μπρεσθίμια. 
Σέρνει το μαχαιράκι ντου, δεν ηύρηκε να κόψη, 
μόνο τον Παρατραχηλά 'πό κάτω σ' ένα δέτη14.
— «Έβγα, συ Παρατραχηλά, κι εγώ δε σε σκοτώνω
κι άμε να πης του βασιλιά, αν έχη κι άλλο ασκέρι
35 έχω κι εγώ άλλο σπαθί, έχω κι άλλο μαχαίρι».

Ο Κωνσταντίνος αυτός εθεωρείτο το 913 από τους οπαδούς
του ως ο αλη-θινός Πορφυρογέννητος, κυκλοφορούσαν δε από
τον λαό και προφητείες, οι οποίες μιλούσαν γι’ αυτόν ως μελ-
λοντικό αυτοκράτορα. 

Όπως παρατηρεί ο Grégoire, σε πολλά τραγούδια του Κων-
σταντίνου Δούκα «ο ήρωας ονομάζεται Πορφύριος. Κι αυτός ο
Πορφύριος χαρακτηρίζεται ως ο άσπονδος εχτρός του αυτο-
κράτορα. Αιχμάλωτος και αλυσοδεμένος, σπάει τα δε¬σμά του
και εξολοθρεύει τον αυτοκρατορικό στρατό... Ας προσθέσουμε
πως η δόξα του Πορφυρίου πέρασε και στην περσική ποίηση,
όπου ο κυριότερος Έλλην ήρωας ονομάζεται Φαρφούριος, επί-
σης δε και στην αραβική…»7.

Η παραλλαγή του άσματος που δημοσιεύεται εδώ προέρ-
χεται από τις Λιθίνες Σητείας, το ηχογράφησα δε τον Αύγουστο
του 1967 στο πλαίσιο λαογραφικής έρευνάς μου στον νομό Λα-
σιθίου, ως απεσταλμένος του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθηνών8. Η καταγραφή της μελωδίας
του - μετά από ρυθμική αποκατάσταση- έγινε τότε από τον συ-
νάδελφο στο Κέντρο Γεωργ. Στ. Αμαργιανάκη.

Μια καλογρά ν-εγέννησε μια Παρασκήν ημέρα.
Σάββατο το βαφτίσανε και Προσφυργιό το 'βγάλα.
Την Κυργιακή ξημέρωμα ζητά ψωμί νά φάη.
Σφάζου ντου βούι, βουϊδελιά, τζη βουϊδελιάς τη μάννα
5 και δεκοχτώ φουρνιές ψωμί και δε το καλοφτάνα.
Κι εκείνος εκαυχήστηκε πως άντρα δε φοβάται,
μήδε τον άντρα το Φωκά, μηδέ το Νικηφόρο,
μηδέ τον Παρατραχηλά9 που τρέμ' η γης κι ο κόσμος.
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6. Ό.π. Περισσότερα για τον Κωνσταντίνο Δούκα βλ. Dem. I. Polemis, The Doucai. A contribution to Byzantine prosopography. London 1968, σ. 21-25.
7. Grégoire, ό. π. σ. 28. Βλ. και Στ. Κυριακίδης, Ο Διγενής Ακρίτας… Αθήνα 1926, σ. 34-35.
8. Βλ. Κ. Λ. χφο αριθ. 3205, σ. 386-87, αρ. εισαγ. μουσ. 14.872, αρ. ταιν. 1106 Β17.
9. Οι αναφερόμενοι ήρωες Φωκάς, Νικηφόρος, Παρατραχηλάς είναι από την ένδοξη οικογένεια των Φωκάδων, του 2ου ημ. του δέκατου αιώνα. Τα πρόσωπα αυτά
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για να εκδικηθούν, ως συγγενείς του Νικηφόρου Β' του Φωκά, την δολοφονία του το 969. Σε σύγκρουση στην Άβυδο το 989 κατατροπώθηκε ο Βάρδας Δ' ο
Φωκάς, ανεψιός του Νικηφόρου Φωκά  ο αδελφός του Βάρδα, ο Νικηφόρος Γ' ο τυφλός, ηττηθείς το 971, υπέστη εξόρυξη των οφθαλμών. Ο τρίτος αδελφός
του, Πέτρος ο Φωκάς, έπεσε σε μάχη το 977. Επίσης, ο Νικηφόρος ο Δ' με το παρώνυμο «στραβολαίμης», ο Παρατραχηλάς του τραγουδιού -επίσης δε Βαρυ-
τράχηλος, Πετροτράχηλος κ.ά. στις διάφορες παραλλαγές-, γιος του Βάρδα Δ' Φωκά, εξηγέρθη και αυτός κατά του βασιλιά, το 1022. Οι ήρωες αυτοί προσετέ-
θηκαν μεταγενέστερα σ’ αυτό το τραγούδι του Κωνσταντίνου Δούκα. (Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ελληνική Λαογραφία Δ', ό.π., σ. 83-84).
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10. Μαζώνω = συγκεντρώνω.
11. Κλωστές από μετάξι (τουρκ. Ibrişim).
12. βουνά
13. κενάρι, το χονδρό νήμα (βλ. Π. Γ. Βλαστός, Ο γάμος εν Κρήτη… Αθήνα 1893, σ. 157 ). 
14. απόκρημνος βράχος, γκρεμός (βλ. λ. Ελ. Πλατάκης, «Τα ονόματα των σπηλαίων και άλλων καρστικών μορφών της Κρήτης», Κρητικά Χρονικά 20, 1966, σ. 280).
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Ο Διγενής Ακρίτας 
σε σχέδιο του 
Φώτη Κόντογλου.
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Η ΧΕΙΡΟYΡΓ ΚΗ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟYΡΓ ΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ Μ ΝΩΙΤΩΝ

Λεπτομέρεια από την 
«Τοιχογραφία του άλσους» 
(Αγία Τριάδα, σχεδ. του Cameron). 

Δρ. Ανδρέας Μανιός 
Πλαστικός χειρουργός
Διευθυντής ΕΣΥ



Εισαγωγή

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος των μινωικών χρόνων της Κρή-
της δεν άφησε γραπτά κείμενα, παρά μόνο επιγραφές της Γραμ-
μικής Α′ και Β′ Γραφής, τα ευρήματα των αρχαιολογικών
ανασκαφών επέτρεψαν στους ερευνητές να εξάγουν σχετικά
ασφαλή συμπεράσματα για τον πολιτισμό αυτής της περιόδου.
Τα συμπεράσματα των ερευνητών προήλθαν από την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των ευρημάτων.

Πέρα από μια πολύ σύντομη εισαγωγή στον μινωικό πολιτι-
σμό, που θεωρούμε απαραίτητη για τον απλό αναγνώστη, δεν θα
απαριθμήσουμε σε τούτο το άρθρο τα επιτεύγματά του, καθώς
αυτό είναι υπόθεση άλλων περισσότερο ειδικών επιστημόνων.
Ανεξάρτητα από τoν τρόπο διαίρεσης του μινωικού πολιτισμού σε
περιόδους, είτε με το σύστημα του Άγγλου αρχαιολόγου Άρθουρ
Έβανς1 (1851-1941) είτε με το σύστημα που είχε ως βάση τη δό-
μηση των ανακτόρων, η συνολική διάρκειά του ήταν περίπου
1500 χρόνια. Συνολικά η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως Εποχή
του Χαλκού και κατά τον Έβανς είχε τρεις φάσεις: την Πρωτομι-
νωική (2600-2000 π.Χ.), τη Μεσομινωική (2000-1550 π.Χ.) και
την Υστερομινωική (1550-1200 π.Χ.). Ο Έβανς έδωσε στον πολι-
τισμό το όνομα του μυθικού βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Στο
παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε το σύστημα
των χειρουργικών γνώσεων αυτής της χρονικής περιόδου, βασι-
σμένοι στα αποτελέσματα των εργασιών εγκύρων μελετητών
τόσο της ελληνικής όσο και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας,
αλλά επίσης και στις ίδιες τις συλλογές εργαλείων που βρίσκον-
ται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Γενικά για τη μινωική ιατρική, 
τους ιατρούς και τα φάρμακα 

Είναι εύλογο να έχουν γραφτεί αρκετά συγγράμματα και πολυά-
ριθμες μελέτες σχετικά με την ιατρική της περιόδου αυτής εξ αι-
τίας της λαμπρότητας του μινωικού πολιτισμού. Τόσον Έλληνες
όσο και ξένοι επιστήμονες καταπιάστηκαν με τη μινωική ιατρική
και  τη μελέτη των ευρημάτων των ανασκαφών. Από τους πρώ-
τους ντόπιους ιατρούς και μελετητές της αρχαίας ιατρικής, που
συνέγραψε μάλιστα και βιβλίο2 για τη Μινωική Ιατρική, ήταν ο
αείμνηστος Ιωάννης Χαβάκης μαζί με την κόρη του, την εκλεκτή
καθηγήτρια της ψυχιατρικής σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
κ. Μπεάτα Χαβάκη-Κονταξάκη.

Από τις διασωζόμενες πινακίδες της Γραμμικής Β′ Γραφής
φαίνεται ότι στα μυκηναϊκά και μινωικά χρόνια υπήρχαν στον ελ-
λαδικό χώρο τουλάχιστον τρεις αναφορές σε ονόματα ιατρών3.
Τα ονόματα αυτά συνοδεύονται από τη λέξη της Γραμμικης Β′ i-
ja-te                    που διαβάζεται ιατήρ και είναι συνώνυμο της λέξης
ιατρός.

Η μια αναφορά προέρχεται από την επιγραφή PY 146,9-10
της Πύλου που έχει τη μορφή:

o-da-ka ku-ru-me-no i-ja-te

o-na-to e-ke to-so de
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1. Ο Έβανς άρχισε την ανασκαφή στον χώρο της Κνωσού το 1899 και το 1900 αποκαλύφθηκε ο αρχαιολογικός χώρος, που πρωτύτερα είχε αρχίσει να ανασκά-
πτει ο διακεκριμένος Ηρακλειώτης Μίνως Καλοκαιρινός, το 1878.

2. Ι. Χαβάκης, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Η Μινωική Ιατρική. Ηράκλειο Κρήτης.
3. Μ. Τσικριτσής, Ε. Κονσολάκη, Δ. Κανούτος, Ζ. Σμυρνάκης, Α. Μανιός 2007. «Η ιατρική στην προϊστορική Ελλάδα», περιοδ. Ιχώρ, σελ. 5-55. 

Κνωσός. 



Σε μετάφραση: 
ο Κλύμενος ο ιατρός
όνατον εχει τόσο δε

Επίσης, στη Φαιστό η επιγραφή Γραμμικής Α′ Γραφής PH Zb4
βρέθηκε σε πιθάρι του 17ου αιώνα π.Χ.

si-ma i-ja-te
Σε  μια πρώτη μετάφραση:
Σίμας ο ιατρός (κατά τον φίλο αρχαιολόγο Δρ. Γκ. Όουενς,

ή Σιμά η ιατρός (κατά τον φίλο καθηγητή Πληροφορικής και
ερευνητή μινωικών γραφών, Δρ. Μηνά Τσικριτσή. 

Προφανώς είναι το όνομα του προσώπου στο οποίο ανήκει
το πιθάρι. Κατά τον Δρ. Τσικριτσή η λέξη Σιμά σημαίνει τη μέ-
λισσα, στηρίζει δε το επιχείρημα, μεταξύ άλλων, στα Σχόλια στον
Ησίοδο που περιέχουν τη λέξη4:
598.1 …<κατά σίμβλους:> σιμάς εκάλουν οι αρχαίοι τας μελίσσας. 
αι γαρ μέλισσαι προς σύγκρισιν των σφηκών αμβλύτερα
έχουσι τα κέντρα· και εκ τούτου <σίμβλους>…

Επίσης σε μια επιγραφή Γραμμικής Β′ της Κνωσού, την
KN147, δίπλα σε ένα όνομα υπάρχει η λέξη                                   
te-ra-pe-te, που σημαίνει τον θεραπευτή.

Από τα παραπάνω συνάγεται, λοιπόν, ότι κατά τη μινωική πε-
ρίοδο υπήρχαν ειδικευμένα άτομα τα οποία ασκούσαν την ια-
τρική.

Από τα ανασκαφικά ευρήματα είναι φανερό ότι οι καλλιτέ-
χνες, τουλάχιστον στην Υστερομινωική περίοδο του μινωικού πο-
λιτισμού, γνώριζαν καλά το ανθρώπινο σώμα και το απέδιδαν με
λεπτομέρειες σε μικρά κομψοτεχνήματα. Επίσης, απεικόνισαν
παθολογικές καταστάσεις σε μικρά ειδώλια. Η εικόνα ειδωλίου με
μια σπάνια κρανιοπροσωπική ανωμαλία που συνοδεύει αυτό το
άρθρο προέρχεται από τη διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστή-
μιο Κρήτης του κ. Χαράλαμπου Σκουλάκη5, καθηγητή ΩΡΛ σή-
μερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έγινε υπό την επίβλεψη
του τότε καθηγητή ΩΡΛ κ. Εμμανουήλ Χελιδόνη6. Η εικόνα μπο-
ρεί να περιγράφει με μεγαλύτερη πιθανότητα τη νόσο του
Romberg7, ή μια περίπτωση ημιπροσωπικής μικροσωμίας8 ή
ακόμη και πλαγιοκεφαλίας9, αν και αρχικά είχε ερμηνευθεί ως πα-
ράλυση του προσωπικού νεύρου. 

Στις επιγραφές της Γραμμικής Β′ αναφέρονται αρκετά ονό-
ματα γνωστών αρωματικών φυτών που θα μπορούσαν να χρη-

σιμοποιούνται ως φάρμακα στη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων.
Μάλιστα, στην επιγραφή της Πύλου PY Sb 1314 υπάρχει η λέξη       

pa-ma-ko  που σημαίνει το φάρμακο.

Η χρήση των βοτάνων ως τροφές, αλλά και ως φάρμακα, συ-
νεχίστηκε επί χιλιετίες στην Κρήτη και έφθασε έως τις μέρες μας.
Επειδή, όμως, ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση
της μινωικής χειρουργικής δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε γενικά
στη μινωική ιατρική, αλλά να εστιάσουμε στη χειρουργική και τα
εργαλεία της λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα ευρήματα. 

Η χειρουργική και τα εργαλεία 
της Εποχής του Χαλκού

Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν εκτελού-
σαν χειρουργικές πράξεις οι γιατροί της εποχής εκείνης. Και εάν
ναι, ποιες ήταν αυτές; Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι εύ-
κολη. Ακόμη και στους πλέον πρωτόγονους πολιτισμούς η χει-
ρουργική αναπτύχθηκε πρωτίστως για την αντιμετώπιση των
τραυματισμών. Οι κάθε είδους τραυματισμοί από ανθρώπους ή
ζώα, οι πτώσεις, η βλαπτική επίδραση  των φυσικών παραγόν-
των, όπως η φωτιά, οι κεραυνοί, και το κρύο, θα δημιουργούσαν
την ανάγκη για κάποιες πράξεις αντιμετώπισης αυτών των βλα-
βών στον Homo Sapiens. Έτσι, με την επανάληψη των περιστα-
τικών τραυματισμού, είναι προφανές ότι στις κοινωνίες των
ευφυών ανθρώπων θα επινοούνταν κάποιες μέθοδοι αντιμετώ-
πισης, και αυτές θα συνιστούσαν την εμπειρική βάση της χει-
ρουργικής εκείνης της εποχής.

Εξαιτίας της έλλειψης γραπτών πηγών για την περίοδο αυτή
και με δεδομένο ότι δεν διασώθηκε μαλθακός ιστός που να μπο-
ρεί να μελετηθεί, κύρια πηγή πληροφοριών για τον ερευνητή
αποτελεί η μελέτη του υπάρχοντος από τις ανασκαφές οστικού
υλικού, αλλά και των χειρουργικών εργαλείων που βρέθηκαν.

Τα χειρουργικά εργαλεία των Μινωιτών

Τα εργαλεία είναι αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος
και επενεργεί αποτελεσματικά στα επεξεργαζόμενα αντικείμενα.
Στην περίπτωση των χειρουργικών εργαλείων τα αντικείμενα
είναι οι ανθρώπινοι ιστοί. Τα εργαλεία στην Αρχαιολογία χαρα-
κτήριζαν την εξέλιξη του μελετώμενου πολιτισμού και έδιδαν την
ονομασία σε μεγάλες χρονικές περιόδους, αναλόγως με το χρη-
σιμοποιούμενο υλικό κατασκευής τους. Έτσι προέκυψαν οι ονο-
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4. TLG E CD ROM. Scholia in Hesiodum, Scholia in Theogoniam (scholia vetera), Verse 594, line 2.
5. Χ. Σκουλάκης 1997. Μελέτη κρανίων και ειδωλίων που απεικονίζουν την κεφαλή και τον τράχηλο από τη μινωική περίοδο, σελ.77. Διδακτορική διατριβή του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο.
6. Ο ομότιμος σήμερα καθηγητής του Πανεπιστήμιου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Χελιδόνης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη του αρχαιολογικού οστικού υλι-

κού, που συνοδεύτηκε από σημαντικές δημοσιεύσεις. Σημαντική επίσης συμβολή στη μελέτη του αρχαιολογικού οστικού υλικού είχε και ο σχετικά πρόσφατα
εκλιπών καθηγητής της Ιατροδικαστικής Μανώλης Μιχαλοδημητράκης.

7. Επίκτητη σπάνια νόσος άγνωστης αιτιολογίας κατά την οποία συρρικνώνεται η μια πλευρά του προσώπου και αφορά τόσο τον σκελετό όσο και τα μαλακά μόρια.
8. Η ημιπροσωπική μικροσωμία είναι υποπλασία τόσο του σκελετού όσο και των μαλακών ιστών και είναι η δεύτερη σε συχνότητα συγγενής (που υπάρχει, δη-

λαδή, με τη γέννηση) δυσμορφία στην κεφαλή και τον τράχηλο (1 ανά 3500 περίπου γεννήσεις).
9. Συγγενής νόσος που κλείνει πρόωρα μια ραφή του κρανίου στο μέτωπο (στεφανιαία), με συχνότητα 1 ανά 10000 κατοίκους, και προκαλεί ανύψωση του κόγχου.



μασίες των ιστορικών περιόδων, π.χ. Λίθινη, Εποχή Χαλκού, Σι-
δήρου κλπ.

Όπως κάθε τέχνη, έτσι και η Χειρουργική έχει τα εργαλεία
της και, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης του πολιτισμού, χρησιμο-
ποίησε οστέινα, λίθινα, χάλκινα, ορειχάλκινα και σιδερένια. Πα-
ράλληλα με την αλλαγή των υλικών κατασκευής, στο πέρασμα
του χρόνου, ο άνθρωπος τελειοποίησε το σχήμα και τη λειτουρ-
γικότητα των εργαλείων του για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις
ανάγκες του. Οι ερευνητές και ιστορικοί της επιστήμης των με-
τάλλων συμπέραναν ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους τα αρ-
χαιότερα εργαλεία, εκτός από τα λίθινα και τα οστέινα των
προϊστορικών  ανθρώπων, κατασκευάζονταν από χαλκό10.

Ας δούμε, όμως, τις γνώσεις των Μινωιτών και των Μυκη-

ναίων στη μεταλλοτεχνία και αν υπήρχε η δυνατότητα κατα-
σκευής λεπτών ιατρικών εργαλείων. Μια απλή επίσκεψη στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα έπειθε και τον πλέον
δύσπιστο αναγνώστη για τις ικανότητες που είχαν οι Μινωίτες
στη διαχείριση των μετάλλων. Πολυάριθμα εργαλεία κάθε μεγέ-
θους - μαχαιρίδια, κοσμήματα, λαξευμένα ρυτά και δοχεία - κο-
σμούν τις προθήκες του Μουσείου και δείχνουν το επίπεδο της
υψηλής τεχνικής αυτών των ανθρώπων.  

Ο διακεκριμένος Βρετανός καθηγητής Αρχαιολογίας και με-
λετητής της αρχαίας ιατρικής Ρόμπερτ Άρνοττ11, 12, σε άρθρα του
για την ιατρική της Εποχής του Χαλκού, αναφέρθηκε στα χει-
ρουργικά εργαλεία που βρέθηκαν σε μια ανασκαφή τάφου της
εποχής του 1450 π.Χ. Η ανασκαφή έγινε από τη διακεκριμένη αρ-
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01. Μαχαιρίδια, 
πρίονες, μήλες, 
λαβίδες, περόνες,
οπείς, βελόνες
από την Κνωσό, 
τη Φαιστό και τα
Γουρνιά. (Από το 
βιβλίο "Μινωική 
Ιατρική" των Ι. και
Μπ. Χαβάκη).

02.  Α. Οστέινα 
νεολιθικά μαχαιρίδια
εκ μηριαίου οστού
ζώου ανευρεθέντα εις
Μιαμού. 
Β. Άγκιστρον - σφύρα
- λαβίδες (Οροπέδιο
Λασιθίου). 
Γ. Λαβίδα εκ Μόχλου.
(Από το βιβλίο "Μι-
νωική Ιατρική" των Ι.
και Μπ. Χαβάκη).

10. Blümner, H. 1886. Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. Leipzig.
11. Arnott,  R. 1996. “Healing and Medicine in the Aegean Bronze Age”. Journal of the Royal Society of Medicine 89, pp 265-270.
12. Arnott, R. 2004. “Minoan and Mycenaean medicine and its near eastern contacts”. In Scarborough, J. et al, Studies in Ancient Medicine, Vol. 27, p. 158. Leiden –

Boston: Brill.

Πάνω: Λαβίδες και βελόνες από την Κου-
μάσα Μεσαράς. (Από το βιβλίο "Μινωική
Ιατρική" των Ι. και Μπ. Χαβάκη).

Αριστερά: Κρανιοπροσωπική ανωμαλία
από τη διατριβή του Χ. Σκουλάκη. 
Διακρίνεται έντονη ασυμμετρία με 
ανύψωση του κόγχου και πιθανή 
ρίκνωση του προσώπου.



χαιολόγο Πρωτονατάριου-Δεϊλάκη το 1971 στην περιοχή του
Ναυπλίου13. Τα εργαλεία που βρέθηκαν θα μπορούσαν κάλλιστα
να χρησιμοποιούνται και στη Μινωική Κρήτη. Σύμφωνα με τον
συγγραφέα, ο κάτοχός τους πρέπει να ήταν γιατρός του παλα-
τιού και υψηλά ιστάμενος στην τοπική κοινωνία. Τα εργαλεία πε-
ριελάμβαναν τρύπανα, χειρουργικά μαχαιρίδια, ράσπες, μήλες,
μια μεγάλη οδοντωτή λαβίδα 34.5 cm, σαρκολάβους (λαβίδες
σύλληψης ιστών), ξυστήρες (όργανα για απόξεση οστών) κ.ά. 

Σε μια ανασκαφή στην περιοχή του  υστερομινωικού κοιμη-
τηρίου των Αρμένων14 Ρεθύμνου (13ος-12ος αιώνας π.Χ.), βρέ-
θηκαν παρόμοια εργαλεία, όπως χειρουργικά μαχαιρίδια και
σαρκολάβοι από ορείχαλκο. Ο αείμνηστος καθηγητής Ιστορίας
της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Λασκαράτος
περιέλαβε τις εικόνες τους στο εξαιρετικό του βιβλίο15.

Ο  διαπρεπής παλαιός  γιατρός και  σπουδαίος ερευνητής της
αρχαίας αλλά και της δημώδους ιατρικής, ο αείμνηστος Ιωάννης
Χαβάκης, στο βιβλίο για τη Μινωική Ιατρική περιέλαβε σκίτσα
συλλογών χειρουργικών εργαλείων που βρέθηκαν σε ανασκα-
φές, και μάλιστα αναφέρει τους τόπους εύρεσης σε ειδικό κεφά-
λαιο16. Πιθανότατα, τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και μπορεί να είναι κάποια
από αυτά που εκτίθενται. Από τα σκίτσα φαίνεται ότι τα εργα-
λεία, χωρίς αμφιβολία, ήταν χειρουργικά, όπως υποστηρίζει με
βεβαιότητα ο συγγραφέας, και παραθέτουμε ορισμένες εικόνες
από το πολύτιμο βιβλίο του, που δυστυχώς τώρα είναι δυσεύ-
ρετο17. Είναι κρίμα που δεν υπάρχουν φωτογραφίες αυτών των
συλλογών όπως διατάσσονται στο βιβλίο, αλλά όποιος θέλει να
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13. Πρωτονατάριου-Δεϊλάκη, Ε. 1973. «Ανασκαφικαί έρευναι εις περιοχήν Ναυπλίας». Αρχαιολογικόν Δελτίον 28 (Β1 Χρονικά), σσ. 90-94.
14. Ο Ρόμπερτ Άρνοττ και ομάδα επιστημόνων από τη Βρετανία πρόσφατα ανέφεραν ότι θα μελετήσουν το DNA από το σκελετικό υλικό των τάφων των Αρμέ-

νων και θα το συγκρίνουν με αυτό των σύγχρονων Κρητών.
15. Λασκαράτος, Ι. 2004. Ιστορία της Ιατρικής, τόμος 1, σελ. 99. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη.
16. Χαβάκης, Ι. & Χαβάκη-Κονταξάκη, Μπ. χ.χρ. Η Μινωϊκή Ιατρική (κεφ. «Η Μινωική Ιατρική από τα ανευρεθέντα ιατρικά αντικείμενα», σσ. 82-87. Ηράκλειο Κρήτης.
17. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη διακεκριμένη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Μπεάτα Χαβάκη-Κοντα-

ξάκη, που μου έδωσε το βιβλίο της Μινωικής Ιατρικής το οποίο συνέγραψε με τον πατέρα της, μαζί με άλλα βιβλία του.

Αντικείμενα με μέλη του ανθρώπινου σώματος. 
Φαίνεται η καλή γνώση της επιπολής ανατομικής 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

Εικόνα εργαλείων χειρουργικής από ανασκαφή στην περιοχή 
Ναυπλίου. 



επιβεβαιώσει την ύπαρξη τέτοιων εργαλείων μπορεί να επισκε-
φθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.  

Όσοι επισκεφθούν το Μουσείο μπορούν πραγματικά να δουν
στις προθήκες του εργαλεία από τη Μεσαρά τα οποία χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά την Πρωτομινωική περίοδο (2600-1800 π.Χ.).
Αν και δεν αναφέρονται ως ιατρικά, μοιάζουν αρκετά με τα προ-
ηγούμενα και ακόμη περισσότερο με τα ελληνιστικά και ελληνο-
ρωμαϊκά ιατρικά εργαλεία. Για τους ασχολούμενους με την
αρχαία ιατρική δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν ιατρικά,
αφού μπορεί κανείς να δει σαρκολάβους και τριχολαβίδες, μήλες,
ξυστήρες και μαχαιρίδια.

Επίσης, σε μια άλλη προθήκη του Μουσείου, με τίτλο Μετα-
νακτορικοί οικισμοί (1300-1100 π.Χ.), υπάρχουν εργαλεία που με
μεγάλη πιθανότητα μπορούν να θεωρηθούν χειρουργικά, καθώς
υπάρχουν μήλες, περόνες, μαχαιρίδια, άγκιστρα, βελόνες συρ-
ραφής με οπή που θυμίζουν έντονα τις βελόνες συρραφής
των ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων. 

Δύο ερευνητές, η Μαίρη Λίστον και ο Λέσλι Πρέστον18,
δημοσίευσαν μελέτη για μια κρανιοανάτρηση που έγινε την
πρώιμη εποχή του σιδήρου στο Καβούσι και παρέθεσαν φωτο-
γραφίες από σιδερένια χειρουργικά εργαλεία τα οποία βρέθηκαν
σε τάφο στον Βροντά. Τα εργαλεία αυτά φαίνονται
υποδεέστερα από εκείνα που αναφέρθηκαν προ-
ηγουμένως.

Οι χειρουργικές πράξεις 
των Μινωιτών θεραπευτών

Από τις πρώτες χειρουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου θα
ήταν σίγουρα η περιποίηση των τραυμάτων και των πληγών στο
εχθρικό περιβάλλον της εποχής. Η επίθεση από ζώα και ανθρώ-
πους, αλλά και οι πτώσεις από ύψος θα δημιουργούσαν θλαστικά
τραύματα και ελλείμματα στους μαλακούς ιστούς, και κατάγματα
στα οστά. Ασφαλώς, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα υπήρχαν και λοι-
μώξεις των τραυμάτων αυτών. Δυστυχώς, δεν διασώθηκαν υπο-
λείμματα μαλακών ιστών για να μπορέσει κανείς να στηρίξει
κάποιες υποθέσεις άμεσα. Τα υπάρχοντα, όμως, εργαλεία θα μπο-
ρούσαν να στηρίξουν κάποιες υποθέσεις με μεγάλη πιθανότητα.
Μια πρόχειρη αποκατάσταση των θλαστικών τραυμάτων θα μπο-
ρούσε να γίνει με τις περόνες (παραμάνες) που φαίνονται στα
εργαλεία του Μουσείου. Από αυτά, οι σαρκολάβοι ή τριχολαβί-
δες θα συνελάμβαναν τους ιστούς στα χείλη του τραύματος και
οι βελόνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για το ράψιμό
τους. Τα υπάρχοντα άγκιστρα (που μοιάζουν με μπαστουνάκια)
θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για έλξη και έρευνα των βα-
θιών τραυμάτων. Ως υλικό για το ράψιμο θα χρησιμοποιούσαν
πιθανότατα τα υπάρχοντα νήματα από λινό και μαλλί, που χρη-
σιμοποιήθηκαν από τους μεταγενέστερους ιατρούς της ελληνικής
ιατρικής γραμματείας. Η περιποίηση των τραυμάτων θα μπο-
ρούσε να γινόταν με επάλειψη αλοιφών από τα επουλωτικά βό-
τανα που αναφέρονται στις πινακίδες της Γραμμικής Β′ Γραφής.
Μάλιστα, στην πινακίδα της Πύλου PY un 267, αναφέρεται η
λέξη της Γραμμικής Β′ a-re-pa-zo-o, που
κατά τον αείμνηστο Τζων Τσάντγουϊκ19 ήταν ένα άτομο που πα-
ρασκεύαζε  αλοιφές και αρώματα20. Σε πιο πρόσφατο βιβλίο του
ίδιου21 η λέξη                        a-re-pa ερμηνεύεται ως αλοιφή. Στην
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Μαχαιρίδια από τους Αρμένους.
(Από το βιβλίο Ιστορία  της 
Ιατρικής του Ι. Λασκαράτου).

Εργαλεία από τους Αρμένους. (Από το βιβλίο Ιστορία της ιατρικής
του Ιωάννη Λασκαράτου).

18. Liston, Maria A. & Leslie Preston Day 2009. “It Does Take a Brain Surgeon: a Successful Trepanation from Kavousi, Crete”. In Hesperia Supplements, Vol. 43, pp. 57-
73, New Directions in the Skeletal Biology of Greece. The American School of Classical Studies at Athens.

19. Chadwick, J. and Baumbach, L. 1963. “The Mycenaean Greek Vocabulary”. Glotta, 41, pp. 157-271. 
20. Ο θρυλικός Μάικλ Βέντρις, μαζί με τον Τζων Τσάντγουικ, αποκωδικοποίησαν τη Γραμμική Β′ Γραφή το έτος 1952.
21. Chadwick, J. 1987. Reading the past: Linear B and related scripts, p. 36. London: British Museum Publications.

Άγκιστρο και περόνη από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου.
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Συλλογή πιθανών χειρουργικών εργαλείων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 
Μπορεί να δει κανείς τις ομοιότητες με τα εργαλεία του βιβλίου του Χαβάκη.



ίδια επιγραφή της Πύλου διασώζεται παρασκευή αλοιφής με βό-
τανα, όπως κύπειρο και κορίανδρο, καθώς και με κρασί, μέλι,
μαλλί. Είναι προφανές ότι μια τέτοια σύνθεση μπορεί να χρησι-
μοποιούνταν ως επίθεμα σε τραύματα αν λάβει κανείς υπόψη τα
συστατικά της. Θα πρέπει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι το κο-
ρίανδρον στον Ψευδο-Γαληνό22 χρησιμοποιήθηκε ως κατάπλα-
σμα στις υπέρμετρες πυρώσεις (έντονες τοπικές φλεγμονές), μαζί
με αλεύρι.
[Προς τας υπερβαλλούσας πυρώσεις.]
…κορίανδρον το χλωρόν λειώσας συν αλφίτῳ κατάπλασσε…

Ο δε κύπειρος χρησιμοποιήθηκε από όλους τους αρχαίους ια-
τρούς. Eνδεικτικά επισημαίνουμε τη χρήση του, μαζί με κρασί ή
απήγανο, ως επίθεμα σε δαγκώματα από σκορπιό, που αναφέρε-
ται στον ψευδο-Διοσκουρίδη23.
[Περί σκορπίου πληγής.]
…και κύπειρος μετ'
οίνου ή πηγάνου ωσαύτως·…

Τα πιο ασφαλή, όμως, συμπεράσματα για τις  χειρουργικές
γνώσεις των Μινωιτών εξάγονται από τη μελέτη του υπάρχοντος
από τις ανασκαφές οστικού υλικού. Εκείνο που εντυπωσιάζει πε-
ρισσότερο από όλα τα ευρήματα είναι οι επεμβάσεις τρυπανισμού
σε κρανία αυτής της εποχής, τα οποία μάλιστα φαίνεται ότι επου-
λώθηκαν και τα άτομα επέζησαν από την επέμβαση. Τέτοιες
επεμβάσεις  παρατηρήθηκαν σε πολλά μέρη της υδρογείου, αλλά
και στη χώρα μας, ακόμη και στο απώτερο παρελθόν. Τα χει-
ρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη Νεολιθική
περίοδο συμπεριελάμβαναν χειροκίνητα τρυπάνια πυριτίου και
οψιδιανού, ενώ στην Εποχή του Χαλκού υπήρχαν τόσο λίθινα
όσο και μεταλλικά εργαλεία. Οι επεμβάσεις αυτές αντιπροσω-
πεύουν πλέον έναν νέο κλάδο της Νευροχειρουργικής,  την Πα-
λαιονευροχειρουργική (Paleoneurosurgery)24.

Οι ιατρικοί λόγοι για να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις θα ήταν
να θεραπευθεί ενδοκρανιακή νόσος ή επισκληρίδιο αιμάτωμα,
επίμονη ημικρανία ή παράλυση και επίσης να γίνει χειρουργικός
καθαρισμός και απομάκρυνση θραυσμάτων οστού από το τραύμα
της κεφαλής. Εκτός από τους παραπάνω λόγους, μπορεί να υπο-
θέσει κανείς ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι χειρουργοί μπορεί να
είχαν τελετουργικά και όχι θεραπευτικά κίνητρα25.

Οι μέθοδοι διάνοιξης οπών στα κρανία που μελετήθηκαν στο
παρελθόν ήταν τέσσερις, σύμφωνα με τον ερευνητή κ. Μανώλη
Παπαγρηγοράκη26 (τμήμα Παλαιοπαθολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών):
1. Ξύσιμο με τραχύ ή λειαντικό εργαλείο έως ότου εκτεθεί η

σκληρή μήνιγγα. 

2. Χρήση πέτρας με αιχμηρά σημεία για να χαραχτεί και τελικά
να κοπεί ένα κυκλικό κομμάτι οστού στο κρανίο.

3. Διάνοιξη πολλαπλών οπών για τη δημιουργία κυκλικού δί-
σκου και στη συνέχεια κοπή των τμημάτων μεταξύ των οπών
για να καταστεί δυνατή η αφαίρεσή του. Η μέθοδος αυτή
ήταν πιο επικίνδυνη και ως εκ τούτου πιθανώς μια σπάνια τε-
χνική.

4. Δημιουργία τετράπλευρου με τη βοήθεια τεσσάρων τομών,
το οποίο εν συνεχεία απομακρύνεται. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στην Εποχή
του Χαλκού ήταν η πρώτη.
Ο κ. Παπαγρηγοράκης μελέτησε και δημοσίευσε μια περί-

πτωση κρανιοανάτρησης (τρυπανισμού του κρανίου) που έγινε
το 1900 π.Χ. στην Κίρα27. Το κρανίο πρέπει να ανήκε σε άνδρα
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22. CD-Rom.TLG E Pseudo-Galenus Med., De remediis parabilibus, libri iii (0530: 029) “Claudii Galeni opera omnia, vol. 14”, Ed. Kühn, C.G. Leipzig: Knobloch, 1827,
Repr. 1965,Volume 14, p. 386, line 11.

23. CD-Rom.TLG E. Pseudo-Dioscorides Med., De iis, quae virus ejaculantur, animalibus libellus, in quo et de rabioso cane (=Theriaca), section 23, line 18.
24. Papagrigorakis, M. J. et al. 2014. “Neurosurgery During the Bronze Age: a Skull Trepanation in 1900 BC Greece”. World Neurosurgery 81 [2], pp. 431-435.
25. Arnott, R. 1996. “Healing and Medicine in the Aegean Bronze Age”. J R Soc Med 89, pp. 265-270.
26. Papagrigorakis, M. J. et al 2014. “Neurosurgery during the Bronze Age: a Skull Trepanation in 1900 BC Greece”. World Neurosurgery 81 [2], pp. 431-435.
27. Η Κίρα ήταν αρχαία πόλη κοντά στους Δελφούς. Τα ανασκαφικά ευρήματα βεβαιώνουν την ύπαρξη οικισμού από το 3.000 π.Χ. Κατά τον Παυσανία προστα-

τευόταν από ισχυρά τείχη και σ’ αυτήν υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στον Απόλλωνα, την Άρτεμη και στη μητέρα τους, τη Λητώ.



ηλικίας 30-35 ετών. Ο τρυπανισμός εκτελέστηκε στο δεξί βρεγ-
ματικό οστό. Η οπή επουλώθηκε φυσιολογικά και ο νεαρός άν-
δρας επέζησε της επέμβασης για πολύ χρόνο (μήνες έως χρόνια)
μετά από αυτήν. Στην ίδια μελέτη δημοσίευσε πίνακα με τις πε-
ριπτώσεις κρανιοανατρήσεων της Εποχής του Χαλκού στις αρ-
χαιολογικές ανασκαφές της περιόδου από το 1958 έως το 2011.
Ο συνολικός αριθμός ήταν εννέα στον ελλαδικό χώρο, χωρίς
όμως να γίνεται αναφορά σε τέτοια ευρήματα στην Κρήτη. 

Στο Ανθρωπολογικό Μουσείο του Σπηλαίου Πετραλώνων
της Χαλκιδικής εκτίθεται  μινωικό κρανίο από τις Αρχάνες το
οποίο φέρει οπή στη βρεγματική χώρα και επέζησε της εγχείρη-
σης, όπως διαφαίνεται από την επούλωσή του. Επίσης, η εύρεση
στο Καβούσι28 Ιεράπετρας κρανίου ατόμου που έζησε στην
πρώιμη περίοδο του σιδήρου, καθώς και τα χειρουργικά εργα-
λεία που ανακαλύφθηκαν στον Βροντά, δείχνουν ότι οι επεμβά-
σεις αυτού του είδους γίνονταν και στην Κρήτη.

Εκτός, όμως, από την αντιμετώπιση των τραυματισμών της
κεφαλής, οι Μινωίτες αντιμετώπιζαν καθημερινά και τα κατάγ-
ματα των οστών των άκρων. Οι χειρουργοί-ορθοπεδικοί που ανέ-
τασσαν τα κατάγματα των οστών είχαν αποκτήσει μεγάλη
εμπειρία, όπως διαφαίνεται από τα μελετηθέντα οστά, και οι δε-
ξιότητές τους ήταν πολύ πέρα από τη γνώση της απλής ανάταξης
ενός κατάγματος. Τα κατάγματα του αντιβραχίου ήταν τα πιο
συχνά.

Ενδεικτικά αναφέρεται από την ερευνήτρια Φωτεινή
Μακ Τζώρτζ η ύπαρξη ενός κατάγματος του περιφερικού
τμήματος της κνήμης σε οστό από το κοιμητήριο των Αρ-
μένων της περιόδου του 1300 π.Χ.29 το οποίο επουλώθηκε
ομαλά. Η ομαλή επούλωση ενός τέτοιου
κατάγματος απαιτεί ακινητοποίηση του-
λάχιστον 12 εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να υπήρχε κάποια μέθοδος ακινη-
τοποίησης όπως οι σύγχρονες με τη χρήση
γύψου30. Στην ίδια μελέτη, παρόμοιο συμ-
πέρασμα μπορούσε να εξαχθεί από την εξέ-
ταση οστών της πρώτης μινωικής περιόδου
στον Άγιο Χαράλαμπο Λασιθίου (2400
π.Χ.), σε ωλένη που επουλώθηκε ικανο-
ποιητικά και σε βραχιόνιο οστό. Το κά-
ταγμα του βραχίονα ήταν σε τέτοια θέση
που ήταν δύσκολο να αναταχθεί και που η
επούλωση θα ήταν αδύνατη χωρίς αυστηρή ακινητοποί-
ηση. 

Στην ίδια ανασκαφή του Αγίου Χαραλάμπους
μελετήθηκαν 45 γνάθοι από πλευράς οδοντιατρι-

κής και ιατροδικαστικής, από το Οδοντιατρικό Τμήμα και το Ερ-
γαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του ΠΑΓΝΗ, και θα ήταν
παράλειψη να μην αναφερθούμε σε αυτή τη μελέτη. Η εργασία
αυτή παρουσιάστηκε στο πρώτο διεπιστημονικό συνέδριο Γόρ-
τυνας το 2012 και δημοσιεύθηκε στον τόμο Πρακτικών το 201431.
Η ανεύρεση απολεσθέντων δοντιών εν ζωή με επουλωμένα τα
φατνία ίσως υποδηλώνει ιατρική παρέμβαση για την αφαίρεση
των χαλασμένων δοντιών.

Σύνοψη - Συμπεράσματα

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία από τις πινακίδες και τα ευ-
ρήματα, υπήρχαν ιατροί και θεραπευτές στον μινωικό πολιτισμό.
Η ύπαρξη λεπτών και επιτηδευμένων εργαλείων με βελόνες, πε-
ρόνες, άγκιστρα, ξυστήρες και μαχαιρίδια που μοιάζουν αρκετά
με τα δημοσιευμένα μεταγενέστερα εργαλεία υποδηλώνει τη δυ-
νατότητα εκτέλεσης επεμβάσεων αποκατάστασης τραυμάτων
των μαλακών ιστών. Το υπάρχον σκελετικό υλικό, που μελετή-
θηκε από ειδικούς επιστήμονες, αποδεικνύει ότι πράγματι εκτε-
λούνταν δύσκολες και απαιτητικές επεμβάσεις στην περιοχή της
κεφαλής οι οποίες μπορεί να είχαν καλή έκβαση, αφού οι ασθε-
νείς επέζησαν της επέμβασης. Οι θεραπευτές μπορούσαν να ανα-
τάξουν τα κατάγματα και να επιτύχουν τη συγκόλληση των

σπασμένων οστών, ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιπτώ-
σεις, πιθανότατα με τη χρήση κάποιων μεθόδων ακινητοποί-

ησης. Ακόμη, πρέπει να υπήρχαν και άτομα που
εκτελούσαν εξαγωγές δοντιών.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στη Μινωική Κρήτη υπήρχε η
δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπι-

σης των τραυματισμών των μαλακών
ιστών, των κρανιοεγκεφαλικών κακώ-
σεων και των καταγμάτων των οστών.
Οι χειρουργικές αυτές πρακτικές, με τη
χρήση μεθόδων αναλγησίας, πιθανό-

τατα με όπιο από τις παπαρούνες και
τοπική φροντίδα με αλοιφές που παρα-
σκεύαζαν οι μυροποιοί-αλειφοποιοί, θα
ανακούφιζαν σημαντικά τον ανθρώπινο
πόνο και θα έδιναν ελπίδα για ίαση στους
ασθενείς. Χ 
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