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Στο (δυτικό) σύνορο
της μέρας...
Δεν υπάρχουν πιο όμορφες ώρες από τούτες, πρωινό ή δείλι,
λυκαυγές ή λυκόφως. Αρκεί να βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος,
κάποτε αντίκρυ στον ήλιο, σε ψήλωμα ή σε ξάγναντο, και να παρακολουθείς το κύλισμα του χρόνου. Καμιά στιγμή δεν μοιάζει
με την επόμενη, άλλοτε πληθαίνει κι άλλοτε λιγνεύει το φως, άλλοτε ζωηρεύει κι άλλοτε φθίνει το χρώμα.
Δειλινό του χειμώνα στην Ανατολή. Στις φοινικιές του Βάι, σ'
έναν κόσμο που ξέρει από χρώμα και φως. φυσούσε ο βοριάς,
σήκωνε πέτρες και χώματα, λυγούσε τα χαμόκλαδα και τα βάγια,
ο μοναχικός φοίνικας αντιστεκόταν στην ορμή, αρκούμενος σε
ελαφρές υποκλίσεις. Έσκυβε λίγο για ν' αντέξει.
Είναι... το δυτικό σύνορο της μέρας, λίγο πριν παραδώσει ο
ήλιος τη σκυτάλη στη νύχτα κι η κυκλική πορεία του χρόνου συνεχιστεί ανεμπόδιστα. Έτσι όπως γίνεται εκατομμύρια χρόνια σε
τούτο τον όμορφο πλανήτη. Λίγες στιγμές αργότερα βασίλεψαν
τα θερμά χρώματα, ήρθε η «μπλάβη ώρα», ακούστηκαν τα
πρώτα νυχτοπούλια.
Τέτοιες στιγμές νομίζω πως η φύση έρχεται στα μεγάλα της
κέφια. Αφήνει τους ανέμους της να φουντώνουν, τον ήλιο να
παλεύει με τις νεφέλες και ζωγραφίζει το φως στον μεγάλο
καμβά της. Κάποτε - κάποτε μια φωτογραφική μηχανή σταματά
απέναντι στο θαύμα κι ας ξέρει πως δεν μπορεί να το καταγράψει. Όσο κι αν μοχτήσει μόνο κάποια ψήγματά του μπορεί ν'
ακουμπήσει. Αλλά κι αυτό δεν είναι λίγο. Καθόλου λίγο!

◗
Είναι... το δυτικό σύνορο της μέρας,
λίγο πριν παραδώσει ο ήλιος
τη σκυτάλη στη νύχτα κι η κυκλική πορεία
του χρόνου συνεχιστεί ανεμπόδιστα.
Έτσι όπως γίνεται εκατομμύρια χρόνια
σε τούτο τον όμορφο πλανήτη.
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Μορφές
που κουβαλούν
τα σημάδια
του τόπου
Λες και αναδύονται ατόφιες
από τις σελίδες του Κονδυλάκη,
του Καζαντζάκη, του Δαμβέργη,
του Πρεβελάκη...

Είναι από τις μορφές που δεν ξεχνιούνται. Τον συνάντησα για πρώτη φορά κάποιο μακρινό Δεκέμβρη, όταν οι Σφακιανοί γιόρταζαν
την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης δυο μαδαρίτικων χωριών, του Άη Γιάννη και της Αράδενας. Εγκαινίαζαν τη μεταλλική γέφυρα που έζεφνε ένα από τα πιο δύσκολα φαράγγια της Κρήτης, προσφορά συμπατριώτη τους μεγαλοεπιχειρηματία, που έδωσε και
τ' όνομά του στο έργο: Γέφυρα Βαρδινογιάννη. Είχαν στήσει μεγάλα καζάνια κι είχαν ριχτεί στη δουλειά. να μαγερέψουν, να σουβλίσουν, να φιλέψουν ντόπιους και ξένους.
Προχωρούσα στα ρημαγμένα σοκάκια της Αράδενας, κοίταζα τις αυλές και τα χαλάσματα, μετρούσα τις κλειστές πόρτες του
άδειου χωριού. Εκεί τον συνάντησα. Καθόταν σκεφτικός σ' έναν χαλασμένο τοίχο κοντά στην εκκλησιά του Αρχάγγελου και κοίταζε
τον τόπο· μάλλον είχε στυλώσει το βλέμμα στα ερείπια, ίσως και να έβλεπε ακόμη τις πόρτες ανοικτές και τους δρόμους γεμάτους. Γίναμε φίλοι. Άλλωστε, σε τούτα τα μέρη δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια να πλησιάσει κανείς τους ανθρώπους. Ας λένε όσοι δεν
ξέρουν πως είναι κλεισμένοι στους απατούς τους οι Σφακιανοί. Εγώ ξέρω πως αν τους φερθείς ντρέτα, πάει, τους κέρδισες. Μια για
πάντα! Για τους γερόντους μιλώ. Εκείνους που είχαν τη Μαδάρα για σπίτι τους.
Ξεφύλλιζα πριν από λίγο καιρό το κιτάπι των αναμνήσεων, κοίταζα τις εικόνες, πρόσωπα που παρέλασε μπροστά τους ο φακός
μου, όταν είδα την πρώτη φωτογραφία του Βοτζογιάννη (πάνω). Δεκέμβρης του 1986. Ένας άντρας - θεριό! Και ποιος δεν γοητεύεται
από τούτες τις μορφές που λες και πλάστηκαν με μιαν ύλη ξεχωριστή, που κουβαλούν τα σημάδια του τόπου, χειμώνας κι άνοιξη
μαζί, καταχνιά και χαμόγελο στο ίδιο πακέτο, ανάπαψη και πόλεμος πλάι-πλάι.
Βρεθήκαμε πολλές φορές από τότε στον Άη Γιάννη, συχνά παρέα με την αγαπητή φαμίλια των Γεωργέδων. Τέτοιες μορφές μου
θύμιζαν πάντα τους μακρινούς παππούδες, νόμιζα πως ζωντάνευαν οι εποχές στη θωριά τους κι η Κρήτη των αιώνων χαμογελούσε
με νόημα, σα να ψιθύριζε πως όλα είναι εδώ, όλα παρόντα!
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...Και συναχτήκαν τα χωριά,
τα πάνω και τα κάτω

ΑνοΙΞη 2017

 ο αξέχαστος παπά Γιώργης Χιωτάκης, ένας ιερωμένος
που υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, ανηφόριζε στα βουνά
και κατέβαινε στ' ακρογιάλια για να μην αφήσει κανένα ξωκλήσι
αλειτούργητο. Παρών παντού. Σ' όλες τις συνάξεις, σ' όλες
τις γιορτές, σ' όλους τους αγώνες. Παρών και στη μάζωξη του '86.

η σύναξη στα εγκαίνια της γέφυρας
ήταν από τις πιο σπουδαίες που έγιναν
τις τελευταίες δεκαετίες στη Μαδάρα.

◗

...Και συναχτήκαν τα χωριά, τα πάνω και τα κάτω, καταπώς λέει το
πασίγνωστο παλιό τραγούδι. Κατέβαιναν οι βοσκοί, μαζεύονταν νέοι και γέροι, σταματούσαν στην άκρη του φαραγγιού και
κοίταζαν με ανάμικτα συναισθήματα το χάος. Ήξεραν πως ήταν
γραφτό να σβήσει το πανάρχαιο μονοπάτι που κατηφόριζε απότομα μέχρι τα σωθικά της γης κι ύστερα ανηφόριζε το ίδιο απότομα μέχρι το χείλος. Απ' αυτό περνούσαν οι Αηγιαννιώτες μέχρι
το φθινόπωρο του 1986. Κόπος πολύς. Κατήφορος κι ανήφορος.
Χρόνος μακρύς... Κοίταξα κι εγώ το μονοπάτι κι αναλογίστηκα
πόσες χιλιάδες χρόνια ήταν ο μοναδικός δρόμος που ένωνε τα
δυτικά χωριά με τον υπόλοιπο κόσμο. Όσο κι αν ξέρει κανείς
πόσο αναγκαίοι είναι οι δρόμοι, δεν μπορεί να μην μελαγχολήσει βλέποντας τα χνάρια της ιστορίας να χάνονται. Ευτυχώς που
τούτο το αρχαίο δρομάκι των πεζοπόρων δεν έπεσε θύμα της

μπουλντόζας, όπως έγινε με τόσα και τόσα άλλα σε κάθε γωνιά
της Κρήτης.
Τη δεκαετία του '80 τούτα τα χωριά και τούτα τα μέρη αποτελούσαν σπουδαία μετερίζια για όσους αναζητούσαν στην
ύπαιθρο την άλλη όψη της Κρήτης, χωρίς τα τουριστικά πασαλείμματα της παράδοσης. Διέσωζαν κάτι από τον μύθο της Κρήτης. Και τη μνήμη! Τόποι και άνθρωποι θύμιζαν έντονα όσα
ακούγαμε από τους παλιότερους κι όσα διαβάζαμε στον Κονδυλάκη, στον Καζαντζάκη, στον Δαμβέργη, στον Πρεβελάκη.
Ήταν η λαλιά, το τραγούδι, το ήθος. Ήταν, εν τέλει, κι η εμφάνιση των ανθρώπων. Κάθε που βρίσκομαι στα Σφακιά (το έχω
ξαναγράψει) θυμάμαι εκείνον τον ευγενή πατριώτη, τον Επτανήσιο που πήρε μέρος ως εθελοντής σ' έναν από τους τελευταίους σηκωμούς της Κρήτης, τον Λορέντζο Μαβίλη, τον ποιητή
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που χαρακτήρισε τους Σφακιανούς «αγάλματα θεών ζωντανεμένα». Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει δεχτεί τόσους ύμνους για το παράστημα των ανθρώπων του!
Επανέρχομαι, όμως. Συνάξεις σαν εκείνη των εγκαινίων είναι
«η χαρά του φωτογράφου», αλλά και η χαρά του ανθρώπου που
γοητεύεται με τις απλές και όμορφες εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού! Είναι η τελετουργία, η διαφυγή από τη σκληρή καθημερινότητα, η διακοπή της κανονικής ροής του χρόνου... Είναι ο
άνθρωπος που αφήνει στην άκρη το κάθε του πρόβλημα, που
συναντά παλιούς φίλους, που πιάνει καινούργιες φιλιές.
Δεν υπάρχει τέτοιας λογής σύναξη στα Σφακιά χωρίς να
στηθούν μεγάλα καζάνια, χωρίς να τρέξει κρασί, χωρίς να κινήσουν οι Μαδαρίτες με τις χοντρές βοσκίτικες κατσούνες για να
δώσουν το δικό τους παρόν. Μόνο που εδώ οι κατσούνες δεν
είναι το μεταλλαγμένο σύμβολο ενός ασύμμετρου πολιτισμού
που αναζητά νοήματα στα τυφλά. Είναι εργαλείο και κομμάτι
της εμφάνισης μαζί, κάτι σαν στοιχείο ταυτότητας δηλαδή.

Είναι μαγεία το κάθε κλικ της φωτογραφικής
μηχανής. Μοιάζει με ψηφίδα που μπαίνει στο
τελάρο του ψηφοθέτη για να συνθέσει ένα μικρό
κομμάτι από το μεγάλο συναξάρι της μνήμης...
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Εκομποδέσαν οι κλωστές!
Είναι, ίσως, αυτό που μας λείπει. Τα χέρια της υφάντρας, τα χέρια του ράφτη, τα χέρια που πελεκούσαν κάποτε το ξύλο. Είναι η μαστοριά, το μεράκι, η τέχνη που συναντά την ανάγκη.
Θαύμασα τις σαΐτες, τα μιτόχτενα, τα φάδια και τα στημόνια, άκουσα πάλι την ξεχασμένη ορολογία του αργαλειού (αργαστήρι το
λέγαμε στην Κρήτη), άκουσα τη φωνή της μνήμης να ψιθυρίζει την "Ανυφαντού" με τις κλωστές που κομποδέσανε και μπερδέψανε
στο χτένι (αξέχαστος κι ανεπανάληπτος ο νίκος Ξυλούρης...) φωτογράφισα τα χρώματα που λάμπανε στο φως.
Ένα αργαστήρι και δυο κουρασμένα χέρια δεν ξυπνούν μόνο μνήμες από ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, αλλά δείχνουν
δρόμους. Κάποτε τα παλιά ρούχα γίνονταν κουρελούδες, το φθαρμένο ένδυμα αποκτούσε καινούργια ζωή. Τίποτα δεν ήταν, τίποτε
δεν είναι για πέταμα, μήτε τα υλικά μήτε ο χρόνος.
Σ' εποχές κρίσης σκεφτόμαστε πάντα πως υπήρχαν και πιο δύσκολοι χρόνοι. Μα τότε το κάθε μικρό χωριό είχε τον τσαγκάρη του
και τον ράφτη του, είχε τον σιδερά και τον γανωτή του, είχε τους τεχνίτες που ήξεραν να δίνουν ζωή σε απλά πράγματα, να παρατείνουν τις ζωές των φθαρμένων υλικών αγαθών. Και, βέβαια, το κάθε σπιτικό είχε το αργαστήρι του. οι κοπελιές μάθαιναν να κεντούν
και να υφαίνουν, μια πανάρχαια τέχνη επιβίωνε προσαρμοσμένη στις εξελίξεις τις κάθε εποχής. Πόσο συχνά ακούμε σήμερα για μοτίβα και σχέδια που χρονολογούνται από τα χρόνια του Βυζαντίου και σώζονταν στην Κρήτη του 20ού αιώνα;
Αν ψάχνομε για διεξόδους σήμερα, ας αρχίσομε από τα απλά... Ας μην αφήσομε το νήμα να κοπεί τόσο εύκολα. Χιλιάδες χρόνια
χρειάστηκαν για ν' αποκτηθούν οι ανθρώπινες εμπειρίες. να μάθομε ν' ανάβομε τη φωτιά, να κάνομε το λινάρι κλωστή, να ξεχωρίζομε τη γαλατσίδα, τον σταφυλίνακα, τον κουρνόποδα...

Ένα αργαστήρι και δυο κουρασμένα χέρια δεν ξυπνούν μόνο μνήμες από ένα όχι και τόσο μακρινό
◗ παρελθόν,
αλλά δείχνουν δρόμους. Κάποτε τα παλιά ρούχα γίνονταν κουρελούδες, το φθαρμένο ένδυμα
αποκτούσε καινούργια ζωή. Τίποτα δεν ήταν, τίποτε δεν είναι για πέταμα, μήτε τα υλικά μήτε ο χρόνος.
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Άλλος... λαλεί
κι άλλος χορεύει!
Θα μπορούσαν, βεβαίως, να λαλούσαν τέσσερις και να χορεύουν... πέντε. Ή εφτά - ποιος θα τους εμπόδιζε; ωστόσο, ψάχνοντας πρόχειρα στο διαδίκτυο είδα ότι η παλιά παροιμία έγινε
πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Μέτρησα κάμποσα καφενεία, ταβερνεία και λοιπούς χώρους αναψυχής και εστίασης ανά
την Ελλάδα. Έτσι γιατί οι Έλληνες... και λαλούν και χορεύουν.
Εκτός και αν το δούμε με την άλλη σημασία της λέξης «λαλώ =
χάνω τα λογικά μου [...] έχω λαλήσει από την κούραση» (κατά
Μπαμπινιώτη).
Έχουν, πάντως, ενδιαφέρον οι ονομασίες των ελληνικών καταστημάτων, και ειδικότερα των καταστημάτων αναψυχής. Κάποτε όπου και να κοίταζες έβλεπες από ένα «Καφενείον η
Ελλάς» και δίπλα ένα άλλο, με τον τίτλο «Καφενείον η ομόνοια».
Έγιναν, όμως, ντεμοντέ αυτές οι ονομασίες, πέρασαν για κάποιο
καιρό σε κατάσταση αχρησίας και πριν από χρόνια άρχισαν να
επανέρχονται, προφανώς για να θυμίζουν αυτό που εμείς οι νεοέλληνες αποκαλούμε «παράδοση».
Θα έπρεπε να γίνει κάποτε μια λαογραφική μελέτη για τις
σύγχρονες ονομασίες των ελληνικών καταστημάτων. Παροιμίες,
λέξεις και φράσεις ξεχασμένες, ιδιωματικές, αρχαιοπρεπείς,

προκλητικές, διφορούμενες ανασύρονται για να προσελκύουν
τα βλέμματα των περαστικών και να απομνημονεύονται εύκολα... «Παραδοσιακό καφενείο Το τεζιάκι», «Κοντεμιρί»,
«Αρα...ζω», «Μήλον της Έριδος», «ηνωμένα Βουστάσια», «νέον
Κέντρον», «Καφέ Άμα λάχει». «Καφέ ντουκιάνι», «Τρεις λαλούν
και δυο χορεύουν», «η Βουλή»... Είναι μερικές μόνο από τις ονομασίες που μας ήρθαν πρόχειρα στο μυαλό, παλιές και καινούργιες, ευρηματικές και μη. Τις προτιμώ, ακόμη κι όταν είναι
(ή μου φαίνονται) ακραίες. Είναι, τουλάχιστον, ελληνικές. Έχουν
σχέση με τον τόπο και με τη γλώσσα του, δεν σου θυμίζουν ότι
ζεις σ' έναν τόπο χωρίς μνήμη, σε μιαν απέραντη Βαβυλωνία.
Μήτε έναν ελληνικό τίτλο δεν βρήκα περπατώντας πέρσι το καλοκαίρι σ' έναν δρόμο μεγάλης κρητικής πόλης (όχι τουριστικό).
Μήτε έναν! Λες και η χρήση της ελληνικής γλώσσας έχει απαγορευτεί διά νόμου.
Κάλλιο να βλέπεις, λοιπόν, τρεις να λαλούν και δυο να χορεύουν, παρά να αισθάνεσαι πως ένας ολόκληρος κόσμος έχει...
λαλήσει για τα καλά!

◗
Μέτρησα κάμποσα καφενεία, ταβερνεία
και λοιπούς χώρους αναψυχής και εστίασης
ανά την Ελλάδα. Έτσι γιατί οι Έλληνες...
και λαλούν και χορεύουν.

ΤΑΝΕΑΜΑΣ
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> ςυνεργασία τ.Ε.ι. ηρακλείου - ς/μ Χαλκιαδάκης

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης,
ξεκινάμε στενή συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης
στο θέμα της ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων,
επιβεβαιώνοντας την ισχυρή περιβαλλοντική
συνείδηση της εταιρείας μας.

 Κομποστοποίηση στο ΜΑΧ Αλικαρνασού.
 Κομποστοποίηση στο κατάστημα των Χανίων.

◗◗

η αρχή έγινε με δύο κομποστοποιητές που τοποθετήθηκαν στις
αρχές Μαρτίου στο κατάστημα Χαλκιαδάκης Max στην Αλικαρνασσό. ο κάθε κομποστοποιητής θα τροφοδοτείται καθημερινά
με τα υπολείμματα του μανάβικου, τα οποία θα μετατρέπονται
σε οργανικά υλικά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά,
και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά για 6 μήνες στο συγκεκριμένο κατάστημα, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά
και στα υπόλοιπα καταστήματά μας. Παράλληλα, σε συνεργασία
και με τον Δήμο Χανίων, τοποθετήθηκε κομποστοποιητής στο
εκεί κατάστημα Χαλκιαδάκης ΜΑΧ.

η ώρα
της Γης

◗◗
14

η εταιρεία μας συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στην παγκόσμια πρωτοβουλία της WWF «Ώρα της Γης». Το Σάββατο
25 Μαρτίου σβήσαμε τα φώτα στα 39 καταστήματά μας, στα
κεντρικά μας γραφεία, καθώς και στις εξωτερικές ταμπέλες
για μια ώρα (20:30 – 21:30) μειώνοντας έτσι την κατανάλωση
κατά 191.203,36 KW.
Παράλληλα, γίναμε πρεσβευτές αυτής της πρωτοβουλίας
και ενημερώσαμε τους πελάτες μας με σχετικό ενημερωτικό
υλικό. Όλοι μαζί, κάνοντας μία μικρή αλλαγή την ημέρα, μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία της Γης!

>
ςυνεργασία Δήμου ηρακλείου – ς/μ Χαλκιαδάκης για τη
βελτίωση της εικόνας των χώρων απόθεσης των απορριμμάτων
ο κ. Χάρης μαμουλάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, μαζί με την κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη βρέθηκαν
στο κατάστημά μας στην ούλαφ Πάλμε για να συμφωνήσουν στην καθιέρωση του ειδικά διαμορφωμένου χώρου αποθήκευσης των απορριμμάτων που
δημιουργήθηκε για την καλύτερη διαχείρισή τους.
Το σχέδιο έγινε κατά το πρότυπο της δημοτικής αρχής.
η κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη, σε δήλωσή της, αναφέρει:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Δήμων του νησιού μας
για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών, γίνεται μία συνεχής μελέτη
της Χαλκιαδάκης Α.Ε. σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.

ανταποδοτική
ανακύκλωση
τηγανέλαιων
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 νέοι κάδοι στο κατάστημα της ούλαφ Πάλμε.

μέριμνά μας στην εταιρεία Χαλκιαδάκης

◗◗

είναι να αυξήσουμε κατά 30% την ανακύκλωση
απορριμμάτων και τη διαχείρισή τους με φιλικούς
τρόπους προς το περιβάλλον.

>

"Η εταιρεία μας, με χαρά ανταποκρίθηκε στην αξιόλογη πρόταση
του Δήμου Ηρακλείου για τη βελτίωση της εικόνας των χώρων
αποθήκευσης των απορριμμάτων στα καταστήματά μας. Στηρίζουμε πάντα όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και της εικόνας
της πόλης μας. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης,
θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τον Δήμο σε δράσεις ανακύκλωσης και καθαρισμού επιλεγμένων χώρων της πόλης
μας, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση της
εταιρείας μας και στο μέλλον."

Το λάδι μετά το τηγάνι γίνεται τοξικό
για όλους. η καλύτερη λύση για την υγεία
μας και για την επιβίωση του πλανήτη
μας είναι να το ανακυκλώνουμε.
Στα περισσότερα καταστήματά μας υπάρχουν
ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών, όπου μπορεί οποιοσδήποτε θέλει

να συλλέξει το χρησιμοποιημένο λάδι σε
μπουκάλια και να τα αδειάσει στους ειδικούς
κάδους ανακύκλωσης.
Ανταποδοτικά, τα s/m Χαλκιαδάκης προσφέρουν ένα μπουκάλι νερό Χαλκιαδάκης 1,5
λίτρου για κάθε μπουκάλι χρησιμοποιημένου
λαδιού που ανακυκλώνεται στους ειδικούς
κάδους. Το 2016 δόθηκαν σε όσους έφεραν
χρησιμοποιημένο λάδι συνολικά 20.493
μπουκάλια νερού Χαλκιαδάκης 1,5 λίτρου, το
οποίο σημαίνει ότι πάνω από 30.000 λίτρα
χρησιμοποιημένου λαδιού ανακυκλώθηκε για
την παραγωγή βιοκαύσιμου μέσω των καταστημάτων μας!
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

Όπως γνωρίζουν όσοι παρακολουθούν
τις δράσεις μας, η «Αλληλεγγύη» είναι
μία πολύ δυνατή έννοια για εμάς.
η στήριξη που παρέχουμε σε όλες τις δομές της κοινωνίας μας
είναι έμπρακτη, και συνεχής.
Το 2016 δαπανήθηκαν συνολικά πάνω από 200.000€ στην
«ομπρέλα» που ονομάζουμε «αλληλεγγύη» και περιλαμβάνει
προϊόντα σε Κοινωνικά Παντοπωλεία, υλικά στις «υιοθεσίες» ηλικιωμένων (πάνες, υποσέντονα, κλπ) και βρεφών (πάνες, γάλα,
κρέμες, κλπ), σε προϊόντα για συσσίτια, σε αθλητικούς συλλόγους, σε σχολικό εξοπλισμό, σε πολιτιστικούς συλλόγους και

>

το Κρητικό
«Χαμόγελο του παιδιού»
Με χαρά καλωσορίσαμε οι Κρητικοί την επίσημη
λειτουργία του «Χαμόγελου του Παιδιού»
και στο ηράκλειο, μετά τα Χανιά.

Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά και στο
ηράκλειο στις 29 και 30 Μαρτίου αντίστοιχα, ο ιδρυτής κ.
γιαννόπουλος Κώστας παρουσίασε το πολύπλευρο έργο του
συλλόγου που ξεκίνησε ως δέσμευση πριν 21 χρόνια στον δεκάχρονο γιό του Ανδρέα, ο οποίος πριν το θάνατό του αποτύπωσε στο ημερολόγιό του το όραμα του: να ενωθούμε κι
ας δώσουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μη λείπει το χαμόγελο από όλα τα παιδιά.

Αποστολή τροφίμων Πάσχα 2017

δράσεις για τον πολιτισμό, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιατρικό
εξοπλισμό και δωρεές.
Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα καταστήματά μας και από
το Τμήμα Επικοινωνίας της εταιρείας μας στο 2810.824140 για
το πώς μπορείτε και εσείς να στηρίξετε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του νησιού μας, όπως και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία,
αγοράζοντας δωροεπιταγές ώστε να μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες των οικογενειών που εξυπηρετούν.

Μέσα σε 2 δεκαετίες το «Χαμόγελο του παιδιού» έχει κάνει
θαύματα! Τώρα και στην Κρήτη ξεκινάει η δημιουργία σπιτιού
του Χαμόγελου, μετά τη λειτουργία των Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στα Χανιά και το ηράκλειο. Εξάλλου, έχει
ήδη σταλεί από τον οργανισμό η πρώτη Κινητή Μονάδα νεογνών για την Κρήτη δίνοντας ένα σπουδαίο εργαλείο στους
γιατρούς του νησιού μας για τη διάσωση βρεφών.

Στις εκδηλώσεις, παρουσία Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας, βραβεύτηκαν από τον κ. Γιαννόπουλο οι φορείς, οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που αγκαλιάζουν την προσπάθεια του
«Χαμόγελου του Παιδιού» και στην Κρήτη, κάνοντας εφικτή
τη στήριξη ήδη 471 παιδιών στην Κρήτη το 2016. Με τιμή και
συγκίνηση παραλάβαμε και στην επιχείρηση Χαλκιαδάκης το
βραβείο μας, δεσμευόμενοι για τη συνεχή στήριξή μας στα
δύο Κέντρα που λειτουργούν στο νησί μας.

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> αγροδιατροφική ςύμπραξη η ισχύς εν τη ενώσει

Σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, στην οποία
είναι ιδρυτικό μέλος η Χαλκιαδάκης ΑΕ, συμμετείχε η εταιρεία μας
παρουσιάζοντας τα οφέλη της πιστοποίησης των Κρητικών
Προϊόντωνμε το σήμα «Crete – The Land of Values».
Στην εισήγησή της με θέμα «Το brand
name Κρήτη από την πλευρά του επιχειρηματία» η κ. Χαλκιαδάκη Χριστίνα ανέλυσε τα οφέλη της συμμετοχής των
κρητικών επιχειρήσεων σε αυτή τη σύμπραξη υπό την Περιφέρεια Κρήτης. η
ομαδική συμμετοχή των κρητικών προϊόντων κάτω από ενιαίο σήμα σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό, αλλά και στις εμπορικές συναντήσεις, δημιουργεί μία επιπλέον δύναμη για τα προϊόντα του τόπου μας.
Εξάλλου, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Κρήτης αποτελεί success story και παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες πε-

ριφέρειες της Ελλάδας.
η αλυσίδα super market Χαλκιαδάκης διαθέτει τα περισσότερα πιστοποιημένα προϊόντα με το σήμα «Crete»
μέσα από τα καταστήματά της, καθώς
και πιστοποιημένα προϊόντα με την επωνυμία Χαλκιαδάκης. Στην εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε η απονομή των σημάτων «Κρήτη», «Κρητική Κουζίνα» και
«Κρητικό Μπακάλικο» στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.
Το σήμα «Κρητικό Μπακάλικο» απονεμήθηκε και στο κατάστημα «Γεύσεις
Κρήτης» στη Θεσσαλονίκη από την Περιφέρεια Κρήτης και τον κύριο Σταύρο

η κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη στο βήμα

◗◗
Αρναουτάκη. Με αυτή την πιστοποίηση,
η Περιφέρεια τοποθετεί στα καταστήματα «Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκης» το
σήμα «Crete – Land of Values», πιστοποιώντας την προώθηση αμιγώς κρητικών προϊόντων εγκεκριμένων παραγωγών, την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων με βάση το
σύμφωνο ποιότητας της Περιφέρειας
Κρήτης.

> βράβευση για την πελατοκεντρικότητά μας!

Με χαρά σας παρουσιάζουμε ακόμα
μία βράβευση της εταιρείας μας!

◗◗

οι πελάτες των super market Χαλκιαδάκης γνωρίζουν καλά ότι
προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι οι ίδιοι. Έτσι, και φέτος,
μετά από τις βραβεύσεις για την ποιότητα βραβευτήκαμε και
για την πελατοκεντρικότητά μας!

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ) και η εταιρεία Boussias Communications για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποίησαν την τελετή απονομή των Sales Excellence Awards
2017, όπου βραβευτήκαμε στην κατηγορία Καινοτομία στις
Πωλήσεις & Πελατοκεντρικότητα, νέα –
Εναλλακτικά Κανάλια Πώλησης, για τον
«Μήνα γιορτής στα κρεοπωλεία μας» τον
νοέμβριο του 2016!
η δράση «Μήνας γιορτής στα κρεοπωλεία μας» συμπεριελάμβανε μία σειρά από
βίντεο προτάσεων μαγειρικής και συμβουλών για τη σωστή συντήρηση του κρέατος
από τους κρεοπώληδες των καταστημάτων
μας. οι πελάτες μας ενημερώθηκαν για την πλήρη ιχνηλασιμότητα που εγγυώνται τα καταστήματα Χαλκιαδάκης, έγιναν πολλές κληρώσεις, όπου 1.400 τυχεροί κέρδισαν δωροεπιταγές των
10€, διαγωνισμοί στην σελίδα του facebook με πλούσια δώρα,
και γευστικές δοκιμές στα καταστήματά μας.

φωτογραφία από την απονομή του βραβείου.

ΤΑΝΕΑΜΑΣ
αναΚαινιςΕις
Καταςτηματων
οι ανακαινίσεις καταστημάτων
της εταιρείας Χαλκιαδάκης
συνεχίζονται δυναμικά!
Σειρά είχαν τα καταστήματα στην Αλικαρνασσό - το Max και το κατάστημα
της Λ. Ικάρου -, το κατάστημα της Λ. Παπαναστασίου, όπως και το κατάστημα
της περιοχής Κουνουπιδιανά στα Χανιά.
Μέσα στις αλλαγές είναι τα νέα δάπεδα
και ο ανανεωμένος φωτισμός, όπως
μπορεί κάποιος να δει με την πρώτη
ματιά! Σας περιμένουμε με χαρά να σας
εξυπηρετήσουμε!

>
Πάνω, τo κατάστημα στην οδό Παπαναστασίου με
το νέο αστραφτερό δάπεδο, δεξιά το ανακαινισμένο κατάστημα
της νέας Αλικαρνασσού και κάτω νέα εμφάνιση και
στο κατάστημα στα Κουνουπιδιανά.
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ
Έξτρα … τύχη από τη χρήση της Xtra Card!

>

Τους τελευταίους 3 μήνες οι τυχεροί πελάτες των καταστημάτων μας ήταν πάνω από 600, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί έλαβαν δωροεπιταγές συνολικής αξίας 6.525€. οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με πολλά και χρήσιμα
δώρα. Πελάτες μας που προτίμησαν τα προϊόντα της εταιρείας Misko κέρδισαν τα ζυμαρικά τους για ένα μήνα
και οι καταναλωτές προϊόντων El Greco κέρδισαν πολυεστίες για νόστιμα μαγειρέματα. Στην εταιρεία Χαλκιαδάκης πάντα επιφυλάσσουμε ευχάριστες εκπλήξεις στους πελάτες μας προσπαθώντας να είναι πάντα χαρούμενοι
και ευχαριστημένοι.
η κλήρωση δώρων μεγάλης αξίας από τα καταστήματά μας
ήταν άλλη μία μεγάλη έκπληξη. 10 υπερτυχεροί πελάτες μας,
πραγματοποιώντας αγορές με προϊόντα Henkel, είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν από ένα πανέμορφο ταξίδι τριήμερης
κρουαζιέρας στο Αιγαίο σε δίκλινη καμπίνα! Επιπλέον, πελάτες
των Super Market Χαλκιαδάκης του νομού ηρακλείου, με αγορές 30€ σε μία απόδειξη, απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής σε
μεγάλη κλήρωση για 1 κρεβάτι Ίριδα, 10 υπέρδιπλα παπλώματα
και 50 μαξιλάρια Joy από το κατάστημα Media Strom ηρακλείου. η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Μax
Αλικαρνασσού την Παρασκευή 30/12/2017 στις 19:00.
Την τιμητική τους είχαν όμως και οι πόλεις του Ρεθύμνου,
του Αγίου νικολάου και της Σητείας, όπου γιορτάσαμε τον ερχομό της νέας χρονιάς με πλούσια δώρα: μηχανάκια, ηλεκτρικές συσκευές, παπλώματα, κουβέρτες, σόμπες αλογόνου,
δωροεπιταγές, αλλά και τα ψώνια των τυχερών για έναν ολόκληρο μήνα!
Όσο για τους φίλους μας στο facebook, ο αποκριάτικος
διαγωνισμός με δώρο επιταγές των 20€ για τα σαρακοστιανά

οι νικητές του κρεββατιού και των μαξιλαριών
χαμογελούν στο φακό μας.

ψώνια έδωσε ευχάριστη και χαρούμενη διάθεση στο ήδη υπάρχον αποκριάτικο κλίμα εκείνων των ημερών. οι νικητές αναδείχτηκαν από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο
κατάστημα της ούλαφ Πάλμε με live μουσική και αναμετάδοση
από τον ραδιοφωνικό σταθμό Super 90.4 το Σάββατο
25/2/2017, όπου δόθηκαν επιπλέον δωροεπιταγές και
πα
χαρταετοί σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο
ΕΥ
Χ ντα
ΕΚ αρις
κατάστημα.
πλ
τ
ηΞ Ες
Αν θέλετε και εσείς να κερδίζετε δώρα και να
Εις
μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας, μπορείτε να
μπείτε στη σελίδα μας www.xalkiadakis.gr και να γραφτείτε στο newsletter μας ώστε τα νέα να έρχονται στο προσωπικό σας email, αλλά και να μπείτε στη σελίδα μας στο
www.facebook.com/xalkiadakis.gr/ από την οποία μπορείτε
να ενημερωθείτε για τις προσφορές μας, τους διαγωνισμούς,
όλα τα νέα μας και να μας στείλετε μήνυμα ώστε να είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία.

◗◗
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μια φωτογραφία - ένα ποίημα
φωΤοΓΡΑφIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Και στων εφημερίδων τα νέα βυθισμένος...
Και στων εφημερίδων τα νέα βυθισμένος...
Γ. Σουρής

Κ. Π. Καβάφης
24
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Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμμένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος·
με μιαν εφημερίδα εμπρός του...

Αργοµίλητα φτάνουνε λόγια αρχαία...
... Στο σούσουρο αργοµίλητα φτάνουνε λόγια αρχαία
«ούσης οψίας», «ωσεί χιών», «ουκ έστιν ώδε»,
«τη επιφωσκούση». ∆οσ’ του τα ρολόγια όλο πλησιάζουν
τους δείκτες τους να γίνουνε πλέον ένα.
να, τα κεριά, πολύ καπνό αναδίνουν·
το βεβαιώνουν κι οι ιερείς στις ψαλμωδίες:
«ως τήκεται κηρός»· να, πέφτει και κολλάει κηρός
στο χέρι και το καίει· πέφτει στο ρούχο
«από προσώπου πυρός»· τώρα αργοκαίγεται το πανωφόρι.
Mιαν υποψία βουνού βαθιά στο σκότος

ΑνοΙΞη 2017
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ξάφνου, ως αστράφτει, γίνεται βουνό
για µια στιγμή κι αντιβροντάει κανόνι
πλάι µου φυσούν και κροτούν χίλιες βολίδες φως
κι ενώ οι κροτίδες σκάνε, να, οι καµπάνες
(τούτα είναι κρούσματα, κι όχι τα εσπερινά),
βάλνονται τώρα χάλκινα οι καμπάνες
να καταβουίξουν ζωντανά και να σημάνουν
πως, ό,τι κι αν προσµέναµε, έχει φτάσει.
Τ. Κ. Παπατσώνης
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Όταν πια το καράβι θα 'χει αράξει
Όταν πια το καράβι θα 'χει αράξει
Σεις, πουλιά, να γυρίσετε!
Πάντα κάποιος θα βρίσκεται να σας υποδεχτεί.
Σας γνωρίζουμε μας γνωρίζετε. Είμαστε μεις και σεις.
Σκεφθείτε λίγο τούτο το μυστήριο
Της αναχώρησης και της επιστροφής!
Γλυκιά ταραχή μετά το σαλπάρισμα!
Γυρεύω ν’ αναπνεύσω τον καπνό

Δείχνοντας τ’ ανοιγμένα δάχτυλα
Που λάμπουν κι εξομολογιούνται.
Τι κράτησα απ’ τον ήλιο που σκορπίστηκε
Τόσες χιλιάδες μέρες στις πλαγιές,
Στις όμορφες κοιλάδες και στη στέγη μου;…
Νικηφόρος Βρεττάκος

>
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Οι λίμνες ονειρεύονται
οι λίμνες… Πρόσεξες ποτέ τις λίμνες; Δεν είναι
σαν τις θάλασσες.
οι θάλασσες μιλούν… Τραγουδούν.
οι λίμνες ονειρεύονται.
Αλκυόνη Παπαδάκη

>
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Αυτά τα λουλούδια
Αυτά τα λουλούδια
Που ανοίγουν κάτω απ’ τη σκιά
Τόσο κρυφά
Μάτια της μνήμης
Εκπληκτικά
Απεριόριστα
Μάτια του έρωτα
Θαυμαστά
Που τα διασχίζουν
Αόρατα πλοία
φανταστικά.
Αυτά τα λουλούδια
Που απλώνουν αδιάκοπα
Λάβαρα γιορτινά
Και πολύχρωμες σημαιούλες

Τ' άνθια κροτούν στα δάχτυλα των δέντρων
γι' αυτό σήκωσαν σήμερα σημαία στο κάστρο
και λύθηκαν τα σήμαντρα της πόλης.
Πάσχα, μητέρα Πάσχα!

Τάκης Βαρβιτσιώτης

Ρίτα Μπούμη - Παπά

Τ' άνθια κροτούν
στα δάκτυλα των δέντρων

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

αςΚολYμπρος

Πολύτιμη τροφή ο ασκόλυμπρος, μα και
πολύτιμο φάρμακο στα χέρια των αρχαίων
γιατρών, όπως και της λαϊκής ιατρικής.
Χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς για την
καταπολέμηση της φαλάκρας, για παθήσεις των νεφρών, για δερματολογικά νοσήματα και αρθρίτιδες, έγινε μέχρι και
αφροδισιακό, μέχρι και «σερνικοβότανο»,
αφού πιστευόταν ότι προκαλούσε τη γέννηση αγοριών.

Ένα αρχαίο αποσμητικό
...στο πιάτο των Κρητικών!

Κείμενο - φωτογραφίες:
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
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Στην Κρήτη του παλιού καιρού το ζουμί
του ασκόλυμπρου ήταν ελιξίριο ευεξίας,
κάτι σαν προστατευτικό της υγείας δηλαδή. Πιο γνωστή, όμως, ήταν η χρήση
του ως φυσικού αποσμητικού. Τον συνιστούσαν για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας του σώματος.
η εμπνευσμένη κρητική κουζίνα το αξιοποίησε στο έπακρο και παρασκεύασε μικρούς γαστρονομικούς θησαυρούς: αρνί
με ασκολύμπρους, ψάρι με ασκολύμπρους, χοχλιούς με ασκολύμπρους, ασκολύμπρους σφουγγάτο· εξαιρετικές γεύσεις
που προσδίδουν ταυτότητα στη φημισμένη Κρητική Διατροφή. Ακόμη και το
απλό πιάτο, το πιο συνηθισμένο στην προνεωτερική Κρήτη, ασκολύμπροι βραστοί
με μπόλικο λιόλαδο και λεμόνι, αποτελεί
ένα μικρό διατροφικό θαύμα!
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Ένα απέραντο εργαστήρι εθνοβοτανικής θα μπορούσε να είναι
η Κρήτη! η γνώση και εμπειρία των κατοίκων για την εδώδιμη
και τη φαρμακευτική χλωρίδα αποτελεί πολιτισμικό πλούτο,
άυλη πολιτιστική κληρονομιά ανεκτίμητης αξίας. Και, δυστυχώς, ο πλούτος αυτός χάνεται κάθε μέρα, όπως χάνεται και η
αρχέγονη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι εξηντάρηδες και οι εβδομηντάρηδες
κάτοικοι της υπαίθρου, γνωρίζουν σήμερα μερικές δεκάδες
είδη βρώσιμων φυτών. οι ογδοντάρηδες γνωρίζουν περισσότερα. Και οι προηγούμενες γενιές, αυτές που κουβαλούσαν
ολάκερη την πείρα τόσων και τόσων αιώνων, γνώριζαν το κάθε
χορταράκι της γης. Ήξεραν τα βρώσιμα και τα φαρμακερά,
μπορούσαν να ζήσουν για μήνες ή για χρόνια αντλώντας την
τροφή τους μόνο από τη φύση. Αυτά, άλλωστε, έσωσαν τους
προγόνους μας στις εποχές των σιτοδειών και των μεγάλων
επαναστάσεων που αφάνιζαν την αγροτική παραγωγή.
Για χιλιάδες χρόνια οι Κρητικοί αναζητούσαν την τροφή
τους στη φύση, πειραματίζονταν, η γνώση μεταδιδόταν από
γενιά σε γενιά, εμπλουτιζόταν με καινούργιες εμπειρίες. Κι
αυτές οι γνώσεις δεν έμειναν ποτέ κρυμμένες σαν επτασφράγιστα μυστικά. Μεταδίδονταν. οι μικρές κοινότητες των ανθρώπων φρόντιζαν να δημιουργούν το δικό τους μεγάλο άυλο
αποθετήριο μέσα στο οποίο φύλαγαν όλα όσα έπρεπε να μεί-

τούτο το ταπεινό αγκάθι με τα λογχοειδή φύλλα που εκφύονται από μια βαθιά ρίζα και απλώνονται ακτινωτά σε γόνιμα και
άγονα εδάφη, ο σκόλυμος, ο ασκόλυμπρος που λέμε στην
Κρήτη διατηρώντας ακόμη τη μνήμη της αρχαίας ονομασίας
του (Scolymus hispanicus). Αγαπημένη τροφή των Κρητικών,
που κι αυτή πέρασε σταδιακά από το τραπέζι της φτωχολογιάς
στη νεοαστική κουζίνα. Τα τελευταία χρόνια ο «άγριος» ασκόλυμπρος καλλιεργήθηκε στα χωράφια, ποτίστηκε, μπήκε κι
αυτός στον κύκλο της παραγωγής. Όπως ακριβώς έγινε και μ'
ένα άλλο σπουδαίο χορταρικό της Κρήτης, το σταμναγκάθι. Και
όχι άδικα. Έστω κι έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος, ο απομακρυσμένος από τη μεγάλη μάνα, τη γη, μπορεί να απολαμβάνει τις
τροφές με τις οποίες μεγάλωσαν όλες οι προηγούμενες γενιές
σε τούτο τον τόπο.
Τροφή των φτωχών ήταν πάντα ο σκόλυμος. οι πλούσιοι
δεν καταδέχονταν να τρέφονται με αγκάθια. «Χρησιμοποιείται
ως τροφή στην Ανατολή», σημειώνει ο Πλίνιος (XXII, 43), που
τον περιγράφει ως «θάμνο ύψους όχι πάνω από έναν πήχη με
δέσμες φύλλων και σκούρα αλλά γλυκιά ρίζα». Κι αμέσως μετά,
παραθέτει την πληροφορία που δείχνει πως ο ταπεινός σκόλυμος ήταν πάντα τροφή των κατώτερων τάξεων: «ο Ερατοσθένης τον εγκωμιάζει ως πολύτιμη τροφή των φτωχών...». Σε
αγγλική ματάφραση του 1856 οι μεταφραστές σημειώνουν με

◗
Δυστυχώς, στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, και ειδικότερα της Ευρώπης,
ο σκόλυμος ξεχάστηκε. Όπως ξεχνιέται και χάνεται η γνώση για τον φυσικό κόσμο,
όπως ξεχνιέται γενικώς η βρώσιμη χλωρίδα.
νουν ως ανεξίτηλες παρακαταθήκες για τους επόμενους.
Ξεκινούσαν οι μητέρες με τα καλάθια στα χέρια, τις ακολουθούσαν τα παιδιά, τα κορίτσια κυρίως, η συλλογή της τροφής γινόταν βιωματικό εργαστήρι, μα και διαδικασία μύησης
στα ιερά και τα όσια ενός πανάρχαιου πολιτισμού. ο καλλιεργητής της γης κουβαλούσε ακόμη στην ψυχή του την αγωνία
και το μεράκι του αρχαίου τροφοσυλλέκτη. Το ίδιο γινόταν κι
αργότερα, στο σπίτι. Μυήσεις κι εδώ. οι τρόποι παρασκευής
της τροφής διδάσκονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η εμπειρία
της ζωής συναντούσε την έμπνευση και, στο τέλος, οι «φτωχικές» πρώτες ύλες μεταμορφώνονταν σε υπέροχα εδέσματα,
κατακτούσαν αρετές που αφήνουν άφωνους τους σημερινούς
γευσιγνώστες και τους πάσης φύσεως γαστρονομούντες! Καθόλου φτωχικό δεν ήταν τελικά το τραπέζι του φτωχού αγρότη
της Κρήτης. Άλλωστε, αληθινός πλούτος δεν είναι τα υλικά
αγαθά. Είναι η στάση απέναντι στη ζωή. ο τρόπος να ζεις!
Παράδειγμα της αρμονικής σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, από τα πιο χαρακτηριστικά μάλιστα, είναι
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έμφαση ότι «ο σκόλυμος grandiflorus τρώγεται ακόμη στη
Μπαρμπαριά» (Bostock & Riley 1856: 425). Προκαλούσε, φαίνεται, μεγάλη εντύπωση η πληροφορία για κατανάλωση του
αγκαθωτού φυτού.
Για τον ασκόλυμπρο, λοιπόν, ο λόγος. Το αγκάθι που, μαζί με
την αγριαγκινάρα, φανερώνουν την ευρηματικότητα του ανθρώπινου είδους να αξιοποιεί ό,τι του προσφέρει η φύση,
ακόμη και τα αγκάθια. Τίποτα δεν πετούσαν οι Κρητικοί. Ακόμη
και το ζουμί των βραστών ασκολύμπρων το θεωρούσαν πολύτιμο φάρμακο. Διουρητικό, προστατευτικό των νεφρών, θεραπευτικό για τις ρευματικές παθήσεις. Αλλά και ερωτικό ελιξίριο.
Αφροδισιακό ακόμη και για τους γέρους! Πίστευαν πως τους
έδινε δύναμη... Μέχρι και προληπτική ιατρική ασκούσαν πίνοντάς το. Λέγανε πως διατηρούσε το σώμα σε ευεξία. Σχετικά
είναι και αυτά που αναφέρει η Ε. φραγκάκι για τους ασκολύμπρους: «Είναι καλό να τσι τρως. Δεν σε πιάνουν κρυγιορέματα
και πόνοι στις φίλιασες (αρθρώσεις)» (Συμβολή στα Λαογραφικά
της Κρήτης, σελ. 36).
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Δεν ξέρω ποια εμπειρία έκανε τους παλιούς Κρητικούς να
μην πετούν ποτέ το ζουμί μερικών άγριων χόρτων, με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα τον ασκόλυμπρο και την αβρωνιά. «Όποιος θέλει να μην κρυολογεί το χειμώνα πρέπει να πίνει
κάθε πρωί ένα ποτήρι ζουμί των ασκολύμπρων» λέγανε κάποτε
στα χωριά. Κι όποιος είχε πέτρες στα νεφρά κατέφευγε στο
ζουμί του σκόλυμπρου. Λέγανε πως τις διέλυε μέσα σε λίγες
ημέρες. Αν όμως αναζητήσει κανείς τις ρίζες αυτών των διατροφικών συνηθειών, μπορεί να φτάσει στις ρίζες του ίδιου του
πολιτισμού μας. Στη φαρμακευτική χρήση των φυτών, στην παρατήρηση του φυσικού κόσμου, στις μνήμες που άφησαν τα
χειρόγραφα των αρχαίων γιατρών.
Από τα ελληνιστικά χρόνια κιόλας γνωρίζομε πως οι γιατροί
συνιστούσαν τον ζωμό του σκόλυμου σε περιπτώσεις δυσουρίας. οι πεποιθήσεις αυτές πέρασαν στη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή ιατρική. Κι από κει, στη λαϊκή θεραπευτική. «οι ρίζες
του μαγειρεύονται επίσης αφού αφαιρεθεί το εσωτερικό ξυλώδες τμήμα, είναι νόστιμες και θεωρούνται ωφέλιμες σ' εκείνους που πάσχουν από ουρολογικά» σημειώνει ένας καλός
γνώστης της παραδοσιακής ζωής, ο λεξικογράφος Μ. Πιτυκά-

34

κης (τόμος Α, σελ. 189).
Ασφαλώς και δεν ήταν μόνον οι Κρητικοί που πρόσεξαν
από νωρίς τον σκόλυμο. Και στην Ιβηρική και σε κάμποσες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου τον χρησιμοποίησαν ως
τροφή. Όχι μόνον τον Scolymus hispanicus αλλά και τον άλλον,
τον Scolymus grandiflorus, που χρησιμοποιείται στην ιταλική
γαστρονομική παράδοση. ούτως ή άλλως ο σκόλυμος είναι
κοινότατο φυτό. Απαντάται σε πολλές περιοχές του κόσμου.
Απλώνεται σ' ένα μεγάλο εύρος των χωρών της Μεσογείου,
από τη βόρεια Γαλλία μέχρι το νότιο Μαρόκο, φτάνει μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα (φυτρώνει σε περιοχές της ουκρανίας) και
προς τ' ανατολικά απαντάται μέχρι τις χώρες του Περσικού
Κόλπου. Υπάρχει, όμως, και σε άλλες ηπείρους. Στην Αυστραλία
και στην Αμερική (ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή, Χιλή).
Δυστυχώς, στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, και ειδικότερα της Ευρώπης, ο σκόλυμος ξεχάστηκε. Όπως ξεχνιέται και χάνεται η γνώση για τον φυσικό κόσμο, όπως ξεχνιέται
γενικώς η βρώσιμη χλωρίδα.
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το θέρος. Σ' εκείνα τα μακρινά χρόνια ο ανθισμένος σκόλυμος
ήταν το σύνορο δυο εποχών, της άνοιξης και του θέρους. Τότε
ακριβώς ανθίζει. Όταν τελειώνει η άνοιξη, όταν έρχεται το
ξανθό καλοκαίρι. Μας το λέει ο σοφός Βοιωτός, ο γεωργός ποιητής του αρχαίου κόσμου, ο ησίοδος:
Όταν ανθεί ο σκόλυμπρος κι ο τζίτζικας αρχίζει
να λέει το τραγούδι του στα δέντρα γαντζωμένος,
διάλεξε ίσκιο χαρακιού μη σε πειράξει ο ήλιος
διάλεξε κριθαρόψωμο γαλατοζυμωμένο
να βρεις και κρέας νόστιμο απ' άγαμη δαμάλα
ή ρίφι πρωτογέννητο· μαύρο κρασί να πίνεις
κι από πηγή αστείρευτη κι αθόλωτη να παίρνεις
δροσό νερό κι ανέρωτο μην πίνεις το κρασί σου.
Κι όταν ψηλά στον ουρανό ο Ωρίων αχνοφέξει,
διάλεξε τόπο ξάγναντο, τόπο που ν' ανεμίζει
σ' αλώνι μέσα στρογγυλό τους δούλους σου να βάνεις
της Δήμητρας τον ιερό καρπό να ξεδιαλέγουν
το νιο σιτάρι να λυχνούν...
(Απόδοση στα νέα Ελληνικά: νίκος Ψιλάκης).
Ξεφυλλίζω το συναξάρι της αρχαίας σοφίας. ο ησίοδος δίδαξε την αρχέγονη αγροτική οικονομία και τον σεβασμό προς
τη γης, το μέτρημα του χρόνου, δίδαξε την αρμονική σχέση με
τη φύση, δίδαξε τη φρόνηση, δηλαδή. ο σκόλυμος με τα άνθη
του, ο κοχλίας με την περίοδο της θερινής νάρκης του, ο τέττιγας με το τραγούδι του ήταν αλάνθαστα σημάδια του χρόνου,
που έπρεπε να τα γνωρίζει ο άνθρωπος της υπαίθρου. φαίνεται πως ήταν κοινός τόπος, όχι μόνο στον αρχαίο αλλά και στο
προβιομηχανικό κόσμο, να προσέχουν την ανθοφορία των
φυτών για να μαντεύουν τα μυστικά της φύσης. Παρατηρού-

Όταν ανθεί ο σκόλυμπρος κι ο τζίτζικας αρχίζει...
ο ασκόλυμπρος (Scolymus hispanicus) είναι διετής αγκαθωτή
πόα με όρθιο στέλεχος, με ασυνεχή πτερύγια. Τα φύλλα του
είναι βλαστογενή, πτερόλοβα με ισχυρές ακάνθες και λευκές
νευρώσεις. Το στέλεχος αναπτύσσεται στα μέσα της άνοιξης,
περίπου τον Απρίλιο, οπότε τελειώνει και η εποχή της συλλογής
του φυτού. Όσοι δεν τον γνωρίζουν τον μπερδεύουν με τα
κοινά γαϊδουράγκαθα. Κι όσοι τον γνωρίζουν μόνο από την
αγορά, ξεγελιούνται. οι συλλέκτες και οι καλλιεργητές διαθέτουν κυρίως τις μεγάλες μακριές ρίζες (αφού αφαιρεθεί το ξυλώδες κεντρικό τμήμα) επειδή ζυγίζουν περισσότερο, αλλά η
κρητική κουζίνα ξέρει να αξιοποιεί και τα φύλλα, αφού βέβαια
αφαιρεθούν (με γάντια) τα αγκαθωτά μέρη τους. Πολλοί πιστεύουν, μάλιστα, ότι τα φύλλα είναι πολύ πιο νόστιμα από τις
ρίζες.
Στις μακρινές εποχές, τότε που δεν υπήρχαν ημερολόγια, οι
άνθρωποι μετρούσαν τον χρόνο παρατηρώντας τα σημάδια
της φύσης. Το αλάνθαστο συναξάρι των φυτών οδηγούσε τα
βήματα των ανθρώπων, τα φυτά και τα λουλούδια δίδασκαν
πότε να οργώσουν τη γης, πότε να σπείρουν, πότε ν' αρχίσουν

ΠΡοΣοΧη ΣΤη ΣΥΛΛοΓη ΣΚοΛΥΜων
Πριν από χρόνια είχαμε εντοπίσει μιαν αγριάδα κοντά
στο ηράκλειο κατάφυτη με ασκολύμπρους. Θαύμα
να τους βλέπει κανείς, κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον
άλλο. φαίνεται, όμως, ότι την εντόπισαν κι άλλοι, γιατί
τον επόμενο Μάρτη βρήκαμε όλη την έκταση ανασκαμμένη. Κάποιοι που τους είχαν δει πήγαν με σκαλίδες και τους ξερίζωσαν όλους. Το ίδιο και τη
μεθεπόμενη. Λίγα χρόνια μετά οι σκόλυμοι είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνο τον τόπο. Έτσι κάνει ο
σύγχρονος άνθρωπος. Δεν χορταίνει. Και η φύση εκδικείται. Με το μαζικό ξερίζωμα δεν άφησαν κανένα
ν' ανθίσει και να σποριάσει. ο σκόλυμος είναι διετές
φυτό και είναι καλό ν' αφήνομε πάντα κάποιους να
ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους. να βλασταίνουν και την επόμενη χρονιά...
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αφροδισιακό και σερνικοβότανο...
η ρίζα του σκόλυμου, όμως, ήταν πολύτιμη και για έναν ακόμη
λόγο: Προκαλούσε τη γέννηση αγοριών (Πλίνιος ΧΧ, 99). Κι
όπως ξέρομε, η αρρενογονία αποτελούσε για πολλούς αιώνες
βασική επιδίωξη των οικογενειών σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ένα από τα περίφημα «σερνικοβότανα» της παραδοσιακής ιατρικής ήταν ο σκόλυμος.
Από τα βάθη του χρόνου έρχονται οι φωνές εκείνων που,
ορμώμενοι μάλλον από έναν στίχο, πίστεψαν ότι ο σκόλυμος
ήταν αφροδισιακό φάρμακο ειδικά για τις γυναίκες. «Είναι
αφροδισιακό όταν λαμβάνεται με κρασί» σημειώνει ο Πλίνιος.
οι αφροδισιακές του ιδιότητες φαίνεται να ξεκινούν από μια
παλιότερη αναφορά. Από ένα ωραίο συμποτικό άσμα του Αλκαίου, που το παραθέτομε σε εξαιρετική μετάφραση του Μ. Ζ.
Κοπιδάκη:

σαν την ανθοφορία της σκιλλοκρομμύδας, του πρώτου φυτού
που ανθίζει (στα τέλη του καλοκαιριού) και προσπαθούσαν να
μαντέψουν την πορεία της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου,
πρόσεχαν τα κίτρινα λουλούδια του σκόλυμου για να ορίσουν
την περίοδο της πλήρους ωρίμανσης των δημητριακών...

αρχαίο φάρμακο για τη φαλάκρα!
Στους μεταγενέστερους συγγραφείς ο σκόλυμος εξακολουθεί
να ορίζει το τέλος της άνοιξης. Το επισημαίνουν οι σχολιαστές
του μεγάλου Βοιωτού, το σημειώνει κι ο ακαταπόνητος παρατηρητής του φυσικού κόσμου, ο σπουδαίος φιλόσοφος από
την Ερεσό της Λέσβου, ο Θεόφραστος. ωστόσο, ο ίδιος μας
δίνει κι άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον σκόλυμο. Λέει
πως η ρίζα του τρώγεται ωμή ή βραστή, αλλά παρατήρησε πως
αυτή (η ρίζα) βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή της την
εποχή που ανθεί το φυτό· τότε σκληραίνει και παράγει οπό (Θεόφραστος 6, 4, 7). Από άλλους συγγραφείς μαθαίνομε ότι ο
οπός του σκόλυμου ήταν πολύτιμο φάρμακο. Τον χρησιμοποιούσαν για να βγάζουν μαλλιά οι φαλακροί (όσοι έπασχαν από
αλωπεκία).
Στα ρωμαϊκά χρόνια φαίνεται πως ανάγονται οι ρίζες αυτής
της θεραπευτικής πρακτικής, δηλαδή της χρησιμοποίησης του
σκόλυμου ως ιάματος κατά της αλωπεκίας (Πλίνιος ΧΧ, 99). ο
ρωμαϊκός κόσμος αποτελεί σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία
των πολιτισμών. Στην αχανή αυτοκρατορία συνυπήρχαν άνθρωποι από Ανατολή και Δύση. Συνυπήρχαν, όμως, και δοξασίες. Και πεποιθήσεις. ο ένας επηρέαζε τον άλλον και οι πολίτες
συνδύαζαν τις εμπειρίες που είχαν αναπτυχθεί σε όλες τις περιοχές που υπάγονταν στο ρωμαϊκό κράτος. Από κείμενα εκείνης της εποχής μαθαίνομε και τις πρακτικές που εφάρμοζαν:
Ξερίζωναν το φυτό πριν ανθίσει και έπαιρναν τον χυμό (με
πίεση). Αυτόν τον χυμό χρησιμοποιούσαν για την καταπολέμηση της φαλάκρας.

◗
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Βρέξε τα πλευμόνια με κρασί, ο Σείριος το άστρο ανατέλλει,
δύσκολη είναι η εποχή, όλα από τον καύσωνα διψούν,
απ᾽ τα φυλλώματα γλυκά τερετίζει το τζιτζίκι.
Ο σκόλυμος ανθοφορεί.
Τώρα οι γυναίκες από τους πόθους είναι φλογισμένες
όμως οι άντρες είναι ασθενικοί, γιατί ο Σείριος τα γόνατα
και το κεφάλι τους ξηραίνει.
ο ασκόλυμπρος στο ποίημα του Αλκαίου προσδιορίζει, βέβαια, την εποχή. Δεν ξέρω αν αρκούσε, όμως, από μόνο του το
ποίημα για να δημιουργήσει δοξασίες και να καθιερωθεί το
φυτό ως ερωτικό ελιξίριο.

Κατά της δυσοσμίας του σώματος
Τα συγγράμματα των γιατρών του αρχαίου κόσμου είναι πολύτιμα για την εθνοβοτανική. Μελετώντας τα κανείς μπορεί να
διαπιστώσει σε ποιο βαθμό διατηρήθηκε η εμπειρία της αρχαιότητας, κατά πόσον εξακολουθούσαν οι πανάρχαιες δοξασίες, αλλά και οι πανάρχαιες γνώσεις, να επηρεάζουν τις ζωές
των ανθρώπων. Σταματώ στον περίφημο γιατρό της ύστερης
αρχαιότητας, τον Διοσκουρίδη. να τι λέει (σε ελεύθερη απόδοση):
«Τα φύλλα του σκόλυμου θυμίζουν κάτι ανάμεσα στον χαμαιλέοντα και το λευκό αγκάθι. Είναι, όμως, πιο παχιά και πιο
σκούρα. Βγάζει μακρύ βλαστό γεμάτο φύλλα με αγκαθωτή κεφαλή. Στην αρχή της βλάστησης λαχανεύεται και τρώγεται ψημένος όπως το σπαράγγι. η ρίζα του είναι σκουρόχρωμη, παχιά
και έχει δυνάμεις ιαματικές. Συνιστάται σε αυτούς που μυρίζουν άσχημα οι μασχάλες και το υπόλοιπο σώμα τους, να την
βράζουν στο κρασί και να πίνουν τον ζωμό της. Τα ούρα τους
θα είναι πολλά και δύσοσμα» (Διοσκουρίδης 3, 14).
ούρα πολλά και δύσοσμα, που μαζί τους αποβάλλεται η κακοσμία του σώματος! Κοινός τόπος ήταν για τους γιατρούς της
αρχαιότητας οι αποσμητικές ιδιότητες του σκόλυμου. Παραθέτουν ακόμη και ρετσέτες για το πώς έπρεπε να χρησιμοποιείται.
«Σκολύμου η ρίζα πλήθος ούρων άγει δυσωδών, ει τις αυτήν εν
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οίνω καθεψήσαν πίνοι. Και διά τούτο και τας δυσωδίας ιάται
των τε μασχαλών και όλου του σώματος», γράφει ο Γαληνός
(12, 125). Το επαναλαμβάνει ο Παύλος Αιγινίτης (7,3,18). Και ο
Αέτιος (21, 11) συμπληρώνει πως το κρασί στο οποίο έβραζαν
τις ρίζες του σκόλυμου έπρεπε να είναι λευκό.
Πηγή σημαντικών πληροφοριών για τη χρήση του φυτού
είναι ο Πλίνιος (XX, 99). Λέει πως ο οπός που βγαίνει από τον
σκόλυμο είναι σαν την μαστίχα και κάνει πιο δροσερή την αναπνοή, καταπολεμώντας την κακοσμία του στόματος. Αξίζει,
όμως, να παραθέσομε μια μεγαλύτερη αναφορά στο κείμενό
του. Σημειώνει ότι το φυτό «είναι άκρως διουρητικό, ότι θεραπεύει τις λειχήνες και τις πληγές των λεπρών όταν μπει σε ξίδι
και, σύμφωνα με τον ησίοδο και τον Αλκαίο, είναι αφροδισιακό
όταν λαμβάνεται με κρασί. Έχει γραφτεί ότι, όταν είναι ανθι-
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σμένος, το τραγούδι του τριζονιού είναι διαπεραστικό, οι γυναίκες φλέγονται από πόθο και οι άνδρες πιο συγκρατημένοι
σεξουαλικά, λες κι είναι πρόνοια της φύσης που αυτό το διεγερτικό είναι στα καλύτερά του όταν το χρειάζεται κανείς πολύ.
η δυσάρεστη μυρωδιά της μασχάλης διορθώνεται με μια ουγγιά από τη ρίζα χωρίς την ψίχα, βρασμένη σε τριάντα ουγγιές
κρασί Falernian (φημισμένο λευκό κρασί του ρωμαϊκού κόσμου) μέχρι να μειωθεί στο ένα τρίτο. Πρέπει να πιει κανείς το
ζουμί νηστικός, μετά το μπάνιο και ξανά μετά το φαγητό. η
δόση είναι ένας κύαθος τη φορά. ο Ξενοκράτης απέδειξε πειραματικά ότι οι δυσάρεστες οσμές αποβάλλεται μέσω των
ούρων» (Πλίνιος XXII, 43).

ο ασκόλυμπρος σκορπά τα κακά
«ο ασκόλυμπρος σκορπά τα κακά και πρέπει να τονε τρώμε...».
Με αυτή τη φράση τελειώνει την αφήγησή της για το ακανθώδες
φυτό μια παλιά λαογράφος, η Ευαγγελία φραγκάκι. Διαβάστε:

Λένε πως ήτονε μια φορά ένας γέρος κι είχενε μια θυγατέρα,
μόνη, αμοναχή. Αρρώστησεν η κοπελιά, δεν είχενε και χρόνους,
επόθανε. Ο κύρης τση την ώρα που την άλλασε είδενε απάνω
στο στήθος τση καρδιάς τση κολλημένο ένα πιατάκι άσπρο μικιό
μικιό. Παραιτά το σπίτι ντου, παίρνει το πιατάκι και βγήκε και
διακονούντανε. Εγύρευγε φαΐ μια μπουκιά μοναχομένη, και του
τη βάνανε στο πιατάκι και την ήτρωγε. Μιαν αργατινή, πάρωρα,
ήφταξε σε μια καλύβα και γροικά τσι ανθρώπους κι ετοιμάζουντανε να κοιμηθούνε. Χτυπά και ζητά φαΐ. «Ντα δεν έχομε κακορίζικε μόνο ζουμί από τσι βραστούς ασκρολύμπρους απού
φάγαμε». Λέει, «βάλετέ μου μια στάξη σε κειονέ το πιατάκι». Βάνουνε και ντελόγο εδιάλυσε το πιατάκι. Λέει «άχι θυγατέρι μου
και ο ασκρόλυμπρος ήτονε το γιατρικό σου». Εκούστηκε πως ο
ασκρόλυμπρος σκορπά τα κακά και πρέπει να τονε τρώμε...
(Συμβολή στα Λαογραφικά της Κρήτης, σελ. 35). Χ
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Άρατε πύλας...
ΤΕΛΕΤοYΡΓIΕΣ ΚΑΙ ΑνΑΠΑΡΑΣΤAΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΚΡηΤΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
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Κείμενο - φωτογραφίες:
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Περισσότερο από όλες τις άλλες γιορτές
του χρόνου το ορθόδοξο Πάσχα ενσωματώνει στοιχεία που παραπέμπουν σε
λογικές αναπαραστάσεων, σε θεατρικά
στοιχεία τα οποία εκτυλίσσονται μέσα και
έξω από τους ναούς, ενσωματωμένα ή
όχι στις επίσημες εκκλησιαστικές τελετουργίες.
οι ιστορικοί του θεάτρου παραδέχονται σήμερα τη θρησκευτική καταγωγή του ξεκινώντας από τον δραματικό
λόγο και τον διονυσιακό διθύραμβο
μέχρι το χριστιανικό μεσαιωνικό θέατρο.
Κι όσο η προσθήκη υποκριτών μετέτρεψε σε δράμα τον αρχαίο διθύραμβο
άλλο τόσο το χριστιανικό θέατρο βασίστηκε στους λειτουργικούς ψαλμούς της
εκκλησίας.
Στον βυζαντινό κόσμο η μεγάλη φυσιογνωμία του Ρωμανού του Μελωδού
εμπλούτισε τη βυζαντινή υμνολογία και
κέντρισε το συναίσθημα με εξαίρετες
φορτίσεις που δίνουν την εικόνα πυκνών
δραματικών συνθέσεων. Ήταν ο πρώτος
που εμβάθυνε στον ψυχισμό της γυναίκας, της μάνας που βρίσκεται απέναντι
στο νεκρό παιδί της. η Θεοτόκος του Ρωμανού είναι η αιώνια μάνα που θρηνεί το
παιδί της με σπαραγμό μετατρέποντας
τον λειτουργικό χώρο σε περιβάλλον
προβολής του ψυχισμού και του συναισθήματος.
η εν Λαοδικεία Σύνοδος (367 μ.Χ.) ξεκαθάρισε το λειτουργικό σκηνικό και διαχώρισε τους ρόλους ανάμεσα στο
ιερατείο και τον λαό. ο λαός αποτελούσε
πλέον το εκκλησίασμα. ωστόσο, στις μικρές κοινότητες συναιρέθηκε το εκκλησιαστικό με το λαϊκό στοιχείο με
θαυμαστό τρόπο· οι θρήνοι των γυναικών εισάγουν το κοινό στο σκηνικό της
αναπαράστασης, οι λευκοντυμένες Μυ-

ροφόρες, που βρίσκονται σταματημένες
δίπλα στον επιτάφιο με καλαθάκια γεμάτα ροδοπέταλα στα χέρια, δεν αποτελούν λειτουργικό στοιχείο αλλά «ρόλο»
συγκεκριμένο και διαμορφωμένο από
την ίδια την παράδοση· ο επίτροπος (ή
κάποιος άλλος) που βρίσκεται μέσα στον
ναό μετά την Ανάσταση υποδύεται τον
Άδη στη γνωστή αναπαράσταση του Πιλάτου.
η κρητική λατρευτική παράδοση
αποτελεί αντανάκλαση του συλλογικού
ήθους. οι πρωτογενείς λαϊκές τελετουργίες (πέρασμα των προβάτων κάτω από
τον επιτάφιο σε μερικά μοναστήρια, προσφορά αυγών και γλυκισμάτων στους
τάφους κ.α.) αποτελούν παγιωμένες πρακτικές άγνωστης καταγωγής, αλλά με
ρίζες σε πιθανές παλαιότερες συνήθειες.
οι επίσημες ιερουργίες – τελετουργίες
της Μεγαλοβδομάδας διατηρούν τη λογική μιας λατρευτικής αναπαράστασης.
Παράδειγμα, ο νυμφίος και οι Δέκα Παρθένες των Βαΐων. η Σταύρωση, επίσης· το
βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο ιερέας
προβάλλει κρατώντας τον Εσταυρωμένο.
Συχνά βλέπομε τον Χριστό σκεπασμένο
με σάβανο. Είναι η βραδιά που προσέρχονται πλήθη πιστών στους ναούς κρατώντας στεφάνια – σύμβολα τιμής και
νίκης για να τα τοποθετήσουν στον άδειο
Σταυρό.
Το λαϊκό στοιχείο παραμερίζει το ιερουργικό τυπικό, τα δυο στοιχεία συναιρούνται και συμπορεύονται. Ακόμη και
σήμερα οι γυναίκες βάζουν φρεσκοβαμμένα κόκκινα αυγά στο δάπεδο, κάτω
από τον Σταυρό, σε ανάμνηση της παράδοσης που λέει ότι βάφτηκαν κόκκινα
από το αίμα του Χριστού. Σε μερικά
χωριά, μετά το πέμπτο Ευαγγέλιο, όταν ο
παπάς έλεγε «λόγχη εκεντήθη ο υιός της
Παρθένου», έπρεπε να περάσουν όλοι ν’
ασπασθούν τον Σταυρό και το χέρι του
παπά και να τους λογχίσει, δηλ. να τους
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αγγίξει με τη λόγχη. Σε πολλές από τις μεγαλοβδομαδιάτικες ιερουργίες το επίσημο ιερατείο συνδιαλέγεται με το λαϊκό
στοιχείο. οι γυναίκες ψάλλουν, άλλες
λένε μοιρολόγια.
Μετά την Ανάσταση ακολουθεί το ευρύτατα γνωστό «άρατε πύλας», που κινείται μεταξύ ιερουργίας και λαϊκού
δρωμένου. Το μεταφέρομε εδώ από
(ωραία) περιγραφή του Στειακού νίκου
Γαρεφαλάκη:
«Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου,
άμα ψάλλει ο παπάς στην αυλή τσ’ εκκλησάς τρεις φορές το “Χριστός Ανέστη”
[…] ξεκινά για να μπει στην εκκλησά.
Βαστά στο δεξό ντου χέρι το Ευαγγέλιο
και στο ζερβό τη λαμπάδα τση Ανάστασης. Την πύλη όμως τσ’ εκκλησάς τη βρίσκει κλειστή και σταματά. οπίσω απού
την πύλη, μες στην εκκλησά, στέκει ένας
λαϊκός που τόνε λέμε Πιλάτο. ο παπάς
χτυπά την πύλη με το δεξό ντου πόδα και
κάνει:
- Άρατε πύλας οι άρχοντες υμών και
επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται
ο βασιλεύς της δόξης.
ο Πιλάτος απομέσα αποκρίνεται:
- Τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της
δόξης;
ο παπάς απόξω λέει:
-Κύριος κραταιός και δυνατός. Κύριος
δυνατός εν πολέμω.
Ξαναχτυπά πάλι με το δεξό ντου
πόδα την πύλη ο παπάς και ξαναλέει:
- Άρατε πύλας οι άρχοντες υμών και
επάρθητε πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται
ο βασιλεύς της δόξης.
Ρωτά πάλι ο Πιλάτος:
- Τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της
δόξης;
Και του ξαναλέει ο παπάς:
- Κύριος των Δυνάμεων, αυτός εστίν
ο βασιλεύς της δόξης
και σπρώχνει με δύναμη την πύλη. ο
Πιλάτος πέφτει, η πύλη ανοίγει ορθάνοι-

◗
Είναι τα απλά λαϊκά έθιμα που ξεχειλίζουν ανθρωπιά και
συναίσθημα, φανερώνοντας παράλληλα πόσο βαθιά είναι
χαραγμένο το θείο δράμα στην ανθρώπινη ψυχή.
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χτη και περνά η πομπή στην εκκλησά: ο
παπάς, τα ξεφτέρια, η Ανάσταση, οι ψαλτάδες, και ο κόσμος…».
Παλαιότερα ο ιερέας ζητούσε από
τον έγκλειστο (υποτιθέμενο) διάβολο «να
τον σφραγίσει διά της αναμμένης λαμπάδος του αλλ’ αυτός γίνεται άφαντος αποκρυφθείς», όπως έγραψε ο Παύλος
Βλαστός. Το κομμάτι αυτού του τελετουργικού έχει ξεχαστεί σήμερα. Το εθιμικό – ιερουργικό «δρώμενο» που
τελείται στους ναούς έχει βαθιές ρίζες
στην εκκλησιαστική παράδοση και πιο
συγκεκριμένα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. η σύμπτωση της Ανάληψης
με την ημέρα του Πάσχα δημιούργησε
βαθύτερους και παραστατικότερους θεολογικούς συμβολισμούς, όπως είναι η
τελική νίκη επί του θανάτου. Σύμφωνα με
τον ν. Γκολέ, το πασχαλινό έθιμο «δύναται να θεωρηθή κατάλοιπον των πρώτων
χριστιανικών αιώνων, οι οποίοι είδον την
Ανάστασιν και την Ανάληψιν ως δύο φάσεις του αυτού γεγονότος, της υπερυψώσεως του Υιού του ανθρώπου».
Το έθιμο του «φοβερίσματος» των
δέντρων που δεν καρπίζουν (γίνεται μετά
την Ανάσταση) μετατοπίζει τους αναστάσιμους συμβολισμούς στον καθαρώς
αγροτικό χώρο και στην αγωνία των
αγροτών για την παραγωγή. Στην ουσία
πρόκειται για λαϊκό δρώμενο που σε αρκετές περιπτώσεις παλαιότερα περιβαλλόταν και με την ιερατική επισημότητα.
Στη Μονή οδηγητρίας, όπως μας είχαν
πει οι παλιοί καλόγηροι, «αν ήταν ένα
δεντρό που δεν εκάρπιζε, επηγαίναμε τη
μέρα τση Λαμπρής με τον σταυρό και τον
μπαλτά. Τον σταυρό τον εκρατούσε ο
Γούμενος, ή κάποιος άλλος αν ο Γούμενος
δεν εμπορούσε. ο ένας έκανε πως δα το
κόψει και εσήκωνε τον μπαλτά να τον κατεβάσει στη ρίζα του. ο άλλος ήρχουντονε με τον σταυρό κι έλεγε το “Χριστός
Ανέστη”. Την άλλη χρονιά το δεντρό
ήτανε φορτωμένο καρπούς».
Στη συνήθη μορφή του το έθιμο δεν
περιλαμβάνει επίσημη ιερουργία, δεν πηγαίνει ο ιερέας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που μάλλον έχουν ξεχαστεί. ο
κάτοχος του δέντρου που δεν έκανε καρ-
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πούς πήγαινε με το πριόνι ή το τσεκούρι
τη βραδιά της Ανάστασης ή την ημέρα
της Λαμπρής, σταματούσε δίπλα και άρχιζε ή να υποκρίνεται πως το πριονίζει χαράσσοντάς το ελαφρά ή πως το κόβει
κατεβάζοντας απαλά το τσεκούρι στη
ρίζα. Συχνά η «φοβέρα» περιλαμβάνει και
ομιλία: «να σε κόψω θέλει να σε κάμω
ξύλα, ετουτηνιέ τη χρονιά δα σου χαρίσω
ακόμη…» ή «θωρείς το… το μπαλταδάκι,
το ’χω για χάρη σου και δα σε ρίξω κάτω
μόνο κάτεχέ το και βάλε γνώση». Τα
λόγια αυτά δεν ήταν καθορισμένα. ο καθένας έλεγε ό,τι νόμιζε ή ό,τι του ’ρχόταν
στο μυαλό εκείνη την ώρα.
Είναι τα απλά λαϊκά έθιμα που ξεχειλίζουν ανθρωπιά και συναίσθημα, φανερώνοντας παράλληλα πόσο βαθιά είναι
χαραγμένο το θείο δράμα στην ανθρώπινη ψυχή.

(Από το βιβλίο του νίκου Ψιλάκη
Λαϊκές τελετουργίες στην Κρήτη,
ηράκλειο 2005, εκδ. Καρμάνωρ).
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- τον είδα π' ανασταινόταν!
Στεντόρεια κι επιτακτική ακούστηκε η φωνή του Νικηφόρου,
ηγουμένου τώρα και τριάντα χρόνους στο Μοναστήρι της Παναγιάς της Καταφυγής.
- Άρατε πύλας!
Δυο ξεχασμένα περιστέρια φτερούγισαν πλάι στο καμπαναριό, φύσηξε το ανοιξιάτικο αεράκι, ρίγησαν οι σκιές από τ' αγιοκέρια.
Ο Νικηφόρος σήκωσε το χέρι ψηλά, χτύπησε την πόρτα, δυνάμωσε πιο πολύ τη φωνή του.
- Άρατε πύλας!
Κατάκοπος ήταν, λίγο το φαΐ κι αλάδωτο, λίγος ύπνος, πλήθος οι ύμνοι και τ' αυγικά. Έτσι πέρασαν επτά βδομάδες, πενήντα
μέρες παρά κάτι, έτσι περνούσαν όλες οι Μεγάλες Σαρακοστές
του. Μικρός ήταν, δωδεκάχρονο παιδί, όταν πέρασε για πρώτη
φορά τη βαριά πύλη και βρέθηκε μπροστά σ' έναν ψιλόλιγνο γέρο
με γενειάδα διχαλωτή. «Ο Γούμενος είναι» του είπαν. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε; Εξήντα και βάλε. Μάλλον εξήντα πέντε,
αν τα είχε λογαριάσει καλά.
Ξαναχτύπησε την πόρτα της εκκλησιάς. Πιο δυνατά τούτη
τη φορά. Ένας ήχος ξερός σκόνταψε στα μπεντένια του μοναστηριού και γύρισε πίσω σαν αντίλαλος που νόμιζες πως ερχόταν
από τ' απροσμέτρητα βάθη του χρόνου.
Κατάκοπος ήταν, τρεις καλόγεροι όλοι κι όλοι κι οι δουλειές
πολλές. Δηλαδή, τι τρεις; Ο πιο νέος, «ο μικρός», όπως συνήθιζαν να τον λένε, κόντευε να πατήσει τα εβδομήντα. Κι αυτές οι
δουλειές θέλουν ανθρώπους, χέρια να δουλεύουν, λαρύγγια να
ψαλμουδίζουν. Εκκλησιά και ξωκλήσια, κελιά κι αρχονταρίκια,
χωράφια κι αμπέλια, τι να προκάμουν τρεις γέροι; Το μοναστήρι
στεκόταν από τα χρόνια της Βενετιάς. Καλοχτισμένο, φάνταζε
σαν κάστρο μικρό μέσα στην απλωσιά της ερημιάς, μα κουβαλούσε κι αυτό τα σημάδια του χρόνου. Στη μια μεριά είχαν πέσει
κάτι παλιοί σοβάδες, στην άλλη, την πίσω, είχαν ραγίσει κάποιοι
παμπάλαιοι τοίχοι. Τι τα θέλεις, έτσι είναι τούτος ο κόσμος.
Φθαρτός. Ραγίζει, τον μπαλώνεις, ξαναραγίζει...
Παλιότερα, πριν ψαρύνουν ολότελα τα μαλλιά και τα γένια
του, δεν καταλάβαινε κούραση. Περνούσε η Μεγαλοβδομάδα,
έλεγε το «Χριστός Ανέστη», κι αμέσως μετά στεκόταν αγέρωχος
μπροστά στην κατάκλειστη πόρτα της εκκλησιάς, έλεγε τόσο δυνατά το «Άρατε πύλας» που πίστευε πως η φωνή του θα έφτανε
στα πέρατα του κόσμου. Τότε, στα νιάτα του, νόμιζε πως δεν χρειαζόταν καν να βροντοχτυπήσει. Μήτε να σπρώξει τη σαρακοφαγωμένη πόρτα. Τρόμαζαν με τη δύναμη του Λόγου τα
καταχθόνια κι αρκούσε η φωνή του για ν' ανοίξουν οι πύλες, να
εισέλθει θριαμβευτής ο βασιλεύς της δόξης.
Κολατσιό του Μεγάλου Σαββάτου είχε πάει στο κελί του
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γερο-καλόγερου, του Νικόδημου· «εντάξει, Γέροντα; Όπως πέρσι,
όπως πάντα. Εντάξει;». Για πολλά - πολλά χρόνια ο Νικόδημος
έπαιζε τον δεύτερο ρόλο στο «Άρατε πύλας», το έθιμο που τηρούσαν μ' ευλάβεια κάθε χρόνο. Μετά το «Χριστός Ανέστη» κλεινόταν μέσα στην εκκλησία, σφάλιζε και περίμενε τον ηγούμενο
να σπρώξει με δύναμη την πόρτα. «Εντάξει, Γέροντα;» ξαναρώτησε. «Εντάξει. Για τελευταία φορά», απάντησε ο Νικόδημος κι
από το μισόκλειστο στόμα του πετάχτηκαν δειλά τα λόγια του
ύμνου, «πρωτότοκος των νεκρών εγένετο...».
Μεγάλη μέρα λέγανε πως ήταν το Μέγα Σάββατο, μεγάλη κι
η νύχτα του. Κατά το λιόγερμα ο Νικηφόρος σκόρπισε δάφνες
και μυρτιές στην εκκλησία, στόλισε τα κονίσματα, και στις δέκα
το βράδυ χτύπησε την καμπάνα. Δώδεκα παρά ένα λεπτό στεκόταν στην εξέδρα έτοιμος να ψάλλει το «Χριστός Ανέστη», φωτίστηκε η πλάση, τ' άκουσαν στον ουρανό και στη γης, σμήνος τα
περιστέρια πέταξαν ξαφνιασμένα προς την Ανατολή. Έτσι γινόταν κάθε χρόνο κατά το μεσονύχτι του Μεγάλου Σαββάτου.
Πάντα ξυπνούσαν τα περιστέρια και πάντα τραβούσαν τον
δρόμο της Ανατολής. Λίγην ώρα μετά πορευόταν προς την πύλη
του ναού με το Ευαγγέλιο στο χέρι, έτοιμος να συντρίψει τις δυνάμεις του σκότους με το «Άρατε πύλας». Κρύος ιδρώτας τον
έλουσε όταν την είδε ορθάνοιχτη. «Να κλείσει η πόρτα» διέταξε
και κοντοστάθηκε. Το έθιμο θέλει την πόρτα κλειστή. Να έρχεται ο Κύριος αναστημένος, ν' ανοίγουν διάπλατα οι πύλες μπροστά του. Ποιος μπορεί ν' αντισταθεί στον Βασιλέα της Δόξης;
Κατάκοπος ήταν, μα το μυαλό του πήρε γρήγορα στροφές.
Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει, τρεις καλογέροι όλοι κι όλοι, ο
καθένας στον ρόλο του, στο καθήκον, όπως προστάζουν τα ιερά
και τα θέσμια του μοναστηριού. Αλλά τότε που θεσπίστηκαν οι
άγραφοι νόμοι δεν ήταν μόνο τρεις οι καλογέροι, ο ένας πιο
γέρος από τον άλλον· μέχρι και σαράντα μοναχούς είχε φτάσει
στα παλιότερα χρόνια το ψυχομέτρι της Παναγιάς της Καταφυγής. «Ο καημένος ο Νικόδημος γέρασε πολύ, θα ξεχάστηκε
φέτος», συλλογίστηκε.
«Να κλείσει η πόρτα» πρόσταξε πάλι και γύρισε το κεφάλι
μπας και δει τον Νικόδημο. Πουθενά ο γέρος! Με το ευαγγέλιο
στο χέρι έκαμε δυο βήματα πίσω. Οι πιστοί τον ακολούθησαν, πισωγύρισαν κι αυτοί. «Πού είναι ο αδελφός Νικόδημος;» ρώτησε.
Όλες οι κεφαλές στράφηκαν μια ζερβά και μια δεξά, όλα τα μάτια
τον γύρεψαν.
Δεν ήταν πολλοί εκείνο το βράδυ στην αναστάσιμη λειτουργιά. Ερημικό το μοναστήρι, πήγαιναν μόνον οι βοσκοί κι οι ξωμάχοι, μαζεύονταν και κάμποσοι χωρικοί από τα γύρω μετόχια,
έτσι γιατί η Ανάσταση στα μοναστήρια είναι κάτι σαν βίωμα, είναι
σαν να γίνονται όλα δίπλα σου, όλα εκείνη την ώρα· βλέπεις τον
σταυρό να στήνεται, βλέπεις τους Ρωμαίους να τραβολογούν τον
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Χριστό, περπατάς κι εσύ μαζί του στους Γολγοθάδες της μνήμης.
Πουθενά ο Νικόδημος. Όλο το εκκλησίασμα μαζεμένο δίπλα
στον Γούμενο, όλες οι λαμπάδες αναμμένες, όλα τα χείλη κλειστά.
Ο άλλος καλόγερος, ο τρίτος της Συνοδείας, απουσίαζε σ' ένα
κοντινό χωριό, δεν είχε παπά η ενορία κι ο Δεσπότης τον είχε
πέψει από τις αρχές της Σαρακοστής να μην αφήσει τους ενορίτες χωρίς Ανάσταση. «Αν ήταν εδώ δεν θα την παθαίναμε απόψε
τέτοια λαχτάρα» συλλογίστηκε για μια στιγμή ο Νικηφόρος,
αλλά γρήγορα παράτησε τους συλλογισμούς, δεν ήταν πρεπό να
κάνει τέτοιες σκέψεις εκείνη την ώρα.
Ένας εξηντάρης βοσκός σίμωσε κοντά του· «εγώ θα πάω να
κάμω τον Πιλάτο, μόνο πες μου τι πρέπει ν' απαντώ σαν θα φωνάζεις Άρατε πύλας», είπε. Κούνησε το κεφάλι ο Νικηφόρος, συμφώνησε· «και τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της δόξης, αυτό θα
ρωτάς».

Ανασκουμπώθηκε ο βοσκός, προχώρησε προς την πόρτα
ψελλίζοντας κάμποσες φορές τα λόγια που μόλις είχε ακούσει για
να μην τα ξεχάσει. Στροβιλίστηκε πάλι ο νους του Νικηφόρου,
θυμήθηκε πόσες φορές στα νιάτα του είχε κλειστεί κι εκείνος
στην εκκλησία και παρίστανε... τι παρίστανε; Ποιον, αλήθεια, παρίστανε; Τον Πιλάτο, καταπώς είπε κι ο βοσκός; Τον διάβολο, καταπώς λέγανε άλλοι; Τον Άδη, όπως ισχυρίζονταν εκείνοι που
ξέρανε περισσότερα; Μα τι δουλειά είχαν όλοι τούτοι, κι ο Πιλάτος, κι ο Άδης, κι ο Διάβολος, μέσα στον οίκο του Θεού;
Η πόρτα έκλεισε βιαστικά, ο Νικηφόρος άκουσε το τρίξιμο
του γερασμένου ξύλου, προχώρησε.
- Άρατε πύλας οι άρχοντες υμών και επάρθητε πύλαι αιώνιοι
και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης.
Ο βοσκός έσυρε φωνή μεγάλη:
- Και τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της δόξης;
- Άρατε πύλας, επανέλαβε δυο και τρεις φορές.
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Με το πρώτο χτύπημα της πόρτας σείστηκε ο ναός, με το
δεύτερο σείστηκε κι ο πέργιαυλος του μοναστηριού. Μια χαρά
τα είχε καταφέρει ο βοσκός μέχρι τότες, αλλά, αμάθητος καθώς
ήταν, είχε αμπαρώσει καλά κι είχε σύρει τον μάνταλο. Καταχτυπούσε με τα χέρια του ο Γούμενος, έσπρωχνε, κλωτσούσε· η πύλη
δεν άνοιγε.
Κατάκοπος ήταν ο Νικηφόρος, ο ηγούμενος της Κεράς της
Καταφυγής. Μα για μια στιγμή ένιωσε και τα τελευταία ψήγματα
της κούρασης να φτερουγίζουν αποπάνω του, οι αρθρώσεις ξεκλείδωναν, τα χέρια δυνάμωναν, ξαναγινόταν πάλι το καλογεροπαίδι που πατούσε το χώμα κι έτριζε η γης στο πέρασμά του.
Έδωσε μια δυνατή αμπωξιά με το μπράτσο, ξεκαρφώθηκαν
τα μάσκουλα κι η πόρτα σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο βοσκός στεκόταν εκεί αποσβολωμένος κι έντρομος, έτοιμος όμως να ξαναπεί τα ίδια λόγια: «τις εστίν ούτος ο βασιλεύς της δόξης;»
Η φωνή του Νικηφόρου αντήχησε θριαμβευτικά στον άδειο
ναό.
- Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω...
Σώπασε για μια στιγμή. Κι ύστερα, πατώντας πάνω στην πεσμένη πόρτα, φώναξε μ' όση δύναμη του είχε απομείνει:
- Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.
Βρήκαν τον Νικόδημο γονατισμένο μπροστά στο προσκυνητάρι. Ήταν ατάραχος κι ακίνητος, με τα χέρια σηκωμένα ψηλά και
τα μάτια στραμμένα στους ουρανούς. Τίποτα δεν είχε ακούσει,
μήτε το «Άρατε πύλας» μήτε τον βρόντο από το γκρέμισμα της
πόρτας. Ο κόσμος πλήθαινε, πλήθαινε το φως από τις λαμπάδες,
όλα τα μάτια στράφηκαν πάνω του.
- Αναστήθηκε, φώναξε, τον είδα π' αναστήθηκε. Συνήγειρε
τους νεκρούς εκ των μνημάτων, άνοιξαν εδώ μπροστά μου οι ουρανοί, ηγέρθη ο πρωτότοκος των νεκρών.
Ο Νικηφόρος πέρασε από μπροστά του, προχώρησε, μπήκε
στο ιερό, πήγαν στα στασίδια τους κι εκείνοι που εκτελούσαν ειδικά για την περίσταση χρέη ψαλτάδων. Ο γέρος εκεί. Γονατισμένος, με τα χέρια του σαν ανοιγμένα φτερά. Σίμωσαν δυο τρεις,
κάποιος τον ακούμπησε τρυφερά στον ώμο.
- Γέροντα... Γέροντα, μ' ακούς;
Γύρισε, τον κοίταξε στα μάτια.
- Αναστήθηκε. Δεν ακούς; Αναστήθηκε. Τον είδα π' ανασταινόταν.
Σταμάτησε για λίγο, ένας μικρός κύκλος ανθρώπων βρισκόταν τριγύρω.
- Ενενήντα χρόνους περίμενα. Έσπασαν οι πύλες του Άδη,
ώρα να πηγαίνω κι εγώ.
Σηκώθηκε, αναμάζεψε τα ράσα, έκρυψε τ' ατίθασα κατάλευκα
μαλλιά στον καρναβά του και τράβηξε προς την έξοδο.
Κατάκοπος ήταν ο Νικηφόρος, ηγούμενος της Παναγιάς της
Καταφυγής, μα σαν τέλεψε τη λειτουργιά της Ανάστασης πήγε
βιαστικά στο κελί του γέρου.
- Άρατε πύλας, φώναξε πάλι, μ' απόκριση δεν πήρε.
Ν. Ψ.
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οι μικρές αφηγήσεις της άνοιξης!
Σκόρπισε η άνοιξη το πράσινο,
σκόρπισε κι ο ήλιος το φως.
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Κείμενο - φωτογραφίες:
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Τοπίο στον κρητικό νότο. Ένα κομμάτι καλλιεργημένης γης ανάμεσα στις αγριάδες και τα βοσκοτόπια των Αστερουσίων, με λιγοστές ελιές κι ένα χαντάκι στη μέση· είναι ο δρόμος του νερού,
συλλογίζομαι, κι ας μην χόρτασε ποτέ τις βροχές τούτη η βουνίσια ραχοκοκαλιά που ορθώνεται παράλληλα με το σώμα της
Κρήτης, νοτικά του μεγάλου κάμπου.
Μικροί σταθμοί σ' ένα οδοιπορικό μνήμης. Βουνό και θάλασσα, αγριάδες και δρομάκια σμιλεμένα με τα βήματα των ανθρώπων, ναοί και μικρά μοναστήρια, τάφοι θαλαμωτοί
σκαμμένοι στον κούσκουρα. Περάσαμε τα Καλά Λιμάνια, στρίψαμε προς τ' ανατολικά, περάσαμε κι από τις μικρές παραλίες,
ανηφορίσαμε πάλι προς τα κει που σμίγουν οι κορφές με τον ουρανό· κάθε πατουχιά της γης είναι κι ένα ξεχωριστό κομμάτι του
κόσμου. Κι αυτά τα μικρά υποσύνολα αλλάζουν κάθε στιγμή (τ'
ακούς, παππού μας ηράκλειτε;), στολίζονται με καινούργιες φορεσιές κάθε που αλλάζει θέση η γης, κάθε που ατενίζει από καινούργιο πόστο τον ήλιο.
ο τόπος αφηγείται την ιστορία του. Κάποιες ξεχασμένες πεζούλες, κάποιες ανισόπεδες εκτάσεις που ισοπεδώθηκαν από τις
μπουλντόζες, κάποια δέντρα που δείχνουν την προσπάθεια του
ανθρώπου να ημερέψει τη γης. Κι αν προσέξει κανείς τους κορμούς τους, θα δει πως είναι τυλιγμένοι με δίκτυα πλαστικά και με
νάιλον θερμοκηπίων. Μπορούμε να φανταστούμε όσα δεν βλέπομε... Είναι μια στερνή προσπάθεια του καλλιεργητή να προστατέψει τα λιόδεντρα από τα δόντια των αιγοπροβάτων που,
αφού εξαντλήσουν την ετήσια βλάστηση, αναζητούν στους φλοιούς την τροφή τους· γδύνουν τους κορμούς κι η πάλη της επιβίωσης συνεχίζεται.
Σταμάτησα στην άκρη του χωματόδρομου. Μέσ' από τα
σκαμμένα χώματα πρόβαλαν κάποια ελάχιστα κομμάτια σπασμένων κεραμικών, το αλέτρι που οργώνει τη γης ανακατεύει και
τους αιώνες, ξαναφέρνει στο φως ό,τι σκέπασε μ' επιμέλεια η
σκόνη του χρόνου. Έσβησαν οι βροχές τ' αρχαία μονοπάτια,
κάπου - κάπου προβάλλει ένα ξωκλήσι κι ένα σπήλαιο ιερό,
κάπου - κάπου βλέπεις ακόμη και τοίχους από ξεχασμένα ερημητήρια κι από πεσμένα βοσκόσπιτα. Ένας ολόκληρος κόσμος
ξεδιπλώνεται μπροστά μας με το χτες, με το σήμερα, με τις εποχές που σμίγουν πάνω στο πράσινο υφάδι της άνοιξης.
Είναι φορές που δεν αντιστέκεσαι, κοιτάζεις τον κόσμο μέσ'
από τον φωτογραφικό φακό γιατί θέλεις να θυμάσαι τον τόπο,
γιατί θέλεις να θυμάσαι το φως, γιατί θέλεις ν' αντιγράψεις την
ομορφιά. ο Αριστοτέλης έλεγε πως η τέχνη μιμείται τη φύση, ο
Πλάτων τόνιζε πως, πέρα από τον αισθητό κόσμο, υπάρχει ο κόσμος των ιδεών, κάποιοι νεότεροι φιλόσοφοι μας είπαν πως
τέχνη δεν μπορεί να είναι η απλή αναπαράσταση της φύσης.
Κι όμως! ο φωτογραφικός φακός απομονώνει ένα κομμάτι
του συνόλου, ερωτοτροπεί με τη φύση, φτιάχνει τα δικά του μικρότερα πλαίσια, τα δικά του μικρότερα σύνολα, για να χωρέσει
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Είναι φορές που δεν αντιστέκεσαι, κοιτάζεις
τον κόσμο μέσ' από τον φωτογραφικό φακό
γιατί θέλεις να θυμάσαι τον τόπο, γιατί
θέλεις να θυμάσαι το φως, γιατί θέλεις
ν' αντιγράψεις την ομορφιά.

εκείνο που νομίζεις ότι συνθέτει την ομορφιά, εκείνο τελοσπάντων που ταιριάζει με τις δικές σου αισθητικές επιλογές. Όπως κι
αν έχει το πράμα, δεν μπορεί κανείς παρά να δεχτεί πως η φύση
παραμένει μεγάλη δασκάλα, ξέρει να σκορπά το χρώμα, ξέρει ν'
αφαιρεί, ξέρει να κάνει τα πράγματα πιο φωτεινά στιλβώνοντάς
τα με φως, ξέρει και να τα κρύβει στο μούχρωμα.
Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου όχι μόνο για να «διαβάσω» το τοπίο, μα για να μιλήσω μαζί του. Κάθε ματιά σε τούτον
τον κόσμο μοιάζει σαν διάλογος με τη φύση. Ίσως να μη βλέπεις
μόνο αυτό που υπάρχει αλλά κι αυτό που θέλεις να δεις. η φαντασία σου πλάθει καινούργιους κόσμους, ακόμη και τούτο το μι-
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κρότερο πλάνο που ξεχωρίζεις και το βάζεις μέσα στο πλαίσιο
της φωτογραφικής μηχανής είναι ένας άλλος κόσμος, ένα κομμάτι του συνόλου που μας περιβάλλει και μας περιέχει, είναι ένα
συνταίριασμα των φυσικών πραγμάτων με τη φαντασία και με τ'
όνειρο.
Θυμάμαι πάλι τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. η φύση
μπορεί να είναι το πρότυπο της ομορφιάς, ο κόσμος είναι το σύνολο των πραγμάτων που συνθέτουν την αρμονία του κόσμου.
Αυτό, άλλωστε, σημαίνει και η ίδια η λέξη κόσμος: κόσμημα, στολίδι!
Κάθε που βρίσκεται κανείς μπροστά σε τέτοιες εκρήξεις χρωμάτων (εκρήξεις ζωής, δηλαδή) μακαρίζει τους μακρινούς στοχαστές, μακαρίζει τους ανθρώπους που έπλασαν την ομορφιά
με τις λέξεις, μακαρίζει κι όσους μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει κόσμος. ναι, είναι κόσμημα, στολίδι. Είναι ένα παιγνίδι με
χρώμα, με φως, είναι η αρμονία μέσα στο χάος, είναι η ομορφιά,
είναι η ηδονή των αισθήσεων!
Αφήνομε το τοπίο του νότου, κατηφορίζομε· βραδιάζει πια,
λιγοστεύει το φως, ένα κόκκινο σύννεφο κουρνιάζει στις κορφές
του Ψηλορείτη. Μέσα από το σύθαμπο του ασύμμετρου χρόνου
ακούω τον απόηχο μιας φωνής που επιμένει. να είναι κάποιος που
τον έλεγαν ηράκλειτο κι έζησε πολλούς αιώνες πριν από μας; Χ
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...Και ξαφνικά, γύρω στα 1870-1880, άρχισε να κυριαρχεί η μόδα των καρτ ποστάλ. ο κόσμος ανακάλυπτε έναν καινούργιο
τρόπο επικοινωνίας, υποτασσόταν στη δυναμική της εικόνας και συμμορφωνόταν με τους όρους που επέβαλλε, θεσμικά
ή άτυπα, το νέο μέσον: ολιγόλογα μηνύματα, ανοικτές επιστολές, κατάργηση της ιδιωτικότητας. Στη μια όψη του χαρτιού
ήταν τυπωμένη η παντοδύναμη εικόνα και στην άλλη, την πίσω, έπρεπε να χωρέσουν οι διευθύνεις του παραλήπτη και του
αποστολέα, το μήνυμα, και το γραμματόσημο! Όπως είναι φυσικό, μπορούσε να το διαβάσει οποιοσδήποτε. Από τον ταχυδρόμο μέχρι τον τυχόντα που θα έπεφτε στα χέρια του. Γι’ αυτό και οι μεγαλοαστικές τάξεις δεν συμπάθησαν από την αρχή
τα καρτ ποστάλ. Ακούς εκεί, να μπορούν να διαβάζουν ακόμη και οι υπηρέτες τις επιστολές των αφεντάδων;

ΕνθYμιον ΚρHτης

Sοuvenir de Crète
Απίστευτος αριθμός καρτ ποστάλ διακινήθηκαν κατά την περίοδο 1900 - 1910
από την ταχυδρομική υπηρεσία της Κρητικής Πολιτείας,
μεταφέροντας σε όλον τον κόσμο την εικόνα της Κρήτης:
τοπία, πρόσωπα, αρχαιότητες, ιστορικά γεγονότα, τοπικές συνήθειες, ενδυμασίες, πόζες.
Μελετώντας τις καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι απλές κάρτες
αλλά πολύτιμες ψηφίδες της συλλογικής μας μνήμης...

ΤοΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
Πολλά έχουν γραφτεί για την καταγωγή
των εικονογραφημένων ταχυδρομικών
δελταρίων, όπως ονομάστηκαν στα ελληνικά τα cartes postales. οι πρώτες
προσπάθειες επικοινωνίας και αποστολής μηνυμάτων μέσω της εικόνας έχουν
μακρά ιστορία. Αναφέρονται περιπτώσεις χριστουγεννιάτικων ευχών που
αναγράφονταν πάνω σε εικονογραφημένα φύλλα χαρτιού από τον 15ο αιώνα.
Μια κεντροευρωπαϊκή καινοτομία,
όμως, ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο
στα καρτ ποστάλ: τα απλά (ή μη εικονογραφημένα) επιστολικά δελτάρια που
εμφανίστηκαν επίσημα στα ταχυδρομεία της Αυστρίας το 1869. Ενάμισι εκατομμύριο τέτοια δελτάρια, σε μέγεθος
φακέλου αλληλογραφίας με έντυπα
γραμματόσημα, πουλήθηκαν τον
πρώτο μήνα της κυκλοφορίας τους!


Δυο από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις όλων των εποχών
βρίσκονταν πίσω από τον νέο, εντυπωσιακό και δημοφιλέστατο τρόπο επικοινωνίας: η τυπογραφία με τις εξελίξεις
της (λιθογραφία, τρόποι αναπαραγωγής
της εικόνας) και η φωτογραφία. Ας χωρίζουν μερικοί αιώνες την επινόηση της
μιας από την επινόηση της άλλης. Και,
βέβαια, η ραγδαία βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών με την παράλληλη ανάπτυξη των συγκοινωνιακών
δικτύων. ο κόσμος του 19ου αιώνα είχε
αναπτύξει μια τεράστια δυναμική, εμπνεόταν από την τεχνολογία και την επιστήμη, προχωρούσε σε σημαντικές
καινοτομίες, λειτουργούσε με συνδυαστικές λογικές, αναζητούσε κάθε στιγμή
το καινούργιο. Κι όπως είναι γνωστό, η
σημερινή επικοινωνιακή επανάσταση

έχει τις ρίζες της βαθιά στα οράματα και
στις εμπνεύσεις αυτής της εποχής, του
19ου αιώνα.
Το καρτ ποστάλ πέτυχε και κατέκτησε τον κόσμο γιατί στηρίχτηκε στην
εικόνα. Τόποι, συμβάντα, συνήθειες,
έθιμα, ακόμη και πολεμικά γεγονότα
«ταξίδευαν» στις τέσσερις γωνιές του
κόσμου και οι άνθρωποι ανακάλυπταν
αυτό που θεωρούσαν πιστό αντίγραφο
της πραγματικότητας: τη φωτογραφία!
Δύσκολα μπορούσε να αμφισβητήσει
κανείς την πιστότητά της, επειδή αυτή
δεν προερχόταν από ανθρώπινο χέρι
αλλά από τη μηχανή. η φωτογραφική
κάμερα ήταν για πολλούς ο «αδιάψευστος μάρτυρας» που κατέγραφε την
απόλυτη αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες,
χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είναι καθόλου τυ-
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χαίο που οι στημένες (και... άκαπνες, φυσικά) φωτογραφίες από τα μέτωπα των
διαφόρων πολέμων υπήρξαν από τα
δημοφιλή θέματα των καρτ ποστάλ. Το
φτηνό μέσον επικοινωνίας, η ταχυδρομική κάρτα, μετέφερε νοερά τους παραλήπτες (ή και τους συλλέκτες) σε
τόπους και γεγονότα που δεν θα μπορούσαν να γνωρίσουν με άλλους τρόπους.
η άνθηση της βιομηχανίας παραγωγής καρτ ποστάλ βρήκε την Κρήτη σε
μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα καμπή
της ιστορίας της: Το 1898 τέλειωνε η
μακρά οθωμανική περίοδος, δημιουργούνταν η ημιαυτόνομη Κρητική Πολιτεία υπό την υψηλή επικυριαρχία του
Σουλτάνου και με Ύπατο Αρμοστή τον
Πρίγκιπα της Ελλάδας Γεώργιο. Είχαν
προηγηθεί αλλεπάλληλες επαναστάσεις, σκοτωμοί, πυρπολήσεις, ακόμη και
εθελοθυσίες, όπως εκείνη του Αρκαδιού
κατά τον νοέμβριο του 1866. Το τελευταίο αιματηρό γεγονός αυτής της περιόδου ήταν η σφαγή και η πυρπόληση
του ηρακλείου στις 25 Αυγούστου
1898. Λίγους μόλις μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, η ιστορία άλλαζε σελίδα. Στις 9 του μήνα κατέφτανε
στη Σούδα, μέσα σε κλίμα γενικής ευφορίας του χριστιανικού πληθυσμού, ο
Γεώργιος με τη συνοδεία του. Ήταν πρόκληση για τη φωτογραφία να καταγράψει τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που
συνέβαιναν στο νησί, πρόκληση και για
τους νεόκοπους εκδότες εικονογραφημένων επιστολικών δελταρίων να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και
να δημιουργήσουν χιλιάδες αντίγραφα
των φωτογραφιών που τυπώνονταν
στους σκοτεινούς θαλάμους του νησιού. ο Γεώργιος έγινε καρτ ποστάλ.
Ύφος σοβαρό και στιβαρό, εμφάνιση
μεγαλοπρεπής, πλάκα τα παράσημα
στον μπέτη. Και μουστάκια μεγάλα,
φροντισμένα, έτσι που να αποπνέουν
ανδρισμό και αποφασιστικότητα. η κατοικία του έγινε καρτ ποστάλ. η άφιξή
του στο νησί, οι επισκέψεις του. Όλα
καρτ ποστάλ. Κι απέναντι σ' αυτόν τον
καταιγισμό, η μουσουλμανική κοινότητα προσπαθούσε να προβάλει τα δικά
της εθνικά και θρησκευτικά πρότυπα.
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Τα εικονογραφημένα επιστολικά
δελτάρια είχαν αρχίσει να διαδίδονται
ραγδαία, κυρίως στις ευρωπαϊκές
χώρες, από τις τελευταίες δεκαετίες του
19ου αιώνα. φωτογράφοι σ’ όλον τον
κόσμο και εργοστάσια στις βιομηχανικές πόλεις έσπευσαν να καλύψουν την
νέα ανάγκη που, κατά την περίοδο
1900-1910, έμελλε να πάρει τη μορφή
καταναλωτικού και συλλεκτικού παροξυσμού. Είχε προηγηθεί μια άλλη, σχεδόν παράλληλη, συλλεκτική μόδα που
εκδηλώθηκε μετά την ευρύτατη διάδοση στερεοσκοπικών εικόνων με φωτογραφικές εκτυπώσεις στην παραγωγή
των οποίων πρωτοστάτησαν κολοσσοί,
όπως η εταιρεία Underwood, που τύπωσε και κυκλοφόρησε χιλιάδες τέτοιες
εικόνες από κάθε γωνιά του πλανήτη.
οικογένειες, ενορίες, αδελφότητες και
σχολεία στην Ευρώπη και στην Αμερική
φρόντιζαν να προμηθεύονται στερεοσκόπια, ειδικές συσκευές μέσα από τις
οποίες έβλεπαν τις φωτογραφίες. Ήταν
ένας επαναστατικός τρόπος θέασης του
κόσμου. Αφενός έφερνε κοντά το εξωτικό (οι φυλές των λεγόμενων «αγρίων»
ήταν από τα δημοφιλή θέματα) και αφετέρου έδινε την εντύπωση τρισδιάστατης απεικόνισης.

αριθμοί που προκαλούν δέος!
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται
σήμερα αριθμοί που προκαλούν δέος!
Από τα ταχυδρομεία όλου του κόσμου διακινήθηκαν το 1905 πάνω από
7 δισεκατομμύρια καρτ ποστάλ, αριθμός που αυξήθηκε ακόμη περισσότερο
τα επόμενα χρόνια (1906 και 1907), για
να παρατηρηθούν σταθεροποιητικές
τάσεις λίγο αργότερα και να αρχίσει η
αναμενόμενη κάμψη.
Το 1910 τα γαλλικά λιθογραφικά εργοστάσια τύπωσαν περισσότερες από
120 εκατομμύρια κάρτες. Σ’ ένα απ’
αυτά, στη Λυών, τυπώθηκαν κατά την
περίοδο 1900-1910 κάρτες με περισσότερα από 150 κρητικά θέματα.
Γενικά η παραγωγή της περιόδου
1900-1910 έφτασε σε μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, πολλές από τις
οποίες δεν ταχυδρομούνταν αλλά αγο-

ράζονταν για συλλεκτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην Κρήτη επικράτησε μια ιδιότυπη μόδα να
συγκεντρώνονται καρτ ποστάλ με τοπικά ιστορικά θέματα στα σχολεία. Σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιών Κρητικών,
ένα σχολείο του ηρακλείου είχε συγκεντρώσει και εκθέσει τον Ιούνιο του
1914 (λίγους μήνες μετά την Ένωση)
όλες τις κάρτες που κυκλοφορούσαν και
απεικόνιζαν επαναστάτες - ήρωες του
νησιού. Καθόλου παράξενο, βέβαια, αν
σκεφτεί κανείς ότι οι ίδιες μορφές τυπώνονταν σε ξυλογραφίες που συνόδευαν τα πακέτα με τα τσιγάρα των
τοπικών βιομηχανιών καπνού και, παράλληλα, τα μεγάλα τυπογραφεία τύπωναν μαθητικά τετράδια με τους
ήρωες των κρητικών επαναστάσεων.
Τρεις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται
πως κατείχαν τα πρωτεία στην παραγωγή και διακίνηση καρτ ποστάλ: η Γερμανία, η Γαλλία, και η Μεγάλη Βρετανία.
Τεράστια βιομηχανικά εργαστήρια
ιδρύθηκαν εκείνα τα χρόνια για να προλαβαίνουν τη ζήτηση, λέγεται, μάλιστα,
ότι καθένα από τα πιο μεγάλα απασχολούσε πάνω από χίλιους εργαζόμενους!
Στην Κρήτη δεν αναπτύχθηκαν τέτοιες βιομηχανίες. οι τοπικοί εκδότες
κατέφευγαν συστηματικά σε εργοστάσια της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου
αναπτύσσονταν διαρκώς οι τεχνικές
αναπαραγωγής της εικόνας και η χρωμολιθογραφία μπορούσε να δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γερμανοί και
Άγγλοι πρωτοστάτησαν σε νέες λιθογραφικές τεχνικές, δείγματα από τις
οποίες διαθέτομε και στην Ελλάδα, όχι
τόσο σε καρτ ποστάλ όσο σε εικόνες μεγάλων διαστάσεων που προορίζονταν
για κορνίζωμα. Μόνο πολύ αργότερα
φαίνεται πως επιχείρησαν κάποια τοπικά τυπογραφικά εργαστήρια να τυπώσουν καρτ ποστάλ, αλλά το
αποτέλεσμα ήταν μάλλον απογοητευτικό: Καθώς δεν είχαν καμιά σχέση με τη
λιθογραφία, χρησιμοποίησαν την τσιγκογραφία (κλισέ) με τους μεγάλους κόκκους του ράστερ και απλά τυπογραφικά
πιεστήρια. οι καρτ ποστάλ διέφεραν
ελάχιστα από τις φωτογραφίες των εφημερίδων.

Ένας χαμένος
θησαυρός εικόνων!
η ενασχόληση του γράφοντος με τις
καρτ ποστάλ χρονολογείται από την
εποχή της δημοσιογραφικής του νεότητας. Ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας
του 1980 υπήρχαν καταχωνιασμένες
στα παλιά βιβλιοπωλεία κάρτες του
1900 και του 1910, κι αυτές αποκάλυπταν ένα άγνωστο κόσμο στα μάτια του
θεατή που παρατηρούσε έκπληκτος τις
αλλαγές του χώρου, αλλά και τις κοινωνικές - οικονομικές μεταβολές. Λίγο αργότερα, το καλοκαίρι του 1982, έκλεισε
οριστικά η μεγαλύτερη εκδοτική επιχείρηση της Κρήτης, το βιβλιοπωλείο - τυπογραφείο Αλικιώτη, με
έδρα την οδό 1866 και υποκατάστημα στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί το κλείσιμο του καταστήματος που βρισκόταν στα
Λιοντάρια. Τα δυο αδέρφια, ο
Γιάννης και ο Δημήτρης, διέθεσαν το παλαιότερο εμπόρευμα
σε τιμές διάλυσης. Και ευτυχώς,
γιατί κάποιοι τους είχαν προτείνει να τα δώσουν όλα για πολτοποίηση. Βιβλία, πρώτες εκδόσεις
των αρχών του 20ού αιώνα, αφίσες, εορταστικές κάρτες, παλιοί
κοντυλοφόροι, χάρτες, εποπτικό
υλικό, και γενικώς είδη που διετίθεντο στα χαρτο-βιβλιοπωλεία
των αρχών αυτού του αιώνα
βρέθηκαν σε χέρια βιβλιόφιλων
και ανθρώπων που προσπαθούσαν να συλλέξουν κομμάτια της
ιστορικής μνήμης. Ακόμη και τυπογραφικά πιεστήρια, τυπογραφικά στοιχεία, βιβλιοδετεία και ειδικά
έπιπλα πουλήθηκαν τότε χωρίς να φτάσουν, δυστυχώς, στα πιο κατάλληλα
χέρια. Ανάμεσά τους ένα παλιό όρθιο
πιεστήριο του 1850 περίπου που λειτουργούσε ακόμη! Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι χρωμολιθογραφίες της
περιόδου 1900-1920. Εξαιρετικές απεικονίσεις κορυφαίων ιστορικών γεγονότων, πορτρέτα όλων των βασιλιάδων
της Ευρώπης, εξωτικά θέματα, όπως ο
ινδικός στρατός, ανασύρονταν ύστερα
από πολλές δεκαετίες από τα συρτάρια

Έφθασαν τα εικονογραφημένα δελτάρια
“Χιλίων ειδών εικονογραφημένα δελτάρια έφθασαν εις το Βιβλιοχαρτοπωλείον του κ. Νικ. Αλικιώτη, πωλούμενα προς 5 λεπτά έκαστον. Με
ολίγα χρήματα δύνασθε να προμηθευθήτε όλα τα ιστορικά και αξιοθέατα τοπία της πατρίδος ημών, πλείστα όσα χωρία και κωμοπόλεις, πλήθος καλλιτεχνικωτάτων προσωπογραφιών και, τέλος, ολόκληρον την
Κρήτην κατά τεμάχια.
Με μίαν μόνην πεντάραν μίαν εικόνα δυναμένη να παραβληθή προς
την καλλιτέραν φωτογραφίαν”.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Καρτ ποστάλ με πολλές ένθετες φωτογραφίες διαφόρων φωτογράφων
και τον τίτλο SOUVENIR DE CREΤE - COSTUMES CRETOIS
(Ενθύμιον Κρήτης - Κρητικές φορεσιές). Εκδ. Ζουρίδη.

δώρο. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή,
άγνωστο πώς, βρέθηκαν στα σκουπίδια.
Κάποιος από τους ανθρώπους που βοηθούσαν στο άδειασμα του μαγαζιού
πρόλαβε και τις πέταξε μαζί με τα άχρηστα χαρτοκιβώτια και τα ξύλα. Σύμφωνα
με τον Γιάννη Αλικιώτη, ήταν 1500-2000
φωτογραφικά θέματα τα οποία δεν
είχαν επιλεγεί για την έκδοση καρτ ποστάλ και ο γενάρχης και ιδρυτής της επιχείρησης νικόλαος Αλικιώτης τα είχε
αγοράσει για μελλοντική χρήση, χωρίς
όμως να τα χρησιμοποιήσει ποτέ!
Με τον μακαρίτη Γιάννη Αλικιώτη είχαμε αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις.
Όταν έψαξε και δεν βρήκε τις πλάκες
στη θέση τους αναστατώθηκε, ανασηκώσαμε μαζί τα γραφεία, ψάξαμε σε κάδους, αλλά το κακό είχε γίνει. Τη
συνέχεια την έμαθα τελείως τυχαία,
της λήθης.
Στις αποθήκες του Αλικιώτη ήταν
συσσωρευμένος ένας απίστευτος πολιτισμικός πλούτος! Στοίβες τα καρτ ποστάλ του 1900, στοίβες και οι ευχετήριες
χρωμολιθογραφικές κάρτες του Μεσοπολέμου, οι περισσότερες τυπωμένες
σε ποιοτικά εργαστήρια του εξωτερικού, στοίβες τα ενδεικτικά, τα μαθητικά
τετράδια της εποχής, οι τυπογραφικές
βινιέτες, οι αφίσες, τα τυπωμένα κατάλοιπα της ιστορικής μνήμης... Ήταν μια
ευκαιρία για προβληματισμένους νέους
αυτής της εποχής. Πολλοί έρχονταν για
πρώτη φορά σε επαφή με την παλιά
φωτογραφία, άλλοι εμπλούτισαν τις
συλλογές τους.
Εκείνα τα χρόνια με έφερε η τύχη
πολύ κοντά, μα και πολύ μακριά εν τέλει,
από έναν μοναδικό πλούτο: τρία ξύλινα
κιβώτια με αρνητικά (γυάλινες φωτογραφικές πλάκες) της περιόδου 18971910 περίπου. Ήταν τοποθετημένα σ’
ένα μεγαλύτερο κιβώτιο και βρίσκονταν
καταχωνιασμένα κάτω από τα ράφια,
ξεχασμένα για πολλές δεκαετίες. Δεν
έχει ίσως και τόση σημασία η προσωπική εμπειρία του γράφοντος και η προσπάθεια αναζήτησης αυτών των
πλακών που ο μακαρίτης ο Γιάννης Αλικιώτης ήθελε να του τις προσφέρει σαν
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πολλά - πολλά χρόνια μετά, στα τέλη της
δεκαετίες του 1990, από έναν άνθρωπο
με πολλές ευαισθησίες και αγάπη στην
ιστορική μαρτυρία, τον κ. Βαγγέλη Κρασαγάκη. Εκείνα τα χρόνια είχε βρει τα κιβώτια με τις φωτογραφικές πλάκες σε
μιαν αυλή στα Καμίνια ηρακλείου, έξω
από την αποθήκη ενός μεταπράτη που
μάζευε και μεταπουλούσε παλιά αντικείμενα. Ήταν ανοιγμένα και κάμποσα
«τζαμάκια» είχαν σκορπιστεί τριγύρω.
Βρέχονταν για πάνω από δεκαπέντε χειμώνες και δεν είχε μείνει παρά μόνο το
σκέτο γυαλί των τυπογραφικών πλακών.
Προφανώς ο εν λόγω παλιατζής είχε
φορτώσει, μαζί με τα άχρηστα αντικείμενα που πήρε έξω από το κατάστημα,
και τις πολύτιμες φωτογραφικές πλάκες
χωρίς να ξέρει τι ήταν.

μια μαρτΥρIα...
οι περισσότερες από τις φωτογραφικές πλάκες που χάθηκαν το 1982
φαίνεται να ήταν έργα του σπουδαίου Τούρκου ή Τουρκοκρητικού
φωτογράφου Μπεχαεντίν (ακουγόταν και Μπεχεντίν, αλλά οι Κρητικοί την ήξεραν ως Μπεχά). Ήταν ο βασικός συνεργάτης του Αλικιώτη.
ωστόσο, ο τετραπέρατος εκδότης είχε φροντίσει να αγοράσει και
από άλλους φωτογράφους υλικό γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω, ο
Μπεχάς αναχώρησε από την Κρήτη και η επιχείρηση αναζήτησε
εναλλακτικές λύσεις. Όπως θυμόταν ο Γιάννης Αλικιώτης, η επιλογή
των θεμάτων που θα τυπώνονταν σε καρτ ποστάλ γινόταν σε συνεργασία του πατέρα του (του νικολάου Αλικιώτη) με τον φωτογράφο. Το 1984, που μου αφηγήθηκε ιστορίες από τη ζωή του, είχε
πει:
«Τον θυμάμαι τον Μπεχά. Ήταν ψηλός και λεβέντης. Εγώ τότε
ήμουν μικρό παιδί και σύχναζα στο βιβλιοπωλείο του πατέρα μου.
Θυμάμαι λοιπόν μια φορά που μπήκε μέσα χαρούμενος και γελώντας είπε στον πατέρα μου: Κύριε νίκο, σου έχω εδώ κάτι φωτογραφίες υπέροχες... Ήταν πολιτισμένος. φορούσε ευρωπαϊκό καπέλο,
πλατύγυρο, μιλούσε πολύ καλά Ελληνικά... Πήρε ο πατέρας τις φωτογραφίες, κάθισαν μαζί στο γραφείο του, τις ξεδιάλεξαν και τις
έστειλαν στο εξωτερικό για να τυπωθούν κάρτες...». (Τμήμα αυτής
της συζήτησης δημοσιεύτηκε τον φεβρουάριο του 1985, στο τεύχος 47 του περιοδικού Κρητικές Εικόνες που εξέδιδα τότε).
ο νικόλαος Αλικιώτης συνεργαζόταν με λιθογραφείο στη Λυών
της Γαλλίας. Εκεί είχε τυπώσει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των απογόνων του, τις περισσότερες κάρτες. η επιλογή των θεμάτων που
προορίζονταν για κάρτες γινόταν περισσότερο με εμπορικά παρά
με καλλιτεχνικά κριτήρια.

ΥΠΕΡ

ο μπεχαεντίν, Χαμιταγαδάκης ή μπαριτάκης
ο Μπεχάς ήταν ένας από τους σπουδαιότερους φωτογράφους
που εργάζονταν στην Κρήτη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Είχε
σπουδάσει στο Παρίσι, είχε συνεργαστεί με τον Τούρκο φωτογράφο Σαλίχ Ζεκί που είχε φωτογραφικό στούντιο στα Χανιά και,
στο χάραμα του αιώνα, αποφάσισε ν’ ανοίξει δικό του μαγαζί
στο ηράκλειο. Χάρη στην έρευνα του Μάρκου Μαρινάκη, γνωρίζομε ότι είχε εκμισθώσει κατάστημα στη σημερινή ψαραγορά
και αργότερα μεταφέρθηκε στη σημερινή οδό Δαιδάλου. Ήταν
ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο Κάστρο της περιόδου 1900-1910. Ευγενής, με ευρωπαϊκή κουλτούρα, ονομαστός για την ποιότητα της εργασίας του. Κι όπως θυμούνταν οι
παλιότεροι, είχε ένα άσπρο άλογο και μ’ αυτό αλώνιζε την Κρήτη
απ’ άκρη ως άκρη. ωστόσο, οι πληροφορίες για τη ζωή και τη
δράση του είναι αντιφατικές. Κατά πάσα πιθανότητα είχε αναχωρήσει το 1909 από την Κρήτη, αλλά ο καλός Αρμένης φωτογράφος Καραμπέτ Αγαπαντιάν έλεγε ότι υπήρξε βοηθός του και
ότι τον είχε συνοδέψει στο πλοίο όταν έφυγε, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, το 1924. Εκείνος, μάλιστα, του κουβάλησε
και τα φωτογραφικά εργαλεία που πήρε μαζί του. Αυτήν την εκδοχή κατέγραψα στις Κρητικές Εικόνες το 1985, μεταφέροντας
τη μαρτυρία του μακαρίτη Καραμπέτ. Το θέμα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. ο Καραμπέτ δεν είχε λόγους να πει ψέματα. ούτε
ο Γιάννης Αλικιώτης, που θυμόταν ακόμη και τ’ άσπρο άλογο δεμένο έξω από το στούντιο της οδού Δαιδάλου (πάνω στο παλιό
αραβοβυζαντινό τείχος του Χάνδακα). Εκτός κι αν ο Καραμπέτ
μπέρδευε τον Μπεχά με τον διάδοχό του, τον Χαμζά Ρουστέμ.
Με επιφύλαξη σημειώνω ότι ο Μπεχαεντίν δεν αποκλείεται
να μην είχε διακόψει τους δεσμούς του με το νησί μετά το 1909.
Υποθέτω ότι θα μπορούσε να διατηρεί κάποιαν εποπτεία στο
φωτογραφείο του, το οποίο είχε αφήσει στον Χαμζά Ρουστέμ,
τον φωτογράφο που θεωρείται διάδοχός του και ο οποίος διατήρησε τη «φίρμα» Μπεχαεντίν στο λογότυπο του φωτογραφικού στούντιο μέχρι τέλους. Άλλωστε, από τον 19ο αιώνα
συνηθιζόταν να λειτουργούν «φωτογραφικά υποκαταστήματα»
σε διαφορετικές πόλεις. Δεν αποκλείεται να υπήρχε μια τέτοια
συμφωνία ανάμεσα στον Μπεχά και τον Χαμζά Ρουστέμ. Πολλά
μένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Όπως μένει αδιευκρίνιστη και η
σχέση που είχε (ή δεν είχε) ο καλλιτέχνης της φωτογραφίας με
κάποιον Μπεχαουντίν που εμφανιζόταν το 1908 ως επικεφαλής
των φανατικών μουσουλμάνων μαθητών του ηρακλείου. Αξίζει,
νομίζω, να σημειωθεί ότι στις 29 Μαΐου 1908 οι μαθητές αυτοί,
που ασπάζονταν τις ιδέες των νεότουρκων, γιόρτασαν την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν τόλμησαν
να το κάνουν σε δημόσιο χώρο μέσα στην πόλη. Μετέβησαν στο
κτήμα του Αγάκου (Αγάκου Μετόχι), όπου ύψωσαν την τουρκική
σημαία και ο εν λόγω Μπεχαουντίν εκφώνησε πύρινο λόγο. ο
ίδιος είχε μεταφράσει στα Ελληνικά έναν άκρως εθνικιστικό λόγο
του Μιτχάτ Εφέντ, τον οποίο διάβασε και επεξήγησε στους μαθητές που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν ήξεραν γρι τουρκικά! Τη
συγκέντρωση διέλυσε η Χωροφυλακή, αλλά μέσα στον πανικό
τους οι συγκεντρωμένοι παράτησαν τα χειρόγραφα των ομιλιών,
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με αποτέλεσμα να ξεσπάσει θύελλα στην Κρήτη. Κάποια άλλη
φορά θα μιλήσομε πιο αναλυτικά για το γεγονός αυτό.
ο Ραχμιζαδέ Μπεχαεντίν μιλούσε τα Ελληνικά της Κρήτης με
την τοπική προφορά. Το θυμούνταν καλά όσοι τον γνώρισαν. Σε
δημόσια έγγραφα χρησιμοποιούσε, παράλληλα με το Μπεχαεντίν, και δυο άλλα επώνυμα: Μπαριτάκης και Χαμιταγαδάκης!
Το Μπαριτάκης οδηγεί σε κάποια κοντινή ή μακρινή καταγωγή
από το χωριό Έμπαρος της επαρχίας Πεδιάδας (σήμερα ανήκει
στον Δήμο Βιάννου).
Γνωρίζομε, επίσης, ότι ο Μπεχαεντίν είχε σημαντική περιουσία στο ηράκλειο. Το 1909, οκτώβριο μήνα, δημοσιεύτηκε η παρακάτω αγγελία στον τοπικό τύπο: «Ενοικιάζεται μετόχιον καλώς
περιποιημένον μετ’ αμπέλου του φωτογράφου Ραχμιζαδέ Βεχαεδίν κείμενον κάτωθεν του νέου χριστιανικού νεκροταφείου, δυναμένου να χρησιμεύση τελείως προς κατοικίαν οικογενειών.
Πληροφορίαι παρά τω κ. φαζήλ βέη Τουτουντζαδέ». Προφανώς
δημοσιεύτηκε μετά την αναχώρησή του. να έχουν, άραγε, σχέση
τα δυο συμβάντα (αναχώρηση και ενοικίαση του μετοχιού) με
τα γεγονότα του 1908; Άγνωστο! Το θέμα μας, όμως, δεν είναι
σήμερα ο Μπεχαεντίν. Είναι η εκπληκτική άνθηση της καρτ ποστάλ στην Κρήτη κατά την περίοδο 1900-1910.

οι εκδότες της «χρυσής εποχής»
Στις αρχές του 20ού αιώνα οι φωτογράφοι δημιουργούσαν εύκολα δικές τους εκδοτικές επιχειρήσεις ή συνεργάζονταν με εκδότες και βιβλιοχαρτοπώλες. οι περισσότεροι φαίνεται πως
προτιμούσαν το δεύτερο, τη συνεργασία, επειδή δεν διέθεταν
εμπειρία στις πωλήσεις. Το παράδειγμα του Μπεχαεντίν είναι
χαρακτηριστικό. Στην αρχή τύπωνε μόνος του τις καρτ ποστάλ
και αργότερα συνεργάστηκε με τον νικόλαο Αλικιώτη, ένα
φτωχόπαιδο από την Αρκαδία που ήρθε στην Κρήτη ως βιοπαλαιστής (λούστρος και πλανόδιος εφημεριδοπώλης) και εξελίχθηκε σε σημαίνοντα οικονομικό παράγοντα.
Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι πάνω από 30 εκδότες καρτ
ποστάλ σε όλο το νησί, Έλληνες και ξένοι. Εκτός απ’ αυτούς
υπήρχαν και άλλοι που εξέδιδαν τοπικά θέματα χωρίς να έχουν
πατήσει ποτέ το πόδι τους στο νησί. Εκδότες από την Αθήνα, το
Παρίσι, τη Ρώμη και το Λονδίνο τύπωσαν κατά καιρούς καρτ
ποστάλ με κρητικά θέματα. η Κρήτη αποτελούσε πόλο έλξης
για όλους. Ήταν διαρκώς στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας λόγω των πολιτικών εξελίξεων αλλά και λόγω των μεγάλων αρχαιολογικών ανακαλύψεων που την έφερναν πολύ
συχνά στις πρώτες σελίδες των ευρωπαϊκών εφημερίδων. ο
σπουδαίος φωτογράφος Διαμαντόπουλος από τον Βόλο εγκαταστάθηκε στα Χανιά, ο επίσης σημαντικός Μαραγιάννης από
τη Θάσο άνοιξε φωτογραφείο μπροστά στον Μητροπολιτικό
ναό του Αγίου Μηνά στο ηράκλειο, διατηρώντας για κάποια
εποχή καταστήματα στη Χίο και στη Σάμο. Σημαντικότατο
ρόλο έπαιξαν οι ξένοι εκδότες καρτ ποστάλ, ο Γερμανός Kruger,
ο Ιταλός Cavaliero, ο Madbak...
Πολλοί απ’ αυτούς τύπωναν παρόμοια θέματα. Ήξεραν
ποιες κάρτες είχαν ζήτηση και φρόντιζαν να διαθέτουν τις πιο
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δημοφιλείς. Συχνά, μάλιστα, δυο ή και περισσότεροι εκδότες
τύπωναν την ίδια ακριβώς φωτογραφία, ακόμη και χωρίς να
ρωτήσουν τον δημιουργό της! Και επειδή γίνεται σήμερα πολύς
λόγος για φωτομοντάζ μέσω ψηφιακών εφαρμογών (κυρίως
photoshop) αξίζει να πούμε ότι οι φωτογράφοι του 1900 εφάρμοζαν πολύ προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας της εικόνας.
Μπορούσαν ακόμη και να αφαιρέσουν από τη φωτογραφία
πρόσωπα που οι ίδιοι θεωρούσαν ανεπιθύμητα για διάφορους
λόγους!
Δεν ήταν, όμως, μόνο η διεθνής ακτινοβολία της Κρήτης
που συνέβαλε ουσιαστικά στην άνθηση της βιομηχανίας των
καρτ ποστάλ. Ήταν και η κατανάλωση. ο νόμος της προσφοράς
και της ζήτησης, δηλαδή. Εκτός από το ντόπιο κοινό υπήρξε
μεγάλη ζήτηση από τους στρατιώτες των τεσσάρων Μεγάλων
Δυνάμεων της εποχής (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία Ιταλία) που είχαν
στρατοπεδεύσει στο νησί. Και όλοι αυτοί είχαν ήδη μυηθεί στη
μόδα των καρτ ποστάλ. Είναι αδύνατον να υπολογιστεί σήμερα
πόσες δεκάδες (ίσως εκατοντάδες) χιλιάδες καρτ ποστάλ στάλθηκαν μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας της Κρητικής Πολιτείας προς όλον τον κόσμο. Σε ιδιωτικές συλλογές βρίσκεται
σήμερα ένας τεράστιος αριθμός τέτοιων τεκμηρίων. Κάρτες
που αποστέλλονταν σε συγγενείς και φίλους, άλλες για ευχές
και άλλες ως ντοκουμέντα μέσω των οποίων οι παραλήπτες
μπορούσαν να δουν τους τόπους όπου βρίσκονταν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι
τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν δεκάδες καρτ ποστάλ με θέμα
τους αγγλικούς στρατώνες του ηρακλείου και με τα γυμνάσια
του αγγλικού στρατού στο «πεδίον του Άρεως» (πλατεία Ελευθερίας). οι αγγλικοί στρατώνες βρίσκονταν πάνω στα παλιά βενετσιάνικα τείχη και δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.
Τα καρτ ποστάλ αυτά απευθύνονταν κυρίως σε Άγγλους στρατιώτες.
Πρωτοπόρος στη σχεδίαση και στην έκδοση καρτ ποστάλ
στην Κρήτη υπήρξε ο Rich. K. Kruger, ένας πολυπράγμων Γερμανός που είχε εγκατασταθεί στα Χανιά το 1889. Είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον διεθνή εκδοτικό
χώρο και άρχισε να σχεδιάζει κάρτες με περίτεχνα διακοσμητικά πλαίσια μέσα στα οποία τύπωνε πολλές μικρές φωτογραφίες, κυρίως τοπία και πρόσωπα. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι,
γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα, τζαμιά, επαναστάτες, όλα
είχαν θέση στις κάρτες του! Και μαζί ευχές: A merry Christmas,
Felice Nuovo Anno. Επέλεγε τις γλώσσες ανάλογα με το κοινό,
δηλαδή τους δυνητικούς αγοραστές των καρτ ποστάλ.

ο Rich. K. Kruger ήταν, κατά τα φαινόμενα, ο πρώτος που
τύπωσε τη λέξη souvenir στις κάρτες, εισάγοντάς την ως όρο
που έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία: η πρώτη τέτοια
κάρτα που γνωρίζω είναι δική του και αναγράφει, με μεγάλα
καλλιτεχνικά τυπογραφικά στοιχεία, Souvenir de Canée 1897!

Φωτογραφία, καρτ ποστάλ και τοπική ταυτότητα
Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας η τοπική κοινωνία αισθανόταν να αγγίζει το όνειρο. Όλα δείχνανε πως δεν θα ήταν μακριά η μέρα της τελικής δικαίωσης, τη στιγμή μάλιστα που
μειωνόταν δραστικά ο μουσουλμανικός πληθυσμός, αρχικά
της υπαίθρου, όπου αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες λόγω των
συνεχών επαναστάσεων, στη συνέχεια, όμως, και των μεγάλων
αστικών κέντρων. η προσπάθεια εξευρωπαϊσμού ήταν έντονη.
Από τις περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης εισάγονταν προϊόντα που απευθύνονταν κυρίως στην ανερχόμενη ντόπια αστική τάξη και δημιουργούσαν νέες καταναλωτικές
συνήθειες.
Τα εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια αποτέλεσαν
μιαν ιδιότυπη περίπτωση. Συνδύαζαν το μοντέρνο στοιχείο με
το παραδοσιακό. Το μοντέρνο ήταν ασφαλώς ο συλλεκτικός
παροξυσμός και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων με τη
μορφή ανοικτών επιστολών. Το παραδοσιακό αφορούσε στη
θεματολογία. Τοπικές φορεσιές, μορφές ηρώων, μνημεία, εκκλησίες, μοναστήρια, οπλισμένοι επαναστάτες έφερναν σε
πρώτο πλάνο την ιστορία και την παράδοση του τόπου. η κοινωνία οικειοποιούνταν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις δικές της αξίες και τα δικά της ηθικά
πρότυπα.
Και τι δεν έγινε καρτ ποστάλ εκείνα τα χρόνια; Όλοι οι τοπικοί καπεταναίοι και όλοι οι ιεράρχες της Κρήτης, όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής, όλες οι πόλεις και πολλά
χωριά, αλλά και τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου. Από τα γεγονότα αυτά ξεχωρίζομε πρόχειρα τα
παρακάτω:
• Τα Χανιά να φλέγονται (πυρπόληση των χριστιανικών συνοικιών). Ιανουάριος 1896.
• Το ηράκλειο μετά τη σφαγή της 25ης Αυγούστου 1898. η
κατεστραμμένη οδός που οδηγούσε στο λιμάνι της πόλης,
η σημερινή 25ης Αυγούστου.
• η αναχώρηση του οθωμανικού στρατού από την Κρήτη
στις 2 νοεμβρίου 1898.
• η άφιξη του Πρίγκιπα Γεωργίου στη Σούδα στις 9 Δεκεμ-

Δεν ήταν, όμως, μόνο η διεθνής ακτινοβολία της Κρήτης που συνέβαλε ουσιαστικά
στην άνθηση της βιομηχανίας των καρτ ποστάλ. Ήταν και η κατανάλωση. Ο νόμος της
προσφοράς και της ζήτησης, δηλαδή. Εκτός από το ντόπιο κοινό υπήρξε μεγάλη ζήτηση
από τους στρατιώτες των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία
Ιταλία) που είχαν στρατοπεδεύσει στο νησί.
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Επιστολικό δελτάριο.
Η απέλαση του
τουρκικού στρατού
από την Κρήτη.

βρίου 1898.
η πρώτη επίσκεψη του Πρίγκιπα στο ηράκλειο.
η καταβίβαση της τουρκικής σημαίας.
η επανάσταση του Θερίσου το 1905 (σειρά φωτογραφιών
με οπλισμένους επαναστάτες απ’ όλες σχεδόν τις επαρχίες
της Κρήτης).
• η άφιξη του Ύπατου Αρμοστή Αλ. Ζαΐμη μετά την αποχώρηση του Γεωργίου (Σεπτέμβριος 1906).
• η ύψωση της Κρητικής σημαίας στο φρούριο φιρκά στα
Χανιά (Δεκέμβριος 1898).
• η κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι μέσα (και) από την τυπωμένη φωτογραφία ο Κρητικός σφυρηλατούσε την εθνική
του συνείδηση και διαμόρφωνε την ταυτότητά του. Όλα αυτά
που απεικονίζονταν αποτελούσαν κομμάτι της ιστορίας του,
αλλά και κομμάτι της ιστορικής του μνήμης. Το ίδιο, όμως, συνέβαινε και με τους Μουσουλμάνους, που η μεγάλη πλειοψηφία τους ήταν εξισλαμισμένοι Κρήτες (Τουρκοκρητικοί). Αν και
η ισχύς της μουσουλμανικής κοινότητας είχε μειωθεί αισθητά,
εν τούτοις τυπώνονταν καρτ ποστάλ με τα θρησκευτικά τους
μνημεία, με φυσιογνωμίες Τουρκοκρητικών, με τις ενδυμασίες
τους (που δεν διέφεραν πολύ από τις ενδυμασίες των χριστιανών), με τουρκικά καφενεία και προσευχές στα τζαμιά. Ακόμη
και οι αρματωμένοι Βασιβουζούκοι, που αντιτάχτηκαν στους
εξεγερμένους Κρήτης του 1896, έγιναν καρτ ποστάλ.
•
•
•

πλανόδιοι πωλητές!
Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα η ζήτηση επιστολικών δελταρίων με τοπικά θέματα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό
που κάθε τόσο ξεφύτρωνε και ένας καινούργιος εκδότης ή και
ένα νέο κατάστημα πωλήσεως. Τα έβρισκες παντού: σε βιβλιοπωλεία, χαρτοπωλεία, καταστήματα ψιλικών ή καπνού, ζαχαροπλαστεία... Πολλοί, μάλιστα, τα διαφήμιζαν με καταχωρήσεις
στον τύπο και κάποιοι μεγάλοι εκδότες συνεργάζονταν με πλανόδιους υπαίθριους πωλητές! Σήμερα μάς είναι γνωστή μόνο
μια σχετική πληροφορία από το ηράκλειο: Γύρω στο 1905, τότε

που η καρδιά της πόλης βρισκόταν στην κεντρική πλατεία των
Τριών Καμαρών, κάθε αστική φαμίλια που σεβόταν τον εαυτό
της έπρεπε να κάμει το κυριακάτικο πέρασμά της από τους καφενέδες της πιάτσας. Εκεί μπορούσε να συναντήσει κανείς όλη
τη λεγόμενη «καλή κοινωνία» της εποχής, όπως μπορούσε να
συναντήσει και Άγγλους στρατιώτες που δεν έχαναν την ευκαιρία να ξεμυτίσουν από τους στρατώνες. Ανάμεσα στους μικροπωλητές που πρόσφεραν διάφορα φαγώσιμα (φιστίκια,
πασατέμπο κ.α.) ήταν και εκείνοι που κουβαλούσαν ξύλινα κουτιά κρεμασμένα στον λαιμό και διαλαλούσαν τα καινούργια θέματα των καρτ ποστάλ!
η αναχώρηση των ξένων στρατευμάτων επέφερε σημαντική πτώση στη ζήτηση επιστολικών δελταρίων. οι εκδότες,
όμως, συνέχισαν να ανατυπώνουν παλαιότερες εικόνες χωρίς
να δείχνουν μεγάλη προθυμία για καινούργια θέματα. Ήταν η
εποχή που είχε αρχίσει η αθρόα εισαγωγή καρτ ποστάλ από τη
Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία με ευτυχισμένα ζευγάρια,
ευτυχισμένες οικογένειες, χαμογελαστά παιδιά και γενικώς θέματα που ταίριαζαν στα αιτούμενα μιας κοινωνίας η οποία αποζητούσε τη γαλήνη και την ηρεμία ύστερα από αιώνες
εντάσεων. οι εξαιρετικής εκτύπωσης φωτογραφίες δημιούργησαν νέα καταναλωτικά πρότυπα παραμερίζοντας την τοπική
θεματολογία. Στις αποθήκες του Αλικιώτη βρέθηκαν κιβώτια
με τέτοιες κάρτες, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν τυπωθεί στη Γαλλία και την Αγγλία. Ανάμεσά τους υπήρχαν και αυτές
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν άσεμνες σύμφωνα με τα
ήθη της εποχής.
Μετά το 1920 εμφανίστηκε και ένας νέος τύπος καρτ ποστάλ που έμελλε να κυριαρχήσει για μερικές δεκαετίες: οι κάρτες - φωτογραφίες. οι εκδότες δεν ήταν πλέον αναγκασμένοι
να αναζητούν προχωρημένες λιθογραφικές τεχνικές αναπαραγωγής της εικόνας, δεν κατέφευγαν σε μεγάλες βιομηχανίες
του εξωτερικού, αλλά χρησιμοποιούσαν απλό φωτογραφικό
χαρτί και η κυρίως εργασία γινόταν μαζικά στους σκοτεινούς
θαλάμους μικρών φωτογραφικών εργαστηρίων. Γι’ αυτές,
όμως, θα μιλήσομε μιαν άλλη φορά...
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Ενθύμιον Κρήτης - Souvenir de Crète
οι τίτλοι στα περισσότερα καρτ ποστάλ γράφονταν σε
διάφορες γλώσσες, συνήθως Ελληνικά και Γαλλικά, δεν
έλειψαν όμως ούτε τα Αγγλικά ούτε τα Ιταλικά. φίλος συλλέκτης με πληροφόρησε ότι υπήρχαν και κάρτες με ρώσικες λεζάντες, αλλά δεν τις έχω δει. Όπως είπαμε ήδη, η
γλώσσα επιλεγόταν από τον εκδότη με εμπορικά κριτήρια. Γι' αυτό και η λέξη souvenir χρησιμοποιήθηκε από
πολλούς, κυρίως τους πιο μεγάλους.
ο τίτλος Souvenir de Crète παραπέμπει ευθέως σε μια
«σύνοψη» της Κρήτης. Τοπικές ενδυμασίες, μορφές γερόντων, επαναστάτες και τοπία παρέπεμπαν ευθέως σε
έναν ιδιαίτερο τόπο, με ιδιαίτερους ανθρώπους. Ας μην
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί της
εποχής εκείνης είχαν έναν δικό τους τρόπο θέασης του
κόσμου. Το στοιχείο του «εξωτισμού» φανέρωνε την προσπάθεια ανακάλυψης του πλανήτη, αλλά και ενίσχυσης
της πολιτιστικής ταυτότητας όσων πίστευαν ότι ήταν μέτοχοι ενός ανώτερου πολιτισμού, διαφορετικού απ’ αυτόν
τον οποίο απεικόνιζαν τα επιστολικά δελτάρια που έρχονταν από τις διάφορες εξωτικές περιοχές. Για τους περισσότερους, η Κρήτη βρισκόταν στο μεταίχμιο των δυο
κόσμων!
Θα άξιζε να γίνει μια μελέτη για τα θέματα που επέλεγαν οι ξένοι εκδότες. η ματιά τους ήταν διαφορετική.
Σε πολλές επιλογές τους κυριαρχούσε ένας ιδιότυπος
φολκλορισμός, μια και μερικοί απ’ αυτούς δεν έπαψαν
ποτέ να αισθάνονται ξένα σώματα στον τόπο όπου ζούσαν και είχαν αναπτύξει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι δεν
δίσταζαν να δημιουργούν την εικόνα μιας Κρήτης που
ταίριαζε είτε στα δικά τους γούστα είτε στις δικές τους εμπορικές βλέψεις. Παράδειγμα ο Ιταλός Cavaliero. Όπως
απέδειξε ο Αντρέας Χατζηπολάκης, οι περίφημοι Τουρκοκρητικοί με τους ναργιλέδες, που εικονίζονται σε μια
από τις πιο χαρακτηριστικές κάρτες του Cavaliero, δεν
είχαν καμιά σχέση με την Κρήτη. Τουρκοκύπριοι ήταν!
Από μιαν άλλη φωτογραφία αφαίρεσε τα πρόσωπα που
νόμιζε πως δεν ταίριαζαν ή πως αλλοίωναν τον φολκλορικό χαρακτήρα της. Αφαίρεσε, δηλαδή, τους φραγκοφορεμένους που εικονίζονταν ανάμεσα στους
βρακοφόρους. Το φαινόμενο δεν ήταν μοναδικό. η μελέτη των καρτ ποστάλ μπορεί να αποδείξει πως η λεγόμενη «αντικειμενική θέαση του κόσμου» μέσα από τη
φωτογραφική μηχανή είχε πάει περίπατο από τον πρώτο
κιόλας καιρό.
οι κάρτες, πάντως, αυτής της κατηγορίας (souvenir,
φολκλορικές) παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δείχνουν πώς έβλεπαν εκείνα τα χρόνια την Κρήτη οι φωτογράφοι, οι εκδότες, οι συλλέκτες... Ή, μάλλον, πώς ήθελαν
να τη βλέπουν!
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1.
Εκδοχές της κρητικής φορεσιάς
Από τα αγαπημένα θέματα των εκδοτών καρτ ποστάλ! φαίνεται πως δεν υπήρξε φωτογράφος που να δούλεψε στην Κρήτη
κατά την περίοδο της Αυτονομίας και να μην απαθανάτισε άνδρες κάθε ηλικίας με τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι φωτογράφισης: Για
να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τους μετέφεραν σε στούντιο και τους έστηναν χωρίς να αλλάζουν τη διακόσμηση του χώρου. Υποψιάζομαι ότι πολλοί από τους
εικονιζόμενους θα έβλεπαν για πρώτη φορά τις ευρωπαϊκές
ανθοστήλες, τις απομιμήσεις των κιονόκρανων και τις βιενέζικες επιπλώσεις που είχαν επιλέξει οι φωτογράφοι ως φόντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, όμως, και οι επιχρωματισμοί αυτών
των φωτογραφιών: Πολλοί από τους τεχνίτες που αναλάμβαναν να δώσουν χρώμα στις ασπρόμαυρες εικόνες δεν γνώριζαν
τίποτα για την κρητική φορεσιά και επέλεγαν τις αποχρώσεις
των ενδυμάτων επιστρατεύοντας... μάλλον τη φαντασία τους.

Επιστολικά δελτάρια με κρητικές φορεσιές.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικοί επιχρωματισμοί.
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2.
Ο Καπετάν Πολυξίγκης
Μπορεί να έμεινε στην ιστορία ως μυθιστορηματικός ήρωας
του νίκου Καζαντζάκη, όμως ο Καπετάν Γιάννης Πολυξίγκης
ήταν υπαρκτό πρόσωπο, σημαντικός αγωνιστής των Κρητικών
Επαναστάσεων που δεν αποχωρίστηκε τα άρματά του και μετά
την αναλαμπή της πρώτης ελευθερίας (1898). Πολέμησε στους
βαλκανικούς πολέμους ως αρχηγός επίλεκτης ομάδας Κρητών
ανταρτών. Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας είχε εκλεγεί επτά
φορές βουλευτής και υπήρξε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πρόσωπα της εποχής. Εντυπωσίαζε με την εμφάνισή
του. Ήταν ευθυτενής, ευπαρουσίαστος και τιμούσε την παραδοσιακή κρητική φορεσιά.
Γεννήθηκε το 1860 στις Ασίτες και άσκησε αρχικά το επάγγελμα του Κουγιουμουτζή (χρυσοχόου). Το παράτησε, όμως,
πολύ νέος για να βγει στα βουνά και να συμμετάσχει σε όλες
τις τελευταίες κρητικές επαναστάσεις. Με τον Καζαντζάκη γνωρίζονταν αρκετά καλά και, όπως φαίνεται, υπήρξαν για κάποια
περίοδο γείτονες.
Στα κατοπινά χρόνια ήταν... ο φόβος και ο τρόμος των μαθητών του ηρακλείου. Τιμώντας την προσφορά του στην πατρίδα ο Δήμος ηρακλείου τον διόρισε παιδονόμο, και ο
ευσυνείδητος οπλαρχηγός άσκησε με περίσσιο ζήλο τα καθήκοντά του. Παρέα με έναν ή δυο χωροφύλακες γύριζε όλα τα
βράδια και δεν χαριζόταν στους «παραβάτες» μαθητές (παραβάτες ήταν, φυσικά, όσοι ξεπόρτιζαν, σύχναζαν σε καφενέδες,
έπαιζαν στους δρόμους και δεν ασχολούνταν με τα μαθήματά
τους).

3.
Αμιγώς... Κρητικοί!
η ίδια φωτογραφία σε δυο διαφορετικά καρτ ποστάλ. η
πρώτη του Madbak, η δεύτερη του Cavaliero. Ίδιες στάσεις,
ίδια βλέμματα, ίδιο περιβάλλον. Διαφέρει απλώς... ο αριθμός
των εικονιζομένων. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπομε δώδεκα, στη δεύτερη μόλις οκτώ! Προφανώς ο εκδότης θεώρησε ότι θα είχε μεγαλύτερη πέραση η κάρτα αν αφαιρούσε
με τις τεχνικές του σκοτεινού θαλάμου τους τέσσερις. Όπως
φαίνεται, ήθελε να δημιουργήσει μια κάρτα μόνο με βρακοφορεμένους Κρητικούς, αλλά στην αρχική φωτογραφία είχαν
παρεμβληθεί και δυο... ψαλιδόκωλοι (έτσι λέγανε στην Κρήτη
εκείνης της εποχής τους άνδρες που φορούσαν πανταλόνια).
οι ευρωπαϊκές ενδυμασίες με τα καπέλα δεν ταίριαζαν με
αυτό που είχε στο μυαλό του ο εκδότης.
Το μοντάζ μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό για τα δεδομένα της εποχής. ο αγκώνας του δεύτερου από δεξιά... χώθηκε πίσω από το σώμα του γέροντα με τη λευκή γενειάδα
και οι τέσσερεις που παρεμβάλλονταν... πήγαν περίπατο!

4.

ΥΠΕΡ

ΑνοΙΞη 2017

Tα φλεγόμενα Χανιά

23 Ιανουαρίου 1897. φωτογραφία - ντοκουμέντο μιας ολόκληρης εποχής και των δραματικών γεγονότων που τη σημάδεψαν. οι μαύροι καπνοί ξεχύνονται από τις φλεγόμενες χριστιανικές συνοικίες των Χανίων. «...η πυρκαγιά ξέσπασε όταν Τούρκοι στρατιώτες και
ο μουσουλμανικός όχλος έσφαξαν τους χριστιανούς της πόλης και των προαστίων...» έγραψε ο Γάλλος περιηγητής Victor Bérard. Και
παρακάτω: «η μισή πόλη εκμηδενισμένη. Μια διαρπαγή τριών ημερών. Μερικές χιλιάδες δολοφονίες. Ένας ολόκληρος λαός να ρίχνεται μέσα στις βάρκες για να φτάσει τα πλοία της Ευρώπης, και να τουφεκίζεται στην άκρη της αποβάθρας. Τέλματα αίματος πλυμένα ξαφνικά από ρυάκια καιγόμενου λαδιού -η συγκομιδή του χρόνου ήταν ακόμη μέσα στα μαγαζιά και εκατοντάδες εξάλιτρα
αναπηδούσαν απότομα από τις υπερπυρακτωμένες επιφάνειες των δοχείων. Εννιακόσιες οικογένειες αποδεκατισμένες και κατεστραμμένες. Μια πόλη χωρίς ψωμί· όλοι οι φουρνάρηδες είχαν καεί, σκοτωθεί ή διαφύγει...».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

5.

6.

Το Μεραμπέλλο του 1900

Τα φωτογραφικά τεκμήρια
της μεγάλης σφαγής...

Σκηνές από την αγροτική ζωή σε μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στην αξιοποίηση
της αιολικής ενέργειας. Εικονίζει μύλους στις Λίμνες. Δίπλα στους χωρικούς εικονίζεται ένας αξιωματικός του γαλλικού στρατού. Προφανώς πρόκειται για λήψη της περιόδου 1898-1905.

Απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν
να παραδοθούν οι διοικητικές υπηρεσίες του ηρακλείου σε Χριστιανούς.
Όμως, οι Μουσουλμάνοι αρνούνταν να
πιστέψουν ότι άλλαζε σελίδα η ιστορία.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη σφαγή.
Ήταν 25 Αυγούστου του 1898. Επίκεντρο
των δραματικών γεγονότων ο λαμπρός
δρόμος του λιμανιού. η πάλαι ποτέ
Ρούγα Μαΐστρα των Βενετών, το Βεζίρ
Τσαρσί των οθωμανών, η σημερινή
οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου. οι
φωτογράφοι που βρέθηκαν λίγο μετά τα
γεγονότα στην Κρήτη έστησαν τις μηχανές τους κοντά στον σημερινό Άγιο Τίτο
(Βεζίρ Τζαμισί τότε) και κατέγραψαν στις
φωτογραφικές τους πλάκες τη συμφορά:
Ένας δρόμος - φάντασμα οδηγούσε από
το κέντρο της πόλης στο λιμάνι. Ερείπια
παντού. Στάχτες, τοίχοι μαύροι από τις
φλόγες. Ανάμεσα στους φωτογράφους
αυτούς ήταν και ο Γ. Μαραγιάννης, που
τύπωσε μιαν επιχρωματισμένη κάρτα
τονίζοντας κυρίως το μπλε χρώμα του
ουρανού...
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7.
Οι Σφακιανοί στη Μαλάξα...
Εξαιρετικές φωτογραφίες Σφακιανών
που συμμετείχαν στο λεγόμενο «Κίνημα
της Μαλάξας» τον Σεπτέμβριο του 1906.
Αίτημα των εξεγερμένων ήταν η παραμονή του Πρίγκιπα Γεωργίου στην
Κρήτη. Το κίνημα της Μαλάξας πέρασε
τελικά στην ιστορία του κρητικού καρτ
ποστάλ, όπως ακριβώς συνέβη και με
την επανάσταση του Θερίσου που είχε
ξεσπάσει τον προηγούμενο χρόνο. Χ
Ευχαριστώ θερμά τον φίλο γιατρό κ. Γιάννη
Τζανή, συλλέκτη φωτογραφικών τεκμηρίων από
την Κρήτη. Έθεσε πρόθυμα το σπουδαίο αρχείο
του στη διάθεσή μου για μελέτη και παραχώρησε
υλικό για δημοσίευση. Πολλές από τις κάρτες
αυτού του μικρού αφιερώματος προέρχονται
από τη συλλογή του (οι υπόλοιπες προέρχονται
από το αρχείο του Ν. Ψιλάκη).

ΒΙΒΛΙοΓΡΑφΙΚΕΣ ΠηΓΕΣ: Βασικές πηγές πληροφοριών για την ιστορία των καρτ ποστάλ της Κρήτης είναι οι εργασίες της Ελευθερίας Ζέη ("Χώρος και
φωτογραφία"), του Μάρκου Μαρινάκη (ιδιαίτερα το βιβλίο του για τον Μπεχαεντίν), του Ανδρέα Χατζηπολάκη, του Μιχάλη Παπαδάκη - Δάνδολου, του
Μανώλη Μανούσακα, του Seyit Ali Ak (Fotograf ve kartpostallariyla Girit'ten Istanbul'a Bahaettin Rahmi Bediz - Beyaz atli fotografci 1875-1951) και
άλλων που έχουν κατά καιρούς δημοσιεύσει υλικό σε έντυπα και στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή των συλλεκτών που
διασώζουν (όχι χωρίς κόπο και έξοδα) ψηφίδες της μνήμης. Συμβουλεύτηκα κατά καιρούς τα αρχεία των φίλων Γιάννη Τζανή, φάνη Κοκκινάκη, Μανώλη Λαμπράκη, Μάρκου Μαρινάκη. Τους ευχαριστώ όλους!
ΣηΜ. ο γράφων ευτύχησε να συνομιλήσει με τον γιο του Μπεχαεντίν Περτέβ, όταν ο τελευταίος επισκέφτηκε την Κρήτη. Τμήμα της συνέντευξης δημοσιεύτηκε σ' αυτό το περιοδικό (τεύχος 27 / 2000, σελ. 46-52).

ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΔΡΑΚΑΛΕYΡΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

μνήμες χτισμένες με πέτρα, χώμα και ξύλο
Κείμενο - φωτογραφίες:
Γ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Το Δρακαλεύρι, ένα ορεινό μετόχι (υψ.
840 μ.) ψηλά στη Θριφτή (Ιεράπετρα),
ένας πάλαι ποτέ γόνιμος αμπελότοπος,
με αρκετούς διάσπαρτους πετρόχτιστους μαγατζέδες, αφηγείται σήμερα τη
μοναξιά και την εγκατάλειψή του.

οι μισοερειπωμένοι μαγατζέδες, τα
παγωμένα τζάκια, τα ερειπωμένα πατητήρια με τα σπασμένα κρασοπίθαρα, οι
πέτρινες πελεκητές παραστάδες στα
πορτοπαράθυρα - έτοιμες να καταρρεύσουν σήμερα-, τα πευκοδόκαρα,
πολλά από τα οποία αντέχουν στην εγκατάλειψη, όλα μέσα στη σιωπή, δημιουργούν μελαγχολία και απογοήτευση.
Μέσα από τις μισοερειπωμένες λιθοδομές αναδύεται η λιτότητα, η απλό-

τητα, ο πλούτος και η χρηστικότητα της
λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Εδώ, οι μαγατζέδες, τα ξερολιθικά
χτίσματα και οι εκατοντάδες τραφοστυλωμένες πεζούλες αντανακλούν ένα
βαθύ ιστορικό παρελθόν, αποτυπώματα
εικόνων, μορφών και φυσιογνωμιών
των δημιουργών τους, των παλιών ακριτών ξωμάχων.
Κανένας δεν γνωρίζει πότε, πριν από
πόσους αιώνες, άρχισε ο εκπολιτισμός
της Θριφτής. Το σίγουρο είναι πως ένα
καβουσάκι νερό και λίγα μέτρα χώμα
ανάμεσα στα χαράκια, για αρχή, ήταν
αρκετά για να σηκώσει το μονόχωρο ξερολιθικό μαγατζεδάκι του και να ξεκινήσει το πεζουλόχτισμα ο ξωμάχος της
Θριφτής. Χ
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ΤρΥφων Ο ΚρηΣ
ΕνΑΣ ΚρηΤιΚΟΣ ΑιΣθηΤιΚΟΣ ΧΕιρΟΥργΟΣ
ΣΤην ΑρΧΑιΑ ρωΜη
η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους ολοκληρώθηκε, όπως είναι γνωστό, το 146 π. Χ., όταν η Ρώμη υποστήριξε τη Σπάρτη,
που ήθελε να αποχωρήσει από την Αχαϊκή Συμπολιτεία. οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Κόρινθο και διέλυσαν τις δύο Συμπολιτείες1 κάνοντας την Ελλάδα μια απλή ρωμαϊκή επαρχία. η Κρήτη κατακτήθηκε το 67 π.Χ. από τον στρατηγό Κόιντο Καικίλιο Μέτελλο (135 50 π. Χ.). Μετά από σκληρούς αγώνες (74 - 67 π. Χ.), έχοντας αντιπάλους τους γενναίους στρατηγούς Πάναρη (1ος αιώνας π.Χ.) από
την Κυδωνία και Λασθένη (1ος αιώνας π.Χ.) από την Κνωσό, οι Ρωμαίοι κατέβαλαν τελικά την αντίσταση των ηρωικών Κρητών.
Στην κατάκτηση της Κρήτης συνέβαλλαν σημαντικά οι Γορτύνιοι, οι οποίοι συμμάχησαν με τους Ρωμαίους και πολέμησαν στο
πλευρό τους. Εξαιτίας της στάσης της, η Γόρτυνα όχι μόνο δεν καταστράφηκε από τον Μέτελλο, όπως οι άλλες ηττημένες πόλεις του
νησιού, οι οποίες καταστράφηκαν εκ θεμελίων, αλλά γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της στην περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας. η
υποδούλωση της Ελλάδας στους Ρωμαίους έδωσε τη δυνατότητα στο ελληνικό πνεύμα να διεισδύσει στη Ρώμη και να την κατακτήσει πολιτισμικά. οι τέχνες και οι επιστήμες των Ελλήνων μεταλαμπαδεύθηκαν στην πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους. οι Έλληνες επιστήμονες και καλλιτέχνες, όπως οι μηχανικοί, οι μαθηματικοί, οι ιατροί, οι γλύπτες, οι ζωγράφοι, οι ποιητές κ.α., έγιναν
δεκτοί και καθιερώθηκαν στη Ρώμη.

Δρ. ανδρέας μανιός
Πλαστικός Χειρουργός
Διευθυντής ΕΣΥ

η ΕλληνιΚη ιΑΤριΚη ΣΤη ρωΜη
η Ιατρική που ασκήθηκε στη Ρώμη μετά την πτώση της Ελλάδας ήταν ουσιαστικά η Ελληνική Ιατρική. οι Ρωμαίοι γιατροί,
αν και αρχικά είδαν εχθρικά την Ελληνική Ιατρική, τελικά υποτάχθηκαν στην ανωτερότητά της και έγιναν μαθητές των Ελλήνων ιατρών. Ένα τέτοιο παράδειγμα μαθητείας σε μεγάλο
Έλληνα ιατρό ήταν ο Ρωμαίος ιατρός Σκριβώνιος Λάργος (1ος
αιώνας ). ο Σκριβώνιος έμεινε στην ιστορία της Ιατρικής για ένα
βιβλίο του, που γράφτηκε στα Λατινικά με τίτλο Compositiones.
ο Σκριβώνιος στο κείμενό του αναφέρεται σε έναν Έλληνα γιατρό με το όνομα Τρύφων, που ήταν δάσκαλός του.
Γνωρίζουμε ότι ο Τρύφων καταγόταν από τη Γόρτυνα χάρις
στον μεγάλο αρχαίο Έλληνα ιατρό Γαληνό (129-201 ή 216), που
κάνει μνεία στο έργο του και παραθέτει αρκετές από τις συνταγές του. Για τον μεγάλο Περγαμηνό ιατρό Γαληνό είχαμε κάνει

ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού,
όταν παρουσιάσαμε τον Ανδρόμαχο τον Κρητικό, γιατρό του
αυτοκράτορα νέρωνα2.
ο πολυγραφότατος Γαληνός στα κείμενά του έκανε αρκετές
αναφορές στις συνταγές των Κρητικών ιατρών, τους οποίους
και εκτιμούσε επειδή έδιδαν πληροφορίες για τη σύνθεση των
ιαμάτων τους. Σε μιαν αναφορά του σε σύνθεση ιάματος με
διάφορες ουσίες, ο Τρύφων αναφέρεται ως Γορτυνιάτης Κρητικός3.
…[Ἄλλο Τρύφωνος Γορτυνιάτου Κρητὸς φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] Τήλεως ἀληλεσμένης ξέστην αʹ. μυροβαλάνου πιέσματος
ξέστου sʹ. νίτρου ἀφροῦ γο γʹ. πάντα λεάνας ἀναλάμβανε κεδρίᾳ,
δεῖ δὲ πρότερον ταύτην ἑψήσαντα συστρέφειν, ὥστε κηρωτῆς ἔχειν
πάχος. ἡ χρῆσις πρὸ βαλανείου, ἐφ' ὅσον ὁ κάμνων δύναται φέρειν,

1 Συμπολιτεία ονομαζόταν στην αρχαιότητα η συνένωση δύο ή περισσότερων πόλεων. Στην Αρχαία Ελλάδα οι σημαντικότερες ήταν η Αιτωλική
και η Αχαϊκή.
2. Μανιός Ανδρέας 2014. «Ο Κρητικός γιατρός του Νέρωνα», περιοδ. ΥΠΕΡ-Χ, τ. 72, σελ. 64.
3. T.L.G. Cd Rom, E. Galenus Med., De compositione medicamentorum secundum locos libri x, Volume 13, page 253, line 3.
4. Γεωργακόπουλος, Κ. 1998. Αρχαίοι Έλληνες Ιατροί, σελ 437. Αθήναι: Ιασώ.
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Γόρτυνα, η πατρίδα του ιατρού Τρύφωνα.
Κάτω αριστερά: Κορνηλίου Κέλσου, Περί ιατρικής, Πάντοβα 1566.
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Σκριβώνιο Λάργο. ο Γαληνός, σε ορισμένες αναφορές, προσθέτει μπροστά από το όνομα του Τρύφωνα τη λέξη «αρχαίος»,
προφανώς γιατί υπήρξε και νεότερος με το ίδιο όνομα. Καλό
θα ήταν να αναφερθεί ότι με το ίδιο όνομα υπήρξε και ένας μεταγενέστερος ιατρός, ο Τρύφων ο Λαμψακηνός (3ος αιώνας μ.
Χ.), για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον Κρητικό.
Αφού οι Έλληνες ιατροί είχαν βρει καλή μεταχείριση και
αποδοχή στη Ρώμη, είναι εύλογο οι Γορτύνιοι να είχαν τύχει
ακόμη καλύτερης, ως σύμμαχοι των νικητών Ρωμαίων.
Το πώς βρέθηκε ο Γορτύνιος Τρύφων στη Ρώμη δεν είναι
γνωστό. Μπορεί όμως να υποθέσει κανείς ότι η καλή γνώση
των κρητικών βοτάνων και η σχέση του ενδεχομένως με τα
Ασκληπιεία της Γόρτυνας και της γειτονικής Λεβήνας θα ήταν
μετὰ δὲ τὸ βαλανεῖον ἐπιῤῥίπτομεν κηρωτάριον…
Αν και έχει γραφεί, στο πολύ καλό βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιατροί 4 του Κ. Γεωργακόπουλου, ότι ο πατέρας του Τρύφωνα
ήταν ο Αμμώνιος ο Αλεξανδρεύς5 (50 π. Χ. - 10 μ. Χ.), που επονομαζόταν λιθοτόμος, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των αρχαίων πηγών.
Εκτός όμως από τον πατέρα Τρύφωνα τον Κρητικό, υπάρχει και ο υιός Τρύφων, που ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του στη Ρώμη. Για τον υιό υπάρχουν αναφορές από τον
5. O Αμμώνιος ο λιθοτόμος φέρεται να είναι ο πρώτος που εφάρμοσε
την λιθοθρυψία στις πέτρες της ουροδόχου κύστης.
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ισχυρά εφόδια για έναν νέο και φιλόδοξο ιατρό, ώστε να έχει
μιαν επιτυχημένη σταδιοδρομία στην πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Το όνομα του Τρύφωνα διαδόθηκε από τους Λατίνους συγγραφείς ιατρούς Σκριβώνιο Λάργο και Κέλσο, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίοι περιέλαβαν τις συνταγές του στα έργα τους.
ο μαθητής του Σκριβώνιος Λάργος ανέλαβε υπηρεσία ως ιατρός του αυτοκράτορα Κλαύδιου, αμέσως μετά την εκτέλεση
του προσωπικού του ιατρού Βέττιου Βάλενς, που κατηγορήθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τη γυναίκα του, την κακόφημη
Μεσσαλίνα6.
ο Σκριβώνιος συνέγραψε μερικά βιβλία, από τα οποία διασώθηκε μόνο το Compositiones με τις 271 θεραπευτικές
συνθέσεις. Το παραπάνω βιβλίο φαίνεται ότι στηρίχτηκε τόσο σε συνταγές των προγενέστερων ιατρών όσο και σε πρακτικά γιατροσόφια του λαού.
Σύμφωνα με την ιστορική μαρτυρία, γράφτηκε
κατά την εκστρατεία του Κλαυδίου στη Βρετανία.
Το σύγγραμμα του Σκριβώνιου εκδόθηκε
για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1529, ως συμπλήρωμα του βιβλίου Περί Ιατρικής του Κέλσου7. Το
ίδιο έτος εκδόθηκε ως ξεχωριστό βιβλίο στη Βασιλεία της Ελβετίας8.
Στα κείμενα του Σκριβώνιου γίνεται 17 φορές
αναφορά στον Τρύφωνα και υπάρχει πλήθος συνταγών για ποικίλα νοσήματα, που μας επιτρέπουν να
εξάγουμε αρκετά συμπεράσματα γι’ αυτόν τον σπουδαίο Κρητικό ιατρό. Στα κείμενα αυτά ο Τρύφων αναφέρεται και ως χειρουργός. Εξετάζοντας τα ιάματα
του Τρύφωνα, φαίνεται ότι αυτός τελειοποίησε, χρησιμοποίησε και διέδωσε ευρέως τις θεραπείες με
έμπλαστρα, ενώ, χωρίς υπερβολή, προέβη και σε πράξεις αισθητικής δερματολογίας.

ΠΕρι Των ΕΜΠλΑΣΤρων ΚΑι Των ιΑΜΑΤων
ΤΟΥ ΤρΥφωνΑ ΤΟΥ ΚρηΤιΚΟΥ
Σύμφωνα με τον αείμνηστο καθηγητή της φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Εμμανουήλ9, τα έμπλαστρα ή εμπλαστά ή έμπλαστροι ξεκίνησαν ως αλοιφές και χρη-

Άγαλμα της ρωμαϊκής εποχής
από τη Γόρτυνα.

σιμοποιήθηκαν αρχικά από τους γυμνασιάρχες και τους αλείπτες, που τα παρασκεύαζαν οι ίδιοι. Τα υπό τη σύγχρονη έννοια επικολλήματα ή επιθέματα αναφαίνονται τον 1ο π. Χ. - 1ο
μ. Χ. αιώνα. Τα επιθέματα αυτά ετοποθετούντο προς ανακούφιση και θεραπεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.
O Mενεκράτης, o ιατρός του Τιβερίου και του νέρωνα (1ος
αιώνας μ. Χ.), σύμφωνα με τον Γαληνό, ήταν Έλληνας απελεύθερος και θεωρήθηκε εφευρέτης του κοινού εμπλάστρου, το
οποίο είχε ονομάσει «δια χυλών», επειδή συνίστατο από φυσικούς βλεννώδεις χυλούς και λιθάργυρο10.
ο Τρύφων, όμως, πολύ προγενέστερος του Μενεκράτη, συνέθεσε αρκετά θεραπευτικά έμπλαστρα, που μνημονεύονται
από τον Σκριβώνιο Λάργο και τον Γαληνό, μεταξύ των
οποίων τα παρακάτω:
-Το «Πράσινο Έμπλαστρον»11 (πρασίνου χρώματος),
που ήταν ενδεδειγμένο για ανοικτές πληγές. ο Τρύφων
το χρησιμοποιούσε στους μονομάχους, σύμφωνα με τον Σκριβώνιο Λάργο.
-Το «Μέλαν Έμπλαστρον»12, ενδεδειγμένο για
μώλωπες, δήγματα σκύλων, δοθιήνες και έλκη
(Σκριβώνιος Λάργος).
-Το έμπλαστρο για τις παθήσεις του σπλήνα που
αναφέρεται από τον Γαληνό13 και συνίστατο από
σκόνη λιβανιού, τήλη (βούκερας), σινάπι, σόδα, ρητίνη κέδρου:
…[Πρὸς τὰς σκιῤῥώδεις τοῦ σπληνὸς διαθέσεις.
ἐχρήσατο Τρύφων Γορτυνιάτης.] Τήλεως ἀληλεσμένης, νάπυος, μάννης λιβάνου ἀνὰ ξε. αʹ. μυροβαλάνου πιέσματος ξε. sʹʹ. νίτρου ἀφροῦ γο γʹ.
λειότατα ποιήσας καὶ μίξας, ἀναλάμβανε ἀφεψημένῃ κεδρίᾳ, ὥστε ἐμπλάστρου ὑγρᾶς ἔχειν τὸ
πάχος. ἡ χρῆσις ἐν διαλείμματι, ἐπιθεὶς τὸ φάρμακον καταλάμβανε ταινιδίοις…
-Το ίαμα μελάχλωρος (κιτρινόμαυρη) η κεφαλική, που αναφέρει επίσης ο Γαληνός14 για τα δυσίατα έλκη της κεφαλής και
τα διαβρωμένα οστά. Το μίγμα αυτό περιείχε λέπια από χαλκό,
σκόνη λιβανιού, αμμωνιακό κόμμι, ξηρή πεύκινη ρητίνη, επεξεργασμένο λίπος μοσχαριού, ρητίνη από τρεμιθιά, κερί, λάδι
και ξύδι:

6. Brigitte Maire (ed.) 2014. “Greek” and “Roman” in Latin Medical Texts. Studies in Cultural Change and Exchange in Ancient Medicine. Leiden:
Brill.
7. Smith, W. (ed.) 1867. Dictionary of Greek and Roman Biography. Vol. II, p. 722. Boston: Little Brown and co.
8. Scribonius, Largus 1529. De compositione medicamentorum. Cratandrus Basileae.
9. Εμμανουήλ, Ε. 1948. Ιστορία της Φαρμακευτικής, σελ 129. Αθήναι.
10. Κοινή ονομασία του οξειδίου του μολύβδου, που παρασκευάζεται με θέρμανση του μολύβδου στον αέρα και παίρνει την μορφή ερυθροκίτρινης σκόνης με πολύ μεγάλη πυκνότητα.
11. Georgius Helmreice (ed.) 1887. Scribonii Largi Conpositiones, chapter 203, page 82. Leipzig: Teubner.
12. Georgius Helmreice (ed.) 1887. Scribonii Largi Conpositiones, chapter 210, page. 86. Leipzig: Teubner.
13. T.L.G. Cd Rom, E. Galenus Med., De compositione medicamentorum secundum locos libri x, Volume 13, page 246, line 9.
14. T.L.G. Cd Rom, E. Galenus Med., De compositione medicamentorum secundum locos libri vii, Volume 13, page 745, line 5.
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…μελάγχλωρος κεφαλικὴ, ᾗ ἐχρήσατο Τρύφων ὁ ἀρχαῖος.
ποιεῖ πρὸς τὰ χρόνια καὶ δυσαλθῆ, ἀνάγει ὀστᾶ διεφθορότα. λεπίδος χαλκοῦ ιβʹ. μάννης, λιβανωτοῦ, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ῥητίνης πιτυΐνης ξηρᾶς, στέατος μοσχείου θεραπευομένου, ῥητίνης
τερμινθίνης ἀνὰ δραχ. ιστʹ. κηροῦ, ἐλαίου ἀνὰ μνᾶς τέταρτον,
ὄξους κοτύλην αʹ. σκεύαζε κατὰ τρόπον…

ΑνοΙΞη 2017

Ο ΤρΥφων ωΣ ΑιΣθηΤιΚΟΣ ΧΕιρΟΥργΟΣ

Το ίαμα «Εύχρους» του Τρύφωνα, που αναφέρεται στον Γαληνό18, περιλαμβάνει στη σύστασή του στυπτηρία, κερί, έλαιο,
αμμωνιακό άλας, σκόνη λιβανιού, ξύδι κ.α. και είναι το ακόλουθο:
…[Τρύφωνος ἀρχαίου ἡ εὔχρους λεγομένη.] Χαλκοῦ κεκαυμένου γο δʹ. στυπτηρίας στρογγύλης γο βʹ. ἰοῦ ξυστοῦ γο βʹ. ἁλὸς
ἀμμωνιακοῦ γο βʹ. μάννης γο βʹ. κηροῦ λίτρας βʹ. φρυκτῆς λίτρας
βʹ. ἐλαίου γο ιʹ. ὄξους τὸ ἀρκοῦν…

ο Κέλσος (1ος αιώνας), στον πρόλογο του βιβλίου VII, στο έργο
τoυ Περί Iατρικής, επαινεί με κολακευτικά σχόλια τον Τρύφωνα15
ως σπουδαίο χειρουργό, παράλληλα με δύο άλλους Έλληνες
χειρουργούς, τον Ευέλπιστο και τον Μέγη. Μάλιστα, γράφει ότι

η «εύχρους» χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό και την
αποκατάσταση του χρώματος του δέρματος και ουσιαστικά
ήταν το φάρμακο κατά των κάθε λογής εξανθημάτων και υπερκερατώσεων.

Ο ΤρΥφων Ο νΕΟΤΕρΟΣ
ο Τρύφων ο νεότερος, γιος του πρεσβύτερου, ακολούθησε την
τέχνη του πατέρα του και έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα στη Ρώμη.
Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία γι’ αυτόν στην αρχαία γραμματεία. Στο βιβλίο του Κ. Γεωργακόπουλου Αρχαίοι Ιατροί 19 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
- Ασχολήθηκε με τη θετική επίδραση των φυτών στη θεραπεία των ασθενών.
-Θεωρούσε υγιεινή τη συνήθεια «οι συνδαιτυμόνες ενός
συμποσίου να φορούν στεφάνια από δάφνες στο κεφάλι».

ΕΠιλΟγΟΣ

Αριστερά: Το πράσινο έμπλαστο από την έκδοση της Πάντοβας.
Δεξιά:Από την έκδοση του Σκριβωνίου (Βασιλεία, 1569).
Στο κείμενο αυτό ο Τρύφων αναφέρεται και ως χειρουργός.

πολλά πράγματα στην επιστήμη τους άλλαξαν σημαντικά προς
το καλύτερο. ο Κέλσος επίσης αναφέρει στο βιβλίο του τη θεραπεία που εφάρμοζε ο Τρύφων για την απομάκρυνση των
εφηλίδων και των μαύρων στιγμάτων του προσώπου16.
ο Τρύφων θεωρείται από πολλούς ως ο πρώτος καταγεγραμμένος αισθητικός ιατρός, αφού θεράπευσε έναν επώνυμο
Λατίνο της εποχής του, τον Σαμπίνο Καλβίσιο (Sabinus Calvisius)17. ο Σαμπίνο Καλβίσιο έφερε μαύρα στίγματα και κηλίδες
στο πρόσωπό του.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

ο ιατρός Τρύφων ο πρεσβύτερος ξενιτεύτηκε από τη Γόρτυνα
στη Ρώμη όχι πολλά χρόνια μετά την κατάληψη της Κρήτης,
τον 1ο π. Χ. αιώνα. φαίνεται ότι διέπρεψε στην Ιατρική, και ιδιαίτερα στη Χειρουργική, αφού αναφέρεται από τους σπουδαίους Λατίνους συγγραφείς Σκριβώνιο Λάργο και Κέλσο, αλλά
και από τον μεγάλο Έλληνα ιατρό Γαληνό.
ο Τρύφων φαίνεται ότι ασχολήθηκε και με την αισθητική
αφαίρεση των στιγμάτων και εφηλίδων, και πιθανώς των υπερκερατώσεων του προσώπου.
οι δύο Τρύφωνες ιατροί, πατέρας και γιος, τον 1ο αιώνα
π.Χ., όπως και οι δύο Ανδρόμαχοι ιατροί, πατέρας και γιος, τον
1ο αιώνα μ. Χ., πιθανότατα μαζί με τον Παμφιλιανό20, άξια τέκνα
της Κρήτης, αποτέλεσαν φορείς της Ελληνικής Ιατρικής, και κατ’
επέκταση του Ελληνικού Πνεύματος, που κυριάρχησε επί των
Ρωμαίων κατακτητών. Χ

A. Cornelius Celsus 1756. Of Medicine (translated by James Greive), book VII, page 378. London: Wilson & Durham.
A. Cornelius Celsus 1756. Of Medicine (translated by James Greive), book VI, ch. 5, page 327. London: Wilson & Durham.
Georgius Helmreice (ed.) 1887. Scribonii Largi Conpositiones, chapter 231, page. 93. Leipzig: Teubner.
T.L.G. Cd Rom, E. Galenus Med., De compositione medicamentorum secundum locos libri x, Volume 12, page 843, line 11.
Γεωργακόπουλος, Κ. 1998. Αρχαίοι Έλληνες Ιατροί, σελ 437. Αθήναι: Ιασώ.
Kühn, C.G. (ed) 1827. Claudii Galeni opera omnia, Volume 14, page 295. Leipzig: C. Cnobloch.
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οΤΑν ο φΑΚοΣ ΑΠοΚΑΛYΠΤΕΙ...

ΑΒEΡΚΙοΣ:
ο νAνοΣ ΜονΑΧOΣ
ΤηΣ ΑΚΡωΤηΡΙΑνHΣ
Δεν κανένα πρόβλημα με το ανάστημά του,
ίσως επειδή είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα...
Ήταν όσο μια καρέκλα στο ύψος (μόλις 95
εκατοστά) και πόζαρε χωρίς δισταγμό, ακόμη
κι όταν οι φωτογράφοι τον πλαισίωναν με ανθρώπους ή αντικείμενα για να δείξουν το
ανάστημα του. Το 1903, σε ηλικία 66 χρονών,
τον συνάντησε ο Ραχμιζαδέ Μπεχαεντίν. Δυο
από τις φωτογραφίες του έγιναν κάρτες και
τυπώθηκαν σε χιλιάδες αντίτυπα!
(Και μια επισήμανση: Καιρός να διορθωθεί μια εσφαλμένη ταύτιση του νάνου
μοναχού που βλέπομε στις κάρτες του 1905-1907).
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Του ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ

ΑνοΙΞη 2017

Η φωτογραφία (με τα σημάδια
του χρόνου πάνω της) είναι αναρτημένη
στο αρχονταρίκι της Ακρωτηριανής.
Ο Αβέρκιος εικονίζεται, ντυμένος με ράσα,
στην κάτω δεξιά γωνία.

1903
Ένας φωτογράφος φτάνει στη Σητεία,
ένας από τους πρώτους που, φορτωμένοι με τις βαριές φωτογραφικές μηχανές, βρέθηκαν να βαδίζουν στο αμάλαγο
τοπίο της κρητικής Ανατολής. Πέρασε
από την παραλία, είδε την πόλη λουσμένη στο φως, προχώρησε, φωτογράφισε τον μισογκρεμισμένο πύργο της
Εθιάς, σταμάτησε σε κάμποσα χωριά,
γέμιζε με μορφές και τοπία τις γυάλινες
πλάκες, τα φιλμ εκείνης της μακρινής
εποχής. Κανείς δεν ξέρει πόσα και πόσα
πράγματα απαθανάτισε με τον φακό
του. οι πλάκες, όπως θα διαβάσετε και
σε άλλο σημείο σε τούτο το περιοδικό,

χάθηκαν μια για πάντα. Μπορούμε
όμως να σχεδιάσομε την πορεία του μελετώντας τις κάρτες που τύπωσε μόλις
επέστρεψε στην έδρα του, στο Μεγάλο
Κάστρο.
Τ' όνομα του φωτογράφου ήταν
Μπεχαεντίν. Ραχμιζαδέ Μπεχαεντίν.
Μουσουλμάνος, Τουρκοκρητικός. Αφού
πέρασε από τα πιο σημαντικά τοπία της
επαρχίας, από τα βορεινά χωριά κι από
το οροπέδιο των Αρμενοχαντράδων,
πρέπει να κατέβηκε προς τον νότο,
προς τη Γεράπετρο. Άλλες φωτογραφίες
κι εκεί... Τις ξέρομε κι αυτές από τις τυπωμένες κάρτες.

Κανείς δεν περνούσε από τη Σητεία
εκείνα τα χρόνια χωρίς να τραβήξει
προς τ' ανατολικά, προς το Μεγάλο Μοναστήρι, την Ακρωτηριανή. Πήγε κι ο
φωτογράφος της ιστορίας μας, έστησε
τους καλογέρους για μια πόζα μπροστά
στο καθολικό, περπάτησε μέσα στο κάστρο. Εκεί, δίπλα στην εσωτερική πύλη,
βρισκόταν πάντα μια ξυλόγλυπτη καρέκλα, του παλιού η ηγουμένου κι αγωνιστή της κρητικής ελευθερίας, του
Μελέτιου Μιχελιδάκη. Του ταίριαζε για
φόντο...
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1903
Ανάμεσα στους καλογέρους της Ακρωτηριανής ήταν κι ένας βραχύσωμος άνδρας μεγάλης ηλικίας, ένας νάνος. Μια
καλοσυνάτη μορφή, ένας άνθρωπος
που, όπως μπορούμε να καταλάβομε
σήμερα, δεν αισθανόταν κανένα κόμπλεξ για το μπόι του. Συνήθως οι άνθρωποι που νιώθουν άβολα με το σώμα
τους δεν σταματούν εύκολα μπροστά
στον φωτογραφικό φακό. Εκείνος,
όμως, σταμάτησε.
Αμέτρητα είναι τα τεχνάσματα που
μεταχειρίζονται οι φωτογράφοι για ν'
αναδείξουν το θέμα τους. Βάζουν δίπλα
στο αρχαίο πιθάρι έναν άνθρωπο για να
δείξουν το μέγεθος του πιθαριού (έτσι
έκανε κι ο Μπεχάς στην Κνωσό), στήνουν κάμποσους μπροστά σ' ένα κτήριο
για να δώσουν ζωντάνια, βάζουν δέντρα στα πλάνα τους για να δείξουν το
τοπίο. Τούτος ο φωτογράφος δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ. Βρήκε δυο
γερά παλικάρια και τα έστησε δίπλα
στον νάνο, το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά του, έβαλε και την καρέκλα στην
άκρη. η διαφορά του αναστήματος φαίνεται με την πρώτη ματιά.
η πρώτη πόζα στήθηκε ακριβώς
πίσω από την κλειστή πόρτα του φρουριακού συγκροτήματος, ακριβώς απέναντι από το καθολικό της μονής, δίπλα
στην πέτρινη εξωτερική σκάλα που
οδηγεί στα πάνω πατώματα. Αλλά ένας
καλός φωτογράφος πρέπει να είναι σίγουρος. Κι εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να ξέρει κανείς το αποτέλεσμα
της δουλειάς του αν δεν εμφάνιζε τις
πλάκες (τα φιλμς της εποχής που λέγαμε...) στον σκοτεινό θάλαμο. Έστησε
και δεύτερη πόζα ο Μπεχαεντίν. Αυτή τη
φορά μόνο με τον ένα νεαρό δίπλα στον
νάνο. Στο ίδιο σημείο κι αυτή, δίπλα
στην πέτρινη σκάλα. ο νάνος ακουμπά
στην ξυλόγλυπτη καρέκλα του Μελετίου. Άλλη πονηριά και τούτη· ο νάνος
έχει ύψος όσο κι η καρέκλα!
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1907
Εποχή άνθησης του καρτ ποστάλ. η ζήτηση μεγάλη. ο φωτογράφος ανασκαλεύει τα αρχεία του, τυπώνει ό,τι νομίζει
πως θα έχει πέραση στην αγορά. Τυπώνει την παραλία με την πόλη της Σητείας
κι έναν Γάλλο αξιωματικό σε μιαν άκρη,
τυπώνει τον πύργο της Εθιάς, ορόσημο
της πρόσφατης ιστορίας για τη Σητεία
μα και για την Κρήτη αλάκερη. Και μαζί
μ' όλα τούτα τυπώνει και τις δυο πόζες
του νάνου. Ίσως να είχε κι άλλες, ποιος
ξέρει; Συνήθως οι λεζάντες στις κάρτες
ήταν σύντομες. Αλλά εδώ ο Μπεχαεντίν
παραβιάζει τον κανόνα. Τυπώνει τη μια
κάρτα και γράφει στην κορυφή τον
τίτλο SOUVENIR - 1907- CRETE, γράφει
και τ' όνομά του στο πλάι, Edit. Behaeddin photog. Candie, Crète.
Στην κάτω μεριά θεωρεί σκόπιμο να
περιγράψει το θέμα. Σε δυο γλώσσες,
μάλιστα. Αγγλικά και Γαλλικά: νάνος καλόγερος στη Μονή Τοπλού. (Ύψος 37
ίντσες. ηλικία 66 έτη). Στα Γαλλικά σημειώνει το ύψος σε εκατοστά του μέτρου: 0,95. Μήτε ένα μέτρο δεν ήταν το
ύψος του.
Το ίδιο έκαμε και στην άλλη κάρτα,
αυτήν με τους δυο νεαρούς δεξιά και
αριστερά του νάνου. Γράφει πάλι το
ύψος και την ηλικία στα Αγγλικά και τα
Γαλλικά.
ο μικρόσωμος καλόγερος είναι αγένειος, με γερασμένο πρόσωπο. οι ρυτίδες μαρτυρούν τα 66 του χρόνια.
Ποζάρει κρατώντας ένα μικρό λεπτό
μπαστούνι, φορεί στιβάνια, σκούφο καλογερικό και ράσο ζωσμένο μέσα στην
κρητική βράκα του. Έτσι ντύνονταν
στην καθημερινότητά τους οι καλόγεροι στην Κρήτη του παλιού καιρού.

◗
Ο Αβέρκιος. Στη φωτογραφία αριστερά εικονίζεται ανάμεσα σε δυο βρακοφόρους νεαρούς.
Στην άλλη (δεξιά) βλέπομε μόνο τον ένα. Δίπλα στον νάνο Μοναχό φαίνεται η καρέκλα του
Μελετίου Μιχελιδάκη, Ηγουμένου της μονής και μέλους της Επαναστατικής Επιτροπής στη
μεγάλη κρητική επανάσταση του 1866. Η ξυλόγλυπτη καρέκλα σώζεται ακόμη και σήμερα
(μετά τη συντήρησή της θα τοποθετηθεί στο μουσείο του μοναστηριού). Η καρέκλα
χρησιμοποιήθηκε εδώ ως... μέτρο σύγκρισης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

2017
Στο πολύτιμο αρχείο του φίλου γιατρού
Γιάννη Τζανή βρίσκεται μια ακόμη φωτογραφία του νάνου. ο συλλέκτης γιατρός δεν κατάφερε να βρει την
πρωτότυπη και την έχει σε αντίγραφο.
Μάλλον είναι από (άγνωστο) Ιταλό φωτογράφο. Μπροστά σε μιαν όμορφη
κρητική παραστιά κάθονται πέντε καλόγεροι. ο ένας καπνίζει ναργιλέ. Στους
τοίχους και πάνω στο ράφι της παραστιάς ένα κόσκινο, ένας τσούκος (φλασκί), τσιγκέλια, χαλινάρια, φανάρια,
μπουκάλια, μικρές νταμιτζάνες, εργαλεία απαραίτητα στο αγροτικό σπίτι της
εποχής. Δίπλα στους καθισμένους καλογέρους στέκεται κάποιος μικρόσωμος άνθρωπος, όρθιος αυτός. Μοιάζει
με παιδί, αλλά αν τον προσέξεις καλά
δεν θ' αργήσεις να καταλάβεις ποιος
είναι: ο νάνος!
2017. Μια μικρή έρευνα στα αρχεία
της μονής. ο σημερινός ηγούμενος, ο
αγαπητός π. φιλόθεος, ξέρει... Γνωρίζει
πρόσωπα και πράγματα. Βλέπει τις δυο
φωτογραφίες. «Τον ξέρω» λέει. «ο
Αβέρκιος είναι. Τον έχομε και σ' άλλες
φωτογραφίες».
Ξεφυλλίζει το μοναχολόγιο, σταματά:
Μοναχός Αβέρκιος, κατά κόσμον
Αντώνιος Καλοχωριάκης από χωρίον
Μετόχια. ηλικία: 50. ημερομηνία αποκάρσεως: Μάρτιος 1887.
Λογαριάζομε τον χρόνο. Στα 50 του
χρόνια έγινε καλόγερος ο Αντώνης Καλοχωριάκης, από τα Μετόχια, έτσι λέγονταν τα μικρά χωριά που βρίσκονταν
κοντά στον Σταυρωμένο. Σε κάποιο απ'
αυτά είχε γεννηθεί. Έτος γεννήσεως,
επομένως, το 1837, στα χρόνια της Αιγυπτιακής Κατοχής της Κρήτης, λίγο
μετά την επανάσταση του 1821. Το
1903, τη χρονιά που πήγε ο Μπεχαεντίν
στη Σητεία, ο Αβέρκιος ήταν 66 χρονών.
Ακριβής η λεζάντα στην κάρτα. Το μοναχολόγιο δεν αναφέρει άλλα στοιχεία
για τη ζωή του. Μήτε η παράδοση της
μονής έχει διασώσει πολλές πληροφο-
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ρίες. Απλώς τον θυμούνται όλοι οι παλιότεροι μοναχοί. Κι έχει μείνει η ανάμνηση ενός αγαθού ανθρώπου που
βρέθηκε μάλλον από παιδί στο μοναστήρι.
Σε μια μεγάλη φωτογραφία κρεμασμένη στ' αρχονταρίκι βλέπομε πολλούς από τους καλογέρους. Ανάμεσά
τους οι σεπτές μορφές των ηρώων - έχει
και ήρωες το μοναστήρι, αγιασμένες
μορφές που θυσιάστηκαν στους αγώνες
για τη λευτεριά. Στην άκρη - άκρη ο
Αβέρκιος. Καθισμένος σ' ένα πεζούλι, με
ράσο αυτή τη φορά. Γέροντας κι αγένειος, με τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα.
οι άνθρωποι που γεννιούνταν τόσο
βραχύσωμοι έβρισκαν ασφαλές καταφύγιο στα μοναστήρια. Σαν καλογεροπαίδια στην αρχή, κάποιοι απ' αυτούς
γίνονταν μοναχοί, κάποιοι κι ιερομόναχοι. Δύσκολο ήταν να επιβιώσει τον
παλιό καιρό ένας άνθρωπος με τόσο
λίγο μπόι, ίσως και μικρές σωματικές δυνάμεις. Αλλά, πολύ συχνά, οι ψυχικές και
οι πνευματικές δυνάμεις αντιστάθμιζαν
και ξεπερνούσαν τη σωματική μειονεξία. Όπως έγινε με τον Αβέρκιο. Όπως
έγινε και μ' έναν άλλο καλόγερο, τον
Ιωακείμ Αντωνάκη από τα Ρεθεμνιώτικα
που ασκήτεψε στη Μονή Κουδουμά.
Όπως και με άλλους που ξεχάστηκαν κι
έχει φτάσει μόνον ο απόηχός τους, σαν
μνήμη μακρινή, μέχρι τις μέρες μας. Κάποτε υπήρχε κι ένας φημισμένος νάνος
στ' ασκηταριά της Θηβαΐδας: ο Ιωάννης

ο Βραχύσωμος, που τιμάται ως όσιος
σήμερα.
Στην Ακρωτηριανή πάλι. η καρέκλα
πλάι στην οποία φωτογράφισαν τον
Αβέρκιο για να δείξουν το μπόι του βρισκόταν μέχρι και πριν από είκοσι χρόνια
στο ίδιο σημείο. η ίδια καρέκλα. Τη θυμούνται ακόμη και οι παλιότεροι επισκέπτες. Σήμερα βρίσκεται στην
αποθήκη και ο ηγούμενος την έχει για
συντήρηση. Την ίδια καρέκλα! Με το
σκάλισμα, ίσως και την ίδια ψάθα!
η φωτογραφία είναι μαρτυρία της
περασμένης ζωής. Βλέπεις πρόσωπα,
πράγματα, συγκρίνεις. η φωτογραφία
αποκάλυψε τον Αβέρκιο. Τον νάνο καλόγερο που δεν δίστασε να ποζάρει,
απαλλαγμένος μάλλον από την ανθρώπινη επιφυλακτικότητα, που κάποιοι
μπορεί να την αποκαλούσαν και κόμπλεξ.
Εδώ θα πρέπει, όμως, να πούμε και
μιαν άλλη αλήθεια: Μέχρι σήμερα πιστεύεται πως ο νάνος ανάμεσα στους
δυο βρακοφόρους Κρητικούς είναι ο
Ιωακείμ του Κουδουμά, η άλλη σεπτή
μορφή του κρητικού μοναχισμού. Δεν
είναι. Ίσως μια άλλη φωτογραφία ν' αποκαλύψει και τη δική του μορφή... Άλλωστε, ο Ιωακείμ (από τις Ρούπες
Ρεθύμνου) γεννήθηκε το 1873. Το 1903,
το έτος που έγινε η φωτογράφιση, ήταν
μόλις 30 χρονών. Αλλά σε ποιον θυμίζει
τριαντάχρονο νέο ο γερασμένος άνθρωπος της φωτογραφίας; Χ

ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕνΑ ΜνηΜΕΙο ΠοY ΖηΤΑ ΠΡοΣΤΑΣΙΑ...

ο πύργος του μουχαλέ στον Δραπανιά Κισάμου
«Πύργος του Κινέζου» ή «Πύργος του
Μουχαλέ». Δείγμα της φρουριακής αρχιτεκτονικής που επικράτησε στην Κρήτη
από τα χρόνια της Βενετοκρατίας, ορόσημο για τον τόπο και τους ανθρώπους
του. Βρίσκεται στον Δραπανιά Κισάμου,
ένα όμορφο χωριό ζυμωμένο με μνήμες
από παλιότερες εποχές, κυρίως από τα
χρόνια της Βενετιάς, τότε που οι εύφορες αυτές περιοχές ανήκαν σε ισχυρούς
φεουδάρχες. Με παχείς τοίχους για ν'
αντέχει το κτήρι, χρησίμευε ως κατοικία
της οικογένειας κάποιου ευγενή και ήταν
δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ν' αντέχει σε τυχόν εχθρικές επιθέσεις. Άλλωστε, αυτός ήταν διαχρονικά ο ρόλος των
πύργων και των μεταγενέστερων πυργόσπιτων. Η προστασία της φαμίλιας. Ήταν
μικρά αλλά πανίσχυρα οχυρά, οικογενειακού τύπου.
Τα παράθυρα κούφια, μπαινοβγαίνουν οι άνεμοι, περνούν τα νυχτοπούλια,
ένας ολόκληρος κόσμος είναι βυθισμένος στη σιωπή. Ή, μάλλον, η μνήμη, η
συλλογική μας μνήμη, είναι βυθισμένη
στη σιωπή· βουλιάζει μαζί με τα τελευταία αρχιτεκτονικά αριστουργήματα,
αυτά που μας κοιτάζουν με βλέμματα
νεκρά, ζητώντας ίσως την ευαισθησία
της μετα-νεωτερικής κοινωνίας μας.
Στέγη δεν υπάρχει. Κατέπεσε τα τελευταία χρόνια (μάλλον πριν από 2-3 δεκαετίες) όταν υποχώρησαν τα ξύλα που
την κρατούσαν. Κι είχε τόσα να πει... Για
τους τρόπους και τις μορφές στέγασης,
για τον ρόλο του ξύλου (άλλωστε, η ξυλεία που υπήρχε σε κάθε τόπο καθόριζε
και τη δόμηση, όπως ακριβώς συνέβαινε
και με τα υπόλοιπα υλικά, την πέτρα, το
λεπιδόχωμα, όπως συνέβαινε και με την
οικονομική επιφάνεια των ανθρώπων, τη
δυνατότητά τους να ψήνουν ή να προμηθεύονται ασβέστη...). Ο πύργος του
Μουχαλέ είναι ξεχασμένος σήμερα. Με
τα σκουπίδια και τα τρωκτικά να δημι-
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ουργούν μικρές επικράτειες στον εσωτερικό του χώρο, εκεί που κάποτε ακούγονταν γέλια, φωνές, κλάματα παιδιών,
εκεί που κάποτε ανθούσε η ζωή.
Τέτοιοι ισχυροί πύργοι βρίσκονταν
συνήθως στα κέντρα των οικισμών ή
πολύ κοντά σ' αυτά και, με το πέρασμα
του χρόνου, τα χωριά αποκτούσαν έναν
στοιχειώδη φρουριακό χαρακτήρα. Τα
σπίτια χτίζονταν το ένα δίπλα στο άλλο
και η αίσθηση της «κοινότητας ανθρώπων» γινόταν πιο έντονη. Οι οδικοί άξονες, δρόμοι που -εκτός από τη μεταφορά
των προϊόντων- κάλυπταν τις ανάγκες
επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, δημιουργούσαν δίκτυα που σηματοδοτούσαν τη μετάβαση από τον
ιδιωτικό στον δημόσιο χώρο, από την οικογενειακή ζωή στη ζωή της κοινότητας.
Είναι οι ίδιοι άξονες που οδηγούσαν στον
«έξω» χώρο. Τα μικρά δρομάκια που
έφταναν στα περβόλια, στ' αμπέλια, στα
λιόφυτα. Και τα άλλα, τα μεγαλύτερα,
αυτά που οδηγούσαν στους γειτονικούς
οικισμούς. Όχι, δεν μελετήσαμε τον Δραπανιά και τις γειτονιές του. Μερικές
(μάλλον μελαγχολικές) σκέψεις γεννιούνται κάθε φορά που βλέπει κανείς
μνημεία παραδομένα στην εξουσία της
φθοράς.
Τα πιο σημαντικά κτήρια των παραδοσιακών κοινοτήτων λειτουργούσαν
συμβολικά. Η εκκλησία του Άη Νικόλα
στον Δραπανιά, ο Πύργος του Μουχαλέ,
οι μνήμες από το απώτερο και το πρόσφατο παρελθόν αποτελούσαν κι αυτές
στοιχεία βάσει των οποίων συγκροτούνταν οι τοπικές ταυτότητες. Στα κρητικά
χωριά η αίσθηση της κοινότητας ήταν
μέχρι πρόσφατα ανεπτυγμένη σε μεγάλο
βαθμό. Οι κοντινοί αρχαιολογικοί χώροι
ήταν οικείοι, τα ξωκλήσια, οι πύργοι, τα
σημάδια της ιστορίας λειτουργούσαν ως
τοπόσημα και ως ορόσημα της συλλογικής μνήμης. Θύμιζαν (και θυμίζουν) την

ιστορία, μετατρέπονται σε κοινά αγαθά
και περιβάλλονται με τις αξίες. Σπάνια
θα συναντήσει κανείς πυργόσπιτα στην
Κρήτη χωρίς ν' ακούσει θρύλους και παραδόσεις γι' αυτά.
Ο πύργος του Μουχαλέ (δεν ξέρω
γιατί τον λένε έτσι - προφανώς από το
όνομα κάποιου παλιότερου ιδιοκτήτη,
δεν ξέρω μήτε γιατί τον λένε και «Πύργο
του Κινέζου») βρίσκεται σε καίριο σημείο
του οικισμού και, όπως είναι αναμενόμενο, έχει υποστεί αλλεπάλληλες επεμβάσεις. Οι άνθρωποι που τον κατοίκησαν
διαδοχικά προχωρούσαν σε μετασκευές
και επιδιορθώσεις για να καλύψουν τις
δικές τους ανάγκες. Έτσι συνέβαινε
πάντα με όλα αυτά τα κτήρια που εμείς
σήμερα τα αντιμετωπίζομε (και σωστά)
ως μνημεία του πολιτισμού μας. Μέχρι
και πριν από λίγες δεκαετίες ο πύργος
κατοικούνταν. Κι αν παρατηρήσει κανείς
προσεκτικά τους εσωτερικούς χώρους,
θα μπορέσει να δει κάποιες απ' αυτές τις
αλλαγές, τις μετατροπές ή τις μετασκευές. Ευτυχώς, πριν από λίγο καιρό το
μνημείο μελετήθηκε από μια ομάδα του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα
αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν τη
σπουδαιότητά του. Παράλληλα, όμως,
φανερώνουν και την ανάγκη προστασίας
του.
Αν κοιτάξει κανείς τις φωτογραφίες
του Γκερόλα, λήψεις των αρχών του περασμένου αιώνα, θα μελαγχολήσει. Στον
Δραπανιά υπήρχαν κι άλλα τέτοια μνημεία, όπως ο πύργος - κατοικία του επισκόπου Κισάμου Φαζού (Fasos) στα
Φραζιανά που είχε καθεδρικό ναό τον
Άγιο Νικόλαο, ερείπιο σήμερα.
Ας δείξει κάποιος ευαισθησία για
τούτα τα μικρά, αλλά πολύ σημαντικά,
μνημεία της υπαίθρου. Και για τον καταρρέοντα «Πύργο του Μουχαλέ»... Χ
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Τα παράθυρα κούφια, μπαινοβγαίνουν
οι άνεμοι, περνούν τα νυχτοπούλια,
ένας ολόκληρος κόσμος είναι βυθισμένος
στη σιωπή. Ή, μάλλον, η μνήμη, η συλλογική
μας μνήμη, είναι βυθισμένη στη σιωπή...
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ο λυράρης - τροβαδούρος
της Κρήτης!
φαινόμενο μοναδικό ήταν ο νταντάλας.
Έβαζε τη λύρα στο βουργιάλι κι έμπαινε στον δρόμο...
Ίσως να μην σταθεί κανείς ιστορικός της
Μουσικής στο φαινόμενο νταντάλα, σ'
έναν μοναδικό λαϊκό διασκεδαστή που
όργωνε την Κρήτη, πήγαινε από χωριό
σε χωριό, όπου υπήρχε γιορτή και πανηγύρι, κι έστηνε γλέντι. Πράματα
πολλά δεν κουβαλούσε. Μόνο μια λύρα,
που τη φύλαγε συνήθως σ' ένα υφαντό
βουργιάλι, έδενε το βουργιάλι στην
πλάτη, όπως κάνουν οι βοσκοί, κι
έπαιρνε τους δρόμους. Δημήτρη Δροσατάκη τον έλεγαν, αλλά κανείς δεν τον
ήξερε με τ' όνομά του. Ήταν ο νταντάλας, όνομα κι επώνυμο μαζί. νταντάλα
αποκαλούσε κι ο ίδιος τον εαυτό του.
Κάποτε που τον ρώτησαν γιατί δεν
άκουγε όταν τον φώναζαν Δημήτρη,
αποκρίθηκε: «Δημήτρηδες θα βρεις
τρεις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, ο νταντάλας όμως είναι ένας!» Και πραγματικά,
ένας ήταν ο νταντάλας. Μοναδικός κι
αξεπέραστος, τροβαδούρος, λαϊκός
μουσικός βγαλμένος από κάποιο αρχαίο καλούπι, κάτι ανάμεσα σε ραψωδό
κι ακόλουθο του Βάκχου. Ήταν από τα
χωριά της Εμπάρου, από το Κατωφύγι
νομίζω, αλλά τύποι σαν κι εκείνον δεν
έχουν πατρίδα. οι περιπλανώμενοι μουσικοί αποτελούν ένα εντελώς ιδιαίτερο
κεφάλαιο στην ιστορία του πολιτισμού
μας. Πόσω μάλλον ο νταντάλας, ο άνθρωπος που λες και γεννήθηκε για να
χαρίσει μουσική!
οι περιπλανήσεις του στην Κρήτη
φαίνεται πως είχαν αρχίσει από τα πολύ
νεανικά του χρόνια, τότε που τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα, μάλλον πριν από
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. η
εποχή της μεγάλης ακμής και της μεγά-
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λης του φήμης εντοπίζεται στις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970. Μερικές φορές
έπαιρνε τα λεωφορεία, τις περισσότερες
όμως σταματούσαν οι οδηγοί από
μόνοι τους όταν τον έβλεπαν να βαδίζει
στους δρόμους. Λένε, μα δεν ξέρω αν
είναι αλήθεια, πως περπατούσε μοναχός
και ξαφνικά θυμόταν τη λύρα. Την
έβγαζε από το βουργιάλι κι άρχιζε να
παίζει. Έπαιζε και βάδιζε. Δεν δίσταζε να
περπατά χιλιόμετρα, δεν δίσταζε να
παίρνει το πλοίο της γραμμής και να ταξιδεύει ακόμη κι έξω από την Κρήτη.
Και, φυσικά, όταν βρισκόταν στο πλοίο
το ταξίδι ήταν αλλιώτικο. Μέχρι τα ξημερώματα μπορούσε να παίζει. Κι ολόγυρα, πλήθος οι ταξιδιώτες.
Το ίδιο έκανε και στα λεωφορεία.
Κάθιζε στα πρώτα καθίσματα κι άρχιζε...
Εισιτήριο δεν του ζητούσε κανείς. Κι
όταν ένας νεαρός κι ακάτεχος εισπράκτορας τόλμησε να τον πλησιάσει με το
απόκομμα του εισιτηρίου στο χέρι, ο
νταντάλας τον κοίταξε μάλλον με περιφρόνηση, του πέταξε μια πειραχτική
μαντινάδα κι έσκυψε πάλι στη λύρα και
στο δοξάρι του χωρίς να δίνει σημασία
μήτε στον εισπράκτορα μήτε στα τρανταχτά γέλια των επιβατών. Ήξερε πως
δεν περιγελούσαν εκείνον αλλά... την
ασχετοσύνη του εισπράκτορα. Μια ζωή
στο ταξίδι! Γιατί κι μοίρα που τον μοίρωσε φαίνεται πως είχε γράψει μόνο μια
λέξη στο τεφτέρι της: δρόμος! Στην περιπλάνηση από μικρός, ως το τέλος
στους δρόμους. Σ' έναν δρόμο σκοτώθηκε. Το φθινόπωρο του 1980. Θύμα
τροχαίου...

μοναδικό φαινόμενο!
φαινόμενο μοναδικό ήταν ο νταντάλας.
Κάτι σαν αυτόκλητος διασκεδαστής,
κάτι σαν ραψωδός που σχεδίαζε μαντινάδες. Πείραζε και τον πείραζαν. Του
άρεσε να προκαλεί τη χαρά στους άλλους. Και το γέλιο. Γιατί γελούσε πρώτος
εκείνος! Σάρκαζε κι αυτοσαρκαζόταν,
απολάμβανε κάθε στιγμή της ζωής του,
ήξερε να ζει χωρίς άγχος.
Τρεις είναι οι λυράρηδες εις το νησί
της Κρήτης
Μουντόκωστας κι Ασκορδαλός και
ντανταλοδημήτρης.
Ήταν η εποχή που μεσουρανούσαν
ο Κώστας Μουντάκης και ο Θανάσης
Σκορδαλός στο μουσικό στερέωμα της
Κρήτης. να ήταν ένας ανυπόκριτος αυτοσαρκασμός η σύγκρισή του μ' εκείνους; να ήταν μια βαθύτερα ριζωμένη
πεποίθηση; Κανείς δεν ξέρει! Πάντως,
συνήθιζε συχνά να επαινεί τη μουσική
του. Σταματούσε το γλέντι, ανασήκωνε
το κεφάλι, κοίταζε τους ακροατές του κι
αναφωνούσε: «ω ανάθεμά με, λύρα που
τήνε παίζω!».
Έχω ακούσει και για παλιότερους
λυράρηδες που έπαιρναν τους δρόμους
και παρουσιάζονταν ξαφνικά εκεί που
δεν τους περίμενε κανείς. Αλλά γνώρισα
μόνον έναν. Τον νταντάλα! Τον συνάντησα για τελευταία φορά όταν, ως νεαρός δημοσιογράφος, βρέθηκα στη
Βιάννο. Ιούλιος του 1980, μέρα του
Αγίου Παντελεήμονα. Καθόταν στην
πλατεία, εκεί που είναι σήμερα το κατάστημα του καλού φίλου Μανώλη Σπανάκη, κι έπαιζε. Σταματούσε για ρακή
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γωνιά της Ανατολικής Κρήτης άρχισαν
να καταφτάνουν. νομίζω πως είχα δημοσιεύσει μερικές απ' αυτές. Όπως και
μαντινάδες. Απίστευτες, ευρηματικές,
σατυρικές κυρίως. Τι άλλο θα μπορούσε
να τραγουδήσει ένας λαϊκός τροβαδούρος που ήξερε να στήνει ξαφνικά γλέντια όπου βρισκόταν, απροσκάλεστος
πάντα. Κι απρόσμενος πάντα. Ήξερε να
μεταδίδει ένα διαβολεμένο κέφι, ήξερε
να χαρίζει την ευφορία μαζί με το γέλιο,
που τόσο το είχαν ανάγκη οι άνθρωποι
των μεταπολεμικών χρόνων.
Τύπο μποέμ θα τον λέγανε σήμερα,
αλλά ο νταντάλας ήταν κάτι παραπάνω,
πολύ παραπάνω. Έπαιζε γιατί πρώτα
χαιρόταν ο ίδιος τη μουσική, την απολάμβανε.
Τούτο το μικρό σημείωμα γράφτηκε
με την ευκαιρία μιας μοναδικής καλλιτεχνικής φωτογραφίας του νταντάλα,
έργο του αξέχαστου φίλου Μανώλη Αντωνακάκη, που μου έστειλε ο ομότεχνός του (και φίλος επίσης) κ. Μανώλης
Παπαδάκης. Στον νταντάλα, όμως, χρωστούμε πολύ περισσότερα. Ίσως τη διάσωση μιας αρχαίας παράδοσης: των
περιπλανώμενων μουσικάντηδων. Ελπίζω να βρούμε μια καινούργια ευκαιρία. Τουλάχιστον για να μεταφέρομε τις
πληροφορίες που συλλέξαμε τότε, το
1982. Ιστορίες και ανέκδοτα (δεν ήταν
και λίγα τα ανέκδοτα που τον έφεραν ως
πρωταγωνιστή).
Κλείνομε με τρεις μαντινάδες. Του
νταντάλα, βέβαια. Είναι, ίσως, οι περισσότερο γνωστές του.

Τύπο μποέμ θα τον λέγανε σήμερα, αλλά ο Νταντάλας
ήταν κάτι παραπάνω, πολύ παραπάνω. Έπαιζε γιατί πρώτα
χαιρόταν ο ίδιος τη μουσική, την απολάμβανε.

και μεζέ, μάζευε κάμποσους δίπλα. Κι
έπαιζε... Κι έπαιζε... Περνούσαν αυτοκίνητα, σταματούσαν λεωφορεία, ακούγονταν κορναρίσματα. ο νταντάλας
εκεί. Έπαιζε... Κι έπαιζε. Και δεν σταματούσε! Έτσι γινόταν στα χωριά. Αρκούσε

ν' ακουστεί η μαγική φράση: «ο νταντάλας ήρθε». Και μαζεύονταν όλοι.
Έγραψα για πρώτη φορά ένα μικρό
κείμενο γι' αυτόν στις "Κρητικές Εικόνες"
λίγους μήνες μετά τον χαμό του. Αυτό
ήταν: Δεκάδες μαρτυρίες από κάθε

Από όλα τα ελατήρια
μ' αρέσει το ντιβάνι
εγώ το χώμα να κοιτώ
και εκείνη το ταβάνι.
Στη μέση - μέση τσ' εκκλησιάς
στεκόμουν σαν το μπούφο
τον άρτο τον εφάγανε
όσοι φορούσαν σκούφο.
Λογίζομαι τη θάλασσα
βαθιά που την ανοίξαν
τα χώματα που βγάλανε
πού διάολο τα ρίξαν;
Ν. Ψ.
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ

η περίσταση το καλούσε...
οΤΑν ΤΑ ΤοΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΓΙνονΤΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤοΙ ΚωΔΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙφοΡΑΣ
ΑΚοΜη ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ' ΕνΑ ΣοYΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Στο ένα ταμείο καθόταν μια καθολική
καλόγρια με τη ριχτή μαύρη φορεσιά
και τη λευκή κορδέλα στο μέτωπο. Στο
άλλο μια με κόκκινο καπέλο και κόκκινη
κάπα, κάτι σαν την κοκκινοσκουφίτσα
του παραμυθιού. Παραπέρα μια λιπόσαρκη γριούλα ανασήκωνε τα πρεσβυωπικά γυαλιά της για να βλέπει τον
κόσμο που πήγαινε κι ερχόταν. Και πιο
κει, στο μανάβικο, μια έξαλλη κυρία με
έντονα χαρακτηριστικά προσπαθούσε
να σύρει τα πόδια της. Βλέπετε, φορούσε γόβες ψηλοτάκουνες και δεν
ήταν συνηθισμένη να δουλεύει με τέτοια επίσημα και δυσκολοβάδιστα υποδήματα. ούτε με τόσο βάψιμο!
Αν δεν ήταν παραμονή της Αποκριάς, όλα τούτα θα φάνταζαν σαν σκηνές από έναν άλλο κόσμο, μάλλον
αλλοπρόσαλλο. Εδώ, όμως, είναι τόσο
φυσικές και τόσο αυθόρμητες που θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές της τοπικής μας παράδοσης. Μια ομάδα
ανθρώπων υποδέχεται τη μεγάλη
γιορτή με τον τρόπο που ταιριάζει στην
παράδοσή μας. Ακόμη και στους τόπους εργασίας τα έθιμα διατηρούν τη
λάμψη τους. Καθορίζουν κανόνες συμπεριφοράς.

Είναι οι Απόκριες στα ς/μ Χαλκιαδάκη! Εκεί που όλοι, εργαζόμενοι, στελέχη και μέτοχοι, είναι μια μεγάλη
οικογένεια. Και στη δική μας κρητική
κουλτούρα οι οικογένειες ξέρουν να λειτουργούν σαν σύνολα. Χαίρονται όλοι
μαζί, λυπούνται όλοι μαζί, διασκεδάζουν όλοι μαζί. Και, φυσικά, γιορτάζουν
όλοι μαζί την αποκριάτικη ανατροπή
της τάξης του κόσμου. Ποτέ άλλοτε δεν
θα ερχόταν η καλόγρια... από το Βατικανό, ποτέ άλλοτε δεν θα φιγούραρε
μπροστά σε τόσους φακούς η προκλητική κυρία του μανάβικου. Στο κλίμα της
γιορτής κι οι πελάτες. Άλλωστε, όλοι
τούτοι που εμφανίστηκαν σήμερα με
καινούργια προσωπεία είναι οι άνθρωποι που συναντούν κάθε μέρα. Γνωστοί
πια, φίλοι ύστερα από τόσα χρόνια.
Δεν ξέρει κανείς πόσες φωτογραφίες βγήκαν το τελευταίο Σάββατο της
Αποκριάς, κυρίως με τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων. Γελούσαν τα παιδιά,
πόζαραν δίπλα στους μεταμφιεσμέ-

νους. Ακόμη κι οι περαστικοί σταματούσαν κι έμπαιναν. Έστω και για το καθιερωμένο αποκριάτικο κέρασμα. Δεν
είναι και τόσο συνηθισμένο να βλέπει
κανείς έναν ολόκληρο κόσμο μεταμφιεσμένο και προσαρμοσμένο στον ρυθμό
της Αποκριάς...
η σιτεμένη κυρία πηγαινοερχόταν
και γέμιζε τους πάγκους με μήλα και
πορτοκάλια, σταματούσε δίπλα στους
πελάτες, μιλούσε και συμβούλευε. Κι οι
πελάτες δεν άργησαν ν' αναγνωρίσουν
τον πάντα χαμογελαστό κύριο Χρήστο
που για μια μέρα του χρόνου... άλλαξε
πρόσωπο, πουδραρίστηκε, βάφτηκε με
έντονο κραγιόν, φόρεσε ρόμπες και
καλσόν. η περίσταση το καλούσε...
ναι, η περίσταση το καλεί. Σε κοινωνίες σαν τη δική μας είναι δύσκολο ν'
απαρνηθεί κανείς τον κοινωνικό του
ρόλο. Και τη σύμπλευση με τις παραδόσεις που μας φέρνουν κοντά στις ρίζες
μας. Και του χρόνου παιδιά, και του χρόνου! Χ

ςημ. Το παραπάνω κείμενο στάλθηκε στο περιοδικό από τον κ. ν.ν., πελάτη που
βρέθηκε την παραμονή της Αποκριάς στο κατάστημα της Θερίσου. Τον ευχαριστούμε!.

