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www.xalkiadakis.gr 

Tριμηνιαία έκδοση
των Σ/M XAΛKIAΔAKH
1o χιλ. Γαζίου-Κρουσώνα 7005 Ηράκλειο
τηλ. 2810 824 140

Διανέμεται δωρεάν από 
τα καταστήματα της εταιρείας

Yπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Eκδοτική φροντίδα:
Tμήμα Δημοσίων Σχέσεων
της A.E. XAΛKIAΔAKH

Φωτογραφία εξωφύλλου:
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ 

Σύμβουλος έκδοσης:
NIKOΣ ΨIΛAKHΣ

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
της Α.Ε. Χαλκιαδάκη : 
ΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Σχεδίαση εντύπου:
NIKOΣ NTPETAKHΣ

Φωτοστοιχειοθεσία
Mακέτες - Eκτύπωση:
TYΠΟΚΡΕΤΑ
BI.ΠE. Hρακλείου 
Tηλ. 2810 380882  FAX: 2810 380887

Tα κείμενα που δημοσιεύονται 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην 
και την άποψη της εταιρείας ή του περιοδικού.
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Κάπως έτσι ντύνονταν κάποτε οι Κρητικοί, κάπως έτσι καλοδέχονταν τον ξένο
και τον διαβάτη, κάπως έτσι στέκονταν στις παλιές πόρτες κι αγνάντευαν το φως,
κάπως έτσι στέκονταν κάποτε και στα μετερίζια τους, κάπως έτσι! 
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ΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

ΦωτογραφήματαN

Τοιχογραφία της μνήμης 

...Είναι που φυλλομετράς τις εικόνες και ζωντανεύεις τις
μορφές, τις στιγμές, τις μέρες που πέρασαν.

Είναι που νομίζεις πως κράτησες ακίνητο τον ανίκητο χρόνο,
πως έκλεψες κάποιες ελάχιστες στιγμές του και τις κράτησες σαν
λάφυρο σ' ένα "κλικ" της φωτογραφικής μηχανής. Χρώμα και
φως είναι η φωτογραφία. 

... Είναι που με χρώμα και φως συνθέτεις την τοιχογραφία της
μνήμης. Κάθε φωτογραφία διηγείται κι από μιαν ιστορία. Ή πολ-
λές ιστορίες μαζί, άλλη για τον καθένα που την κοιτάζει. Ένα
παλιό κρητικό σπίτι με πελεκημένα πορτομάγουλα, ένα κλήμα
που στεφανώνει το ανώφλι. Κι ένας γέροντας με αγέρωχο
βλέμμα. Μαντεύεις τα λόγια του, φτιάχνεις κι άλλες μικρές ιστο-
ρίες, η εικόνα πυροδοτεί τη φαντασία, συνομιλείς μαζί της,
αφουγκράζεσαι κι αποκρίνεσαι... Κάπως έτσι ντύνονταν κάποτε
οι Κρητικοί, κάπως έτσι καλοδέχονταν τον ξένο και τον διαβάτη,
κάπως έτσι στέκονταν στις παλιές πόρτες κι αγνάντευαν το φως,
κάπως έτσι στέκονταν κάποτε και στα μετερίζια τους, κάπως
έτσι! 

Κι ο φωτογράφος μπορεί ν' αφουγκράζεται. Να ξαναζεί τις
πετρωμένες στιγμές. Τις δικές του, μα και των άλλων. Να ξανα-
συνθέτει τις ψηφίδες του χρόνου.

Όλα έμοιαζαν μαγικά στις παλιές φωτογραφικές μηχανές. Η
εικόνα φανερωνόταν αργότερα, μέσα σε κάποιο σκοτεινό θά-
λαμο με κόκκινο φως, αχαμνό. Ήταν η "εμφάνιση", τα "χημικά", η
"στερέωση", ορολογίες στοιχειωμένες πια, σχεδόν ξεχασμένες
ύστερα από ελάχιστα χρόνια ψηφιακής τεχνολογίας. 

Θυμάσαι; Στιγμές αναμονής στον θάλαμο, στιγμές αγωνίας,
εικόνες που έρχονταν σιγά σιγά σα να τις καλούσε κάποια μά-
γισσα του παραμυθιού να αφήσουν τα σκοτάδια του άδηλου και
να ντυθούνε πάλι με φως. Ο κόκκινος φωτισμός, ανάριος κι από-
κοσμος, αποκάλυπτε με φειδώ τα μυστικά σου. Ή μάλλον σε
άφηνε να τα μαντέψεις. Δηλαδή, να μαντέψεις το μη ορατό!

Ήταν απόγευμα, θυμάμαι, κι ο γέρο Φώτης στεκόταν στην
πόρτα του σπιτιού του.

- Κοπιάστε!
Λόγια ανασυρμένα κι αυτά από τα βάθη του χρόνου, από κά-

ποιους άλλους καιρούς.
- Κοπιάστε!
Σιμώστε, δηλαδή. Ελάτε, καλωσορίσατε. Πόσες λέξεις και

πόσες συνήθειες κρύβονται κάθε φορά πίσω από το λιτό δωρικό
λεξιλόγιο του κάθε γέροντα Κρητικού! 

Κι ύστερα, τα ποτηράκια της ρακής. Το κέρασμα. Οι συνή-
θειες που έμειναν κι αυτές αταλάντευτες, ασάλευτες στο πέρα-
σμα του χρόνου. Και το "κλικ", αυτός ο μαγικός ήχος που κάνει το
κλείστρο της μηχανής. Διάφραγμα, ταχύτητα, θερμοκρασία
φωτός, βάθος πεδίου...

Κουβεντιάζω κι εγώ με τις εικόνες. Με την κάθε φωτογρα-
φία, με την κάθε μορφή που έτυχε στον δρόμο μου, με την κάθε
στιγμή που μένει τώρα κλεισμένη σ' ένα φιλμ, σ' ένα τυπωμένο
χαρτί. Ο γέρο Φώτης, μορφή αυστηρή κι ευγενική συνάμα, κα-
λοσυνάτη κι αέρινη, μένει για πάντα όρθιος στο κατώφλι του,
όπως τον είδα εκείνο το λιόγερμα, ατενίζει για πάντα τα περα-
σμένα και τα μελλούμενα και στο βλέμμα του καθρεφτίζεται ένα
κομμάτι της Κρήτης που αγαπήσαμε. Με τα φώτα και τα σκοτά-
δια της, με τα καλούδια και τα ξεσπάσματά της, τις πίκρες και τις
χαρές, το χαμόγελο και το δάκρυ, τους αγώνες και τις ελπίδες.

ΣΗΜ. Ήταν ένας από τους τελευταίους βρακοφόρους του δικού
μου γενέθλιου τόπου ο γέρο Φώτης. Δεκαετία του 1990. 

◗
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Μινωικό... 
Καβροχώρι!
Μετρημένοι στα δάκτυλα του
ενός χεριού είναι εκείνοι που θα
μπορέσουν να διαβάσουν τη
μινω-μυκηναϊκή συλλαβογραφή
που την γνωρίζομε σήμερα ως Γραμ-
μική Β. Κι όμως κάποιοι στο Καβρο-
χώρι, έναν μικρό οικισμό του Δήμου
Μαλεβιζίου, σκέφτηκαν να ξεσηκώ-
σουν τα σύμβολα των πήλινων πινα-
κίδων που βρέθηκαν στην Κνωσό,
στα Χανιά, στην Πύλο, στη Θήβα και
σε άλλες μυκηναϊκές εγκαταστάσεις,
να τα ταιριάξουν μεταξύ τους και να
κάμουν μακροβούτι στην ιστορία! 

Έγραψαν με τα σύμβολα της
Γραμμικής Β΄ το όνομα του χωριού
τους, μαζί μ' ένα λιτό καλωσόρισμα.
Τι κι αν δεν βρεθεί κανείς Μινωίτης,
κανείς Μυκηναίος να το διαβάσει;
Φτάνει που πιο κάτω, στη βάση της
πινακίδας είναι σημειωμένη με ευ-
διάκριτα γράμματα (του γνωστού
μας ελληνικού αλφαβήτου) η επεξή-
γηση: «Γραμμική Β΄. Ελληνική γραφή
του 1450 π.Χ. - 1150 π.Χ. Η πρώτη
γραφή της Ευρώπης». Και παραδί-
πλα, μέσα σε γαλάζιο φόντο, η Μι-
νωΐτισσα θεά με τα υψωμένα χέρια,
σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα που
βρέθηκε στην περιοχή τους. 
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Έγραψαν με τα σύμβολα 
της Γραμμικής Β΄ 
το όνομα του χωριού τους, 
μαζί μ' ένα λιτό 
καλωσόρισμα. 

◗



Τοπίο ορεινό, τοπίο με μνήμη!
Ζούρβα Χανίων, Λευκά Όρη, Μαδάρα. 
Οι λέξεις απλώς συμπληρώνουν την εικόνα. 
Κι όμως, τούτο το ορεινό τοπίο έχει μνήμη. 

Κοιτάζω τις απότομες πλαγιές του βουνού και βλέπω ανθρώ-
πους να σκάβουν με τα χέρια, με τα νύχια, τη φτενή γης. Ας έφυ-
γαν οι παλιοί ζευγολάτες, ας ταξίδεψαν στη χώρα του αχώρητου,
όπως τόσοι και τόσοι. Τα τίμια χέρια του μόχτου είναι εδώ, τα
βλέπω! Και θα είναι εδώ όσο θα στέκουν ακόμη τούτες οι μικρές
λουρίδες καλλιεργήσιμης γης, αυτές που τις λέμε πεζούλες στη
γλώσσα μας! Σειρές ολόκληρες από κάτω μέχρι πάνω, όπου
υπάρχουν λίγες πατουχιές γης, όπου δεν καλύπτεται η ανώμαλη
επιφάνεια από βράχους. 

Κάποτε, όχι παλιά, λίγες δεκαετίες πριν από σήμερα, έσπερναν σ'
αυτά τα ψηλώματα ταγή και κριθάρι. Κάποτε θέριζαν οι κοπελιές
και τα ράθυμα υποζύγια κουβαλούσαν τα δεμάτια στις θημω-
νιές. Κάποτε η ζωή σκαρφάλωνε στις Μαδάρες και γύρευε λίγο
χώμα για να ριζώσει. Λίγα τα γεννήματα της γης κι ο κόπος των
ανθρώπων άμετρος.
Όχι, δεν παραπονιέμαι, δεν είναι ρομαντικός περίπατος η ανα-
πόληση. Πληγώνει ο αγώνας των ανθρώπων, ο τρόπος που δού-
λεψαν για να κρατηθούν στη ζωή. Πληγώνει ο μόχτος ο
άμετρος... Παραπονιέμαι που δεν κάμαμε τίποτα για να μείνουν
τα ίχνη των ανθρώπων ζωντανά, χαραγμένα στο τοπίο της Κρή-
της, χαραγμένα στο τοπίο της μνήμης... 
Σε λίγα χρόνια τούτες οι αχνές πεζούλες θα σβήσουν. Μαζί με τα
χνάρια των ανθρώπων που τις έφτιαξαν.  

9

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016

Τα τίμια χέρια του μόχτου είναι εδώ, τα βλέπω! 
Και θα είναι εδώ όσο θα στέκουν ακόμη 

τούτες οι μικρές λουρίδες καλλιεργήσιμης γης,
αυτές που τις λέμε πεζούλες στη γλώσσα μας!
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Πολιτισμός 
που αντιστέκεται!

Δεν είναι που μας γοητεύει η πατίνα του χρόνου, είναι που τούτα
τα ρημαγμένα σπιτικά σηκώνουν στους ώμους τους έναν ολό-
κληρο κόσμο, μεταφέρουν στις άτολμες μέρες μας μιαν άλλη
αισθητική, μεταφέρουν ιδέες, αξίες, πολιτισμό. 

Δεν είναι που μας συγκινούν οι περασμένες ζωές, είναι που
ανακαλύπτομε κάθε φορά πως εκείνες οι παλιές γενιές ήξεραν
να συνομιλούν με τη φύση, γνώριζαν το μέτρο, κρατούσαν τον
σφυγμό του χρόνου. Κανένας δεν βιαζόταν, κανένας δεν αρ-
γούσε... Πελεκούσαν τις πέτρες με τις ώρες για να φτιάξουν έναν
χειρόμυλο ή για να σμιλέψουν ένα πελέκι, φύτευαν κυπαρίσσια
για να στεγάζουν τους μελλούμενους, τα εγγόνια και τα δισέγ-
γονα. 

Παμπάλαια σπίτια, με τους αέρηδες να διαβαίνουν ανενό-
χλητοι από τα άδεια παράθυρα, με τον ήλιο να ξεχύνεται μέσ'
από τις πεσμένες στέγες και τους ανθρώπους να προσπερνούν
αδιάφορα - λίγοι μπορούν ν' ακούσουν τους ψιθύρους της ιστο-
ρίας. 

Κι αν δεν έχουν κατοίκους πια, θαρρώ πως τούτα τα ξέσκεπα
σπίτια έχουν ψυχή, θαρρώ πως κι οι πέτρες θυμούνται. Ίσως ν'
αντηχούν ακόμη ανάμεσά τους οι φωνές, τα γέλια τα κλάματα,
ίσως να στοίχειωσαν κι οι μυρωδιές από τα πήλινα τσικάλια που
σιγόβραζαν στις παραστιές...  

Κι αν τα δεις ως σύνολο, μαζί με τα σπίτια που έχτισαν δίπλα
τους οι νεότερες γενιές, θα καταλάβεις πως δεν φοβούνται!
Πολλά απ' αυτά, ιδίως εκείνα που σώθηκαν στις τσιμεντένιες πο-
λιτείες μας, μπορεί να τα κατασκεπάζουν οι φαραωνικές κατα-
σκευές του 20ού αιώνα, πολλά μπορεί να γυρεύουν φως κι αέρα
για ν' αναπνεύσουν, αλλά συνεχίζουν να στέκουν περήφανα,
στριμωγμένα ανάμεσα στις μυλόπετρες της «ανάπτυξης». (Μα
γιατί κάθε που βλέπω πετρόχτιστα σπίτια περιτριγυρισμένα με
τσιμεντένιους πύργους θαρρώ πως μοιάζουν με χαμόγελα
πικρά κι ειρωνικά συνάμα;)  

ΣΗΜ. Αφαίρεσα τα χοντρά καλώδια του ηλεκτρικού που περ-
νούσαν ακριβώς πάνω από το σπίτι. Νόμισα πως αν τα άφηνα κι
εδώ, στη φωτογραφία, το ειρωνικό χαμόγελο θα συνέχιζε να με
κυνηγά... 

NΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Κι αν δεν έχουν κατοίκους πια, 
θαρρώ πως τούτα 
τα ξέσκεπα σπίτια έχουν ψυχή...

◗
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NΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣNΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ 

Οι καμπύλες της γης!

Ε, λοιπόν, ναι, η ομορφιά κρύβεται στα απλά πράγματα! 

Τα προσπερνάμε γιατί τα συνηθίσαμε, γιατί τα βλέπομε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα κομμάτι του κόσμου μας.
Όταν, όμως, πέσουν πάνω τους οι τελευταίες αχτίνες του ήλιου, οι ταπεινοί κι απέριττοι θάμνοι μεταμορφώνονται, η γης ξαναθυμί-
ζει πως είναι γυναίκα με τις καμπύλες, με τα πλουμίδια και τα στολίδια της. 
Δεν ξέρω πόσοι αιώνες βροχής και ανέμων χρειάστηκαν για να λαξεύσει ο μέγας πλάστης του κόσμου μας με το φως και με τον άρ-
γιλο τούτη την ομορφιά. Ξέρω μόνο πως κάθε ώρα της μέρας το τοπίο της Κρήτης μεταμορφώνεται. Πότε γίνεται άγριο, πότε γαλη-
νεύει και μοιράζει χαμόγελα και πότε δείχνει φιλάρεσκα της φωτισμένες καμπύλες του. 
Έτσι γιατί κι η γης είναι γυναίκα!  

(Τοπίο στις λοφοσειρές νότια του Ηρακλείου).
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Όταν, όμως, πέσουν πάνω τους 
οι τελευταίες αχτίνες του ήλιου, 
οι ταπεινοί κι απέριττοι θάμνοι 

μεταμορφώνονται...

◗
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Ποιοτικά προϊόντα γάλακτος

Η παράδοση

μέσα από τη 

σύγχρονη  

τεχνολογία



εν μείναμε, όμως, μόνο στις
δωροεπιταγές. Μοιράσαμε
απλόχερα δώρα στους πε-
λάτες που συμμετείχαν στις
κληρώσεις. Ο φετινός Αύ-

γουστος μπήκε με διάθεση… vintage!
Όντας θαυμαστές της vintage σειράς
της 7UP, μοιράσαμε 1 vintage ποδή-
λατο, 3 polaroid φωτογραφικές μηχα-
νές, 50 vintage Τ-shirts, 50 vintage
τσάντες και όλα αυτά πολύ εύκολα αγο-
ράζοντας προϊόντα 7 UP και κάνοντας
την χρήση της Xtra Card στο ταμείο. 

Οι 5 ψησταριές Compact της Weber
από την αγορά πολυσυσκευασιών Αm-
stel, Heineken ή ΑΛΦΑ ήταν από τα
δώρα που λατρέψατε και δόθηκαν
άμεσα! Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με
πολλά και χρήσιμα δώρα. Πελάτες που
προτίμησαν τα προϊό ντα των εταιρειών
Henkel και Johnson&Johnson κέρδισαν
20 σετ περιποίησης Syoss και 40 σετ
περιποίησης Le Petit Marseillais αντί-
στοιχα. 

Όχι ένα ούτε δύο, αλλά 20 skate -
decks nijah βρέθηκαν στα χέρια των
φίλων μας που αγόρασαν προϊόντα
Monster. Τα 5 BMX Bikes ήταν δώρα
της ίδιας κλήρωσης και συνέβαλαν στο
να καταφέρουμε για άλλη μια φορά να
φύγουν οι πελάτες χαρούμενοι από τα
καταστήματά μας. 

25 Tablets δώσαμε με την αγορά
πολυσυσκευασιών μπισκότων Παπαδο-

πούλου. Οι ενθουσιασμένοι με το δώρο
νικητές λάτρεψαν το υπέροχο για ‘’σερ-
φάρισμα’’ Tablet. Τα δώρα της εταιρείας
Παπαδοπούλου συνεχίστηκαν με τις 80
cooler bags που αποκτήθηκαν με την
αγορά προϊόντων Caprice.

Στην εταιρεία Χαλκιαδάκης πάντα
επιφυλάσσουμε ευχάριστες εκπλήξεις

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> 
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Τα δώρα πολλά - 
τα χαμόγελα περισσότερα! 

Τους τελευταίους τρεις μήνες οι τυχεροί πελάτες των καταστημάτων μας ήταν πάνω από 650, από τους οποί-
ους περίπου οι 300 κέρδισαν, μέσα από κληρώσεις που υπήρχαν στα φυλλάδια προσφορών μας, πάνω από
5.500€ σε δωροεπιταγές. Απαραίτητη προϋπόθεση; Η χρήση της Χtra card Χαλκιαδάκης! Αν δεν την έχετε ήδη
αποκτήσει, αποκτήστε την άμεσα για να διεκδικείτε κι εσείς ακόμα περισσότερα δώρα και προνόμια από τα κα-
ταστήματά μας! Για ακόμα πιο εύκολη έκδοση της Xtra Card Χαλκιαδάκης μπορείτε να επισκεφτείτε το site της
εταιρείας μας (xalkiadakis.gr).

Στην εταιρεία Χαλκιαδάκης 
πάντα επιφυλάσσουμε ευχάριστες
εκπλήξεις στους πελάτες μας,
προσπαθώντας να είναι πάντα 
χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. 

Δ



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 υπερτυ-
χεροί πελάτες μας, που πραγματοποίησαν αγορές με προϊόντα
Diadermine, Keratin Color, Gliss, Taft, Got2b, Superoft, Fa,
Palette, είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα πανέμορφο τα-
ξίδι τριήμερης κρουαζιέρας στο Αιγαίο, σε δίκλινη καμπίνα,
προσφορά της εταιρείας Henkel. 

Επιπλέον, πελάτες των Super Market Χαλκιαδάκης του
νομού Ηρακλείου, με αγορές 30€ σε μία απόδειξη, απέκτησαν
δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλη κλήρωση για το κρεβάτι των
ονείρων τους. Κληρώθηκε 1 νικητής για 1 κρεβάτι Βarcelona
160 Χ 200εκ. με στρώμα Αdvance Touch συνολικής αξίας 1.900€
και 50 νικητές για 50 ζευγάρια μαξιλάρια Joy από το κατά-
στημα Media Strom Ηρακλείου. Η κλήρωση πραγματοποι-
ήθηκε στο κατάστημά μας MAX Αλικαρνασσού την Παρασκευή
16/9/2016 στις 19:00. 

Μία ευχάριστη έκπληξη για ψώνια στα καταστήματά μας
ήταν οι δωροεπιταγές αξίας 5€ και 6€ από τις εταιρείες
ΝΟΥΝΟΥ και Ελαΐς-Unilever αντίστοιχα. Με σταδιακές αγορές
25€ επιλεγμένων προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ κατά το χρονικό
διάστημα 6.7.2016 – 16.8.2016 οι πελάτες μας κέρδιζαν μία
δωροεπιταγή αξίας 5€ για τις επόμενες αγορές τους. Η
ανταπόκριση ήταν μεγάλη και έτσι συνεχίσαμε δυναμικά!
Φροντίσαμε για εσάς, μέσα από τις μοναδικές προσφορές σε
όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα Ελαΐς – Unilever την περίοδο
31.08.2016 - 19.09.2016 και με τη συμπλήρωση αγορών αξίας
25€ σε προϊόντα Ελαΐς-Unilever, να κερδίζετε μία δωροεπιταγή
των 6€. 

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ, καθώς συνεχίζουμε
να μοιράζουμε πλούσια δώρα! Στο φυλλάδιο προσφορών μας
μπορείτε να δείτε τις τρεχούμενες κληρώσεις και να
διεκδικήσετε δώρα και δωροεπιταγές από τα Supermarket
Χαλκιαδάκης! Αλλά και η σελίδα μας στο facebook (xalkiadakis.gr)
κρύβει πολλές εκπλήξεις, όπως ο σχολικός διαγω νισμός, για να
λύσουμε τα χέρια των γονιών και να χαρίσουμε χαμόγελα στους
μικρούς μας φίλους, με την προσφορά 5 πακέτων με δώρα
(τσάντα, κασετίνα, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μπλοκ ζω -
γραφικής, μολύβια, γόμες, κόλλες UHU stick) από τα s/m
Χαλκιαδάκης. Και μην ξεχνάτε ότι, για τη συμμετοχή σας στις
κληρώσεις, είναι απαραίτητη η χρήση της Xtra card
Χαλκιαδάκης, με την οποία έχετε μοναδικά προνόμια και
επιστροφή χρημάτων μέσω δωροεπιταγής 5€ κάθε φορά που
συγκεντρώνετε 100 πόντους με τις αγορές κρητικών προϊόντων!

Μήπως θα είσαι εσύ ο επόμενος νικητής;

ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙρΙ 2016
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...είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν 
ένα πανέμορφο ταξίδι τριήμερης κρουαζιέρας 
στο Αιγαίο, σε δίκλινη καμπίνα, προσφορά 
της εταιρείας Henkel. 

Και μην ξεχνάτε ότι, για τη συμμετοχή σας 
στις κληρώσεις, είναι απαραίτητη η χρήση 
της Xtra card Χαλκιαδάκης, 
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> 
Σε έρευνα που διεξήχθη τον Σεπτέμ -
βριο του 2016 από την ερευνητική μας
ομάδα σε 3 πόλεις της Κρήτης, η αλυ -
σί δα Χαλκιαδάκης βγήκε για 10η

συνεχόμενη χρονιά πρώτη, με διαφο -
ρά, στην προτί μη ση των Κρητικών. 

Ευχαριστούμε... 
Σταθερά πρώτοι στην προτίμησή σας! 

ε βάση τα στοιχεία πωλήσεών μας, επιβεβαιώνεται το
αποτέλεσμα της έρευνας καθώς το 2016 οι πελάτες στα
κατα στή ματά μας αυξήθηκαν κατά 12%! Η προ τίμη σή
σας μας δε σμεύ  ει να κρατάμε ψηλά την εξυπηρέτηση, την
ποικιλία κρη τι κών προϊόντων και την ποιότητα και να

συνεχίζουμε σταθερά την πτώση των τιμών.

Κουτί 
της σκέψης !

Γ ια την καλύτερη επικοινωνία με  τους
πελάτες των κατα στη  μά των μας και με σκοπό την
καλύ τερη εξυπη ρέτησή τους, δημιουργήθηκε η

ιδέα για τα ειδικά διαμορφωμένα κουτιά («Κουτί της
σκέψης»). Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να μοι -
ρα στούν μαζί μας θετικά και αρνητικά σχόλια, καθώς και
παρατηρήσεις από την επίσκεψή τους στα καταστή ματά
μας. Αποτέλεσμα αυτής της υπηρεσίας είναι να είμαστε
σε άμεση επαφή με τους πελά τες μας και να ακούμε τις
ανάγκες τους. 

Περιμένουμε, όμως, και τις δικές τους ιδέες 
για υπηρεσίες που θα ήθελαν και εμείς 
θα προσπαθή σουμε να τις υλοποιή σουμε! 

Ευκαιρίες 
καριέρας

Η εταιρεία μας βρίσκεται κοντά σε εκείνους που
αναζητούν νέες ευκαιρίες καριέρας και κάνει πιο
εύκολη και αποδοτικότερη τη διαχείριση βιογρα-

φικών δημιουργώντας μία νέα φόρμα εργασίας στο site
της εταιρείας μας (www.xalkiadakis.gr). Μπείτε στη σε-
λίδα μας και στείλτε μας το βιογραφικό σας και ίσως εν-
ταχθείτε κι εσείς στην οικογένειά μας, η οποία αριθμεί
πάνω από 1.200 άτομα. 

Ακαδημία Χαλκιαδάκη: 
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων 
είναι επένδυση στην ποιότητα! 

Οι κύκλοι εκπαίδευσης ανανεώ νο νται διαρκώς, καθώς η
«Ακαδη μία Χαλκιαδάκη» προ σφέρει συνεχή και διαρκή
εκπαίδευση στους εργαζομένους της με σκοπό την ανα -

βάθμιση της ποιότητας σε όλα τα επί πεδα. Θεματικοί κύκλοι
γύρω από την Υγιεινή και Ασφάλεια των προϊόντων, τη Βέλτιστη
Εξυπη ρέ τη ση και τις Διαδικα σίες Καταστημάτων, αλλά και πιο
εξειδι κευ μένα σεμινάρια γύρω από το κρέας, τα τυριά ή την
προσωπική περιποίηση είναι σε εξέλιξη με στόχο το σύνολο του
Ανθρώ πι νου Δυναμικού μας να έχει τη γνώση και τα εργαλεία
για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Οι άνθρωποι της εταιρείας μας είναι η μεγαλύτερη
περιου σία μας. Γι’ αυτό και διοργανώνουμε ειδικά σεμι -
νάρια για τους εργαζομένους μας, με κύριο μέλημα την
ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

M
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ως μία ιστορική επιχείρηση σχεδόν 40 χρόνων στο νησί
μας, διαθέτουμε και καταστήματα που χρειάζονται
«αντιγήρανση» ή «αναδόμηση», ή απλώς… ανακαίνιση! 

Για τον λόγο αυτόν το τεχνικό μας τμήμα επεμβαίνει σε μό -
νι μη βάση στα καταστήματά μας ανανεώνοντας εξοπλι -
σμούς ή αναδιατάσσοντας τα ράφια, προκειμένου να

προ  σαρ  μο ζό μαστε στα σύγχρονα δεδομένα της αγοραστικής
εμπειρίας. 

Έτσι, για φέτος, προχωρήσαμε σε μετακόμιση ενός κατα -
στήματος – στην Πλατεία Σινάνη Ηρακλείου. Αφήσαμε το μικρό

παλιό μας κατάστημα και μεταφερθήκαμε σε ένα νέο σύγχρονο
και φωτεινό χώρο τον οποίο υποδεχτήκατε με ενθουσιασμό. 

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μικρές ή ολιστικές παρεμβά -
σεις σε 10 καταστήματά μας σε όλη την Κρήτη προκειμένου να
προσαρμοστούμε στις ανάγκες σας. 

Με βάση τις προτιμήσεις του Κρητικού καταναλωτή,
αναλύοντας τις πιο πρόσφατες έρευνες αγοράς και μελετώντας
τα στοιχεία πωλήσεών μας, αναδιατάξαμε τους χώρους και την
ποικιλία στα καταστήματα των Μοιρών, της Σητείας (Παλιά
Ένωση Σητείας) κ. ά. Το αποτέλεσμα είναι λειτουργικότερα και
πιο άνετα καταστήματα.

Πάνω: Το παλιό κατάστημα της Πλατείας 
Σινάνη. Δεξιά: Το σύγχρονο ιδιόκτητο 
κατάστημα στην Πλατεία Σινάνη"

ε ημερίδα της ΕΕΔΕ (Ελλη-
νική Εταιρεία Διοίκησης Επι-
χειρήσεων) συμμετείχε ως
ομιλήτρια η Χριστίνα Χαλ-
κιαδάκη με θέμα "Οι άνθρω-
ποί μας είναι η Δύναμή μας". 

Στο πάνελ φιλοξενήθηκαν σημαντικοί
ομιλητές από σπουδαίες ελληνικές επι-
χειρήσεις και παρουσίασαν τη σημαντι-
κότητα της Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Στο τέλος των τοποθετήσεων έγινε
και η Απονομή Πιστοποιητικών Σπου-
δών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
της ΕΕΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Diploma in Sales Management.

“Οι άνθρωποί μας είναι η Δύναμή μας”
ΗΜΕρΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕΔΕ 

Σ
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Η κ. Πόπη Κυσσανδράκη

κυρία Καλλιόπη Κυσσαν-
δράκη  -η Πόπη μας - ξεκί-
νησε από το ανθοπωλείο
που λειτουργούσε εντός
του καταστήματος στη Λ.

Αντιστάσεως, την εποχή που τα super
market έκλειναν το μεσημέρι. Τώρα που
πέρασαν τα χρόνια κι ο κόσμος έχει αλ-
λάξει, η Πόπη θυμάται με συγκίνηση
εκείνα τα πρώτα όμορφα χρόνια σ' ένα
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Το σπίτι
της ήταν δίπλα στο μαγαζί...

«Εκείνη την εποχή, όταν  οι εργαζό-
μενοι δεν έμεναν στον χώρο του κατα-
στήματος για να  τακτοποιήσουν  τις
παραλαβές, μαζεύονταν στο σπίτι μου
και βλέπαμε "Τόλμη και Γοητεία", θυμάται
νοσταλγικά η Πόπη. «Αμέτρητες ήταν οι
φορές που βγαίναμε όλοι μαζί , ξενυ-
χτούσαμε, και πηγαίναμε κατευθείαν το
πρωί για δουλειά», συμπληρώνει, τονί-
ζοντας πως στο χώρο της εργασίας καλ-
λιεργήθηκε πνεύμα αλληλεγγύης και
σφυρηλατήθηκαν δυνατές φιλίες που
κρατούν μέχρι και σήμερα. 

Τα άδεια ράφια και... 
το γάλα εβαπορέ
Βιβλίο ολόκληρο συνθέτουν οι ανα-
μνήσεις της! Θυμάται τη σταδιακή
ανάπτυξη της εταιρείας, την εξέλιξη
του λιανικού εμπορίου, τους πελάτες,
τους φίλους... Θυμάται, όμως, και... τα

δύσκολα. Όπως τον πανικό που είχε κα-
ταλάβει τον κόσμο την άνοιξη του 1986,
αμέσως μετά την τραγική έκρηξη του
Τσέρνομπιλ.  Άδειαζαν τα ράφια και γέμι-
ζαν οι αποθήκες των σπιτιών. Κανείς δεν
είχε ξαναζήσει μια τόσο σοβαρή απειλή.

«Τότε δουλεύαμε ασταμάτητα όλοι

μας», λέει η κυρία Πόπη. Και συμπληρώ-
νει: «Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον κ. Μηνά
Χαλκιαδάκη, κουβαλούσε κι εκείνος μαζί
μας κούτες εβαπορέ, παλεύαμε όλοι μαζί,
ζοριζόμασταν προσπαθώντας να γεμί-
σουμε τα ράφια που άδειαζαν με ραγδαί-
ους ρυθμούς». 

Η κυρία που της άρεσαν 
οι σκυλοτροφές!
Όποιος δεν έζησε αυτή την εποχή είναι
δύσκολο να καταλάβει την αγωνία του
κόσμου. Λέξεις όπως η ραδιενέργεια και
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> ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Στο ξεκίνημα μιας καινούργιας ζωής!
Πολλές συγκινήσεις μας επεφύλαξε το φετινό φθινόπωρο. Άνθρωποι, φίλοι, συνεργάτες, που είχαν ζήσει μαζί μας για πε-
ρισσότερα από 25 χρόνια, ευτύχησαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εργασιακή τους σταδιοδρομία και, γεμάτοι με εμπει-
ρίες και ωριμότητα,  να αρχίσουν μια καινούργια ζωή,  τη ζωή του συνταξιούχου. Πέρασαν από τα γραφεία για να εκφράσουν
τα συναισθήματά τους με τον πιο γλυκό τρόπο, μ' ένα κέρασμα και μ' ένα χαμόγελο. Για τον σύγχρονο δυναμικό άνθρωπο,
όπως είναι οι συνεργάτες μας, η συνταξιοδότηση δεν είναι τέλος αλλά αρχή, είναι το ξεκίνημα μιας καινούργιας ζωής κι
αυτό το ξεκίνημα γίνεται με τη σοφία που προσφέρει ο χρόνος. Εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Άλλωστε, θα τους βλέ-
πουμε πάντα, θα περνούν από τα γνώριμα στέκια τους, θα ανταλλάσουμε συχνά χειραψίες και "καλημέρες", όπως συμβαί-
νει με τόσους και τόσους παλιούς συνεργάτες και παντοτινούς φίλους μας! 

Μικρά και μεγάλα περιστατικά, 
καθημερινά και απρόσμενα, 
ομορφαίνουν σήμερα 
τις αναμνήσεις  της Πόπης

H



τα μπεκερέλ είχαν μπει για τα καλά στις
ζωές των ανθρώπων. «Ευτυχώς ο πανικός
δεν κράτησε πολύ. Όμως ο κόσμος αγό-
ραζε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Μια μέρα,
λοιπόν,  μερικές βδομάδες μετά τη με-
γάλη κρίση, ήρθε μια κυρία στο κατά-
στημα. Κι επειδή δεν έβρισκε τις
κονσέρβες που ήθελε, ζήτησε τη βοήθειά
μας. Από τις περιγραφές της καταλάβαμε
ότι είχε συμβεί κάτι παράξενο. Η κυρία
είχε φάει μια σκυλοτροφή! Και το πιο πα-
ράξενο ήταν ότι... της άρεσε», διηγείται η
κ. Πόπη γελώντας μαζί με τον αγαπημένο
της, Διευθυντή καταστήματος, τον κ. Μι-
χάλη Κουκουβά – σημερινό Διευθυντή
Πωλήσεων.  

Μικρά και μεγάλα περιστατικά, καθη-
μερινά και απρόσμενα, ομορφαίνουν σή-
μερα τις αναμνήσεις  της Πόπης.
«Θυμάμαι κάποιο καλοκαίρι, που ένας πε-
λάτης έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε
νέες σαγιονάρες, και φεύγοντας απλά
άφησε τα παπούτσια μπροστά στο ράφι.
Σάστισα, δεν ήξερα τι να κάνω...». Και συ-
νεχίζει: «Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις ώρες
που περνούσαμε  με το... πολυβόλο στα
χέρια; Έτσι λέγαμε το πιστολάκι με το
οποίο τοποθετούσαμε μία - μία τις τιμές
στα προϊόντα, μέχρι που έγινε η μεγάλη
ανακάλυψη που μας απάλλαξε απ' αυτή
την εργασία: το barcode. Δεν θα ξεχάσω,
ακόμη, τα βουνά των άδειων μπουκαλιών
που σχηματίζονταν στα καταστήματα.
Εκείνη την εποχή οι πελάτες επέστρεφαν
τα γυάλινα μπουκάλια των αναψυκτικών
και της μπίρας. Με λαχτάρα περιμέναμε
τους προμηθευτές να τα παραλάβουν και
να μας αδειάσουν τον τόπο».

Η κ. Θάλεια Σιγάλα

αι η κυρία Ευθαλία Σιγάλα -η
δική μας Θάλεια- έχει πολ-
λές αναμνήσεις από το «δεύ-
τερο σπίτι», όπως αποκαλεί
την Χαλκιαδάκης Α.Ε. Ξεκί-
νησε κι εκείνη από το κατά-

στημα της Λ. Αντιστάσεως. Στη συνέχεια
εργάστηκε στις Αποθήκες που ήταν τότε
στις Μαλάδες, έζησε τη μεγάλη μετα-
φορά στις Αποθήκες στη Φοινικιά, και
από εκεί ξανά «μετακόμιση» στις νέες
σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου βρισκό-

μαστε τώρα. Θυμάται με μεγάλη χαρά τις
εκδρομές που πήγαιναν όλοι μαζί, τότε
που όλο το προσωπικό ήταν μόλις 200
άτομα –σήμερα είναι 1200! 

Οικογενειακές εκδρομές... 
«Πηγαίναμε όμορφες εκδρομές όλοι μαζί,
παρέα με τα παιδιά μας, όλη η οικογένεια
μαζί! Αξέχαστη θα μου μείνει η εκδρομή
στη λίμνη Κουρνά, με τα παιδιά να κά-
νουν ποδήλατο μέσα στη λίμνη, να ξε-
σπάει μπόρα και μετά όλοι μαζί να
καθόμαστε γύρω από το τζάκι για να στε-
γνώσουν! 
Άνθρωπος ζωντανός και κεφάτος η Θά-
λεια, έμεινε στο βιβλίο των αναμνήσεών
μας για... τα συνθήματα που επινοούσε.
Όταν πρωτο-οδήγησε ηλεκτρο κίνητα πα-

λετοφόρα στις καινούργιες αποθήκες
μας, φοβόταν μην πέσει πάνω στους συ-
ναδέλφους της και φώναζε με αγωνία
«στην μπάντα, στην μπάντα, περνάει ο
Λοσάντα». Με τον καιρό οι συνάδελφοι
άρχισαν να την αποκαλούν «Κυρία που
Σηκώνει Βάρη και δεν Κλατάρει»!!! 

Η Χαρχάλω...
Το κέφι της μας ήταν γνωστό από τα
πρώτα της βήματα, τότε που ήταν στην Λ.
Αντιστάσεως. Η ταμειακή μηχανή τύπωνε

την ταινία βγάζοντας έναν παράξενο ήχο.
Έτσι και η μηχανή και η Θάλεια απέκτη-
σαν το ίδιο χαϊδευτικό παρανόμι: "Η Χαρ-
χάλω". Κι επειδή όλοι νιώθαμε σαν
οικογένεια, το έμαθαν και οι πελάτισσες.
Εργασία και διασκέδαση πήγαιναν μαζί!  

Η Θάλεια, η αγαπημένη μας Λοσάντα
και Χαρχάλω ,προσλήφθηκε στην εται-
ρεία δέκα ημέρες μετά τον σύζυγό της
Βαγγέλη Σιγάλα, ο οποίος επίσης συντα-
ξιοδοτήθηκε πριν λίγο καιρό. «Είναι το
δεύτερο σπίτι μας, μια ολόκληρη ζωή»,
λέει κοιτάζοντας συγκινημένος τη Θάλειά
του. «Είχαμε την τύχη να έχουμε έναν ερ-
γοδότη μοναδικό, που αυτός μας έκανε
να νιώθουμε την εταιρεία – σπίτι μας»
συμπληρώνουν κι οι δυο. 

Τώρα, γεμάτοι ωριμότητα και πείρα,

σχεδιάζουν ν'  αφοσιωθούν στα γλυκύ-
τατα εγγονάκια τους και να απολαύσουν
τον μήνα του μέλιτος, που δεν είχαν την
ευκαιρία να ζήσουν όταν παντρεύτηκαν! 

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους πα-
λιούς συνεργάτες και φίλους να απο-
λαύσουν όπως επιθυμούν τον ελεύθερο
χρόνο τους, και τους ευχαριστούμε για
όλα τα χρόνια που στήριξαν τη μεγα-
λύτερη οικογένεια της Κρήτης, τα
super market Χαλκιαδάκης!

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016

... Με τον καιρό οι συνάδελφοι άρχισαν 
να την αποκαλούν «Κυρία που 
Σηκώνει Βάρη και δεν Κλατάρει»!!! 

K

19




ΦωΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Μια φωτογραφία - ένα ποίημα

Τα γηρατειά μπορεί να 'ναι 
ο καιρός της ευτυχίας! 
Τα γερατειά (όπως τ’ αποκαλούν οι άλλοι)
μπορεί και να ’ναι ο καιρός της ευτυχίας μας.

Χόρχε Λουί Μπόρχες,

Καλότυχοί μου χωριανοί
Καλότυχοί μου χωριανοί, ζηλεύω τη ζωή σας,
την απλοϊκή σας τη ζωή, πο 'χει περίσσιες χάρες.
Μα πλιο πολύ το μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας,
όντας η μέρα σώνεται και βασιλεύει ο ήλιος.

Κώστας Κρυστάλης 
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◗◗

Το πανηγύρι
Και σαν 'ποκάμει η λειτουργιά με τον παπά Δημήτρη,
στρώνουνε τα σεντόνια ντως στα γονικά 'πο κάτω,
χαρκώματα με τα βραστά, τα φτάζυμα κοφίνια,
κρασόρακα με το σταμνί, ορθοί και διπλοπόδι.
Ζερβά τα λυροντάουλα, δεξά οι κεραστάδες,
τρεις δίπλες ο αγκαλιαστός, ποτάμι οι μαντινιάδες.
Εκειά να δεις ντελικανή μέσα στα σαλουβάρια,
να δεις μποξά μεταξωτό, φούστα με χαρμπαλάδες,
να δεις στιβανοδέματα ασημοκεντημένα,
να δεις τους νέους και τσι νιες πώς δένουν την αγάπη.

Γιάννης Βάρδας, Όμορφα που 'σαν τα χωριά

...χαρκώματα με τα βραστά, 
τα φτάζυμα κοφίνια,
κρασόρακα με το σταμνί, 
ορθοί και διπλοπόδι.

Το καζάνι με τα μακαρόνια 
σε κρητικό πανηγύρι (Ψηλορείτης).

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016
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Αγάλματα!
Φτιάχνουμε αγάλματα με υλικά
από αγάλματα που τα είχαν φτιάξει
άλλοι παλιότεροι τεχνίτες,
φτιάχνουμε ποιήματα με λέξεις
από ποιήματα γραμμένα
σ’ άλλους καιρούς από άλλους ποιητές,
φτιάχνουμε ζωές με αισθήματα με βιώματα
που άλλοι άνθρωποι πριν από μας τα είχαν ζήσει.
Σφετεριζόμαστε έργα, τροποποιούμε
σχέδια, αλλάζουμε προοπτικές
κάτι καινούργιο επινοούμε
φτιάχνουμε πράγματα ολότελα δικά μας
αφήνοντας πάντοτε τα ίχνη
μιας προγενέστερης προέλευσης.
Συνεχίζουμε βάζοντας τ’ όνομά μας
δίπλα σ’ άλλα ονόματα ακόμα και σ’ εκείνα
που θα θέλαμε να σβήσουμε.

Τίτος Πατρίκιος
◗◗

...ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
σαν ένα τεράστιο μήλο, 
σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού.

Φωτογραφία που δημιουργήθηκε σε διάλειμμα 
των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή. 
Δυο παιδιά παίζουν ντάμα περιμένοντας τη σειρά τους... 
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Να πρασινίζει τ' όνειρο 
να παίζουν τα παιδιά 
ω κάπου θάχει ένα κομμάτι στέρεο φως 
να πρασινίζει τ' όνειρο να παίζουν τα παιδιά 
άσπρες σημαίες οι γλάροι ν' ανεμίζουν 
μπροστά σε κάθε βλέμμα που αναιρεί τον ίσκιο μας. 

Γιάννης Ρίτσος

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016

Ας δώσουμε τον κόσμο 
στα παιδιά  
Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά έστω και για μια μέρα.
Ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι
να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στ’ αστέρια.
Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
σαν ένα τεράστιο μήλο, σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού
να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον.
Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά
να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία.
Τα παιδιά θα πάρουν απ’ τα χέρια μας τον κόσμο
θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.

Ναζίμ Χικμέτ
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Κι οικοδομώ το χάος!
Aνάβω μες στην καταχνιά φωτιές, καρφώνω σημαδούρες, 
ανοίγω στράτες μες στον άνεμο κι οικοδομώ το χάος· 
οι πέντε σκλάβες ανυφάντρες μου στον αργαλειό του νου μου 
φαίνουν, ξεφαίνουν τη ζωή στο δίμιτο πανί του αγέρα· 
κι όλη την άβυσσο σκεπάζω τη με αδρό περδικοπάνι.

Ν. Καζαντζάκης

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ως Νίκος Καζαντζάκης 
στα γυρίσματα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή. 
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ΝEα κριτσιΝAκια 

‘’ΘΕικΗ ΓΕΥσΗ ’’
από την οικογένεια 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ…
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Πρόβατα 
με χρυσά δόντια 
στην Κρήτη!

Ακόμη και σήμερα οι βοσκοί και οι εργαζόμενοι 
στα σφαγεία της Κρήτης εντυπωσιάζονται παρατηρώντας 
τις γνάθους μερικών ζώων, κυρίως προβάτων, που πέρασαν
μεγάλο μέρος της ζωής τους στα βοσκοτόπια του Ψηλορείτη: 
Τα δόντια τους φαίνονται καλυμμένα με φύλλα χρυσού! 

Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
(Οι φωτογραφίες της νευρίδας είναι του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ). 

p
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χουν περάσει εξακόσια χρόνια από τότε που
ένας ξένος ταξιδιώτης, ο Φλωρεντιανός κα-
λόγερος Χριστόφορος Buondelmonti,
άκουσε τους βοσκούς να του μιλούν για ζώα
με χρυσά δόντια. Αν και είχε έρθει μάλλον
ως κυνηγός αρχαίων χειρογράφων, τα οποία
αναζητούσε στα μοναστήρια του νησιού, ο
Buondelmonti μας άφησε σπουδαίες πλη-
ροφορίες για την Κρήτη των αρχών του
15ου αιώνα. Ανάμεσα στις φαινομενικά πα-

ράδοξες ειδήσεις που συμπεριέλαβε στις ταξιδιωτικές εντυπώ-
σεις του ήταν κι αυτή που μιλούσε για τα επίχρυσα δόντια των
ζώων. Κι επειδή φαίνεται πως κι αυτός αναζητούσε την αιτία του
φαινομένου, δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι στον Ψηλορείτη
είχε βρεθεί φλέβα χρυσού. Ήταν μια από τις πολλές διηγήσεις
που είχε ακούσει από τους χωρικούς της Κρήτης. 

Η πληροφορία δεν πέρασε απαρατήρητη. Μερικοί από τους
περιηγητές που συνέχισαν να καταφτάνουν στην Κρήτη αντέ-
γραψαν τον Φλωρεντιανό καλόγερο, ίσως και κάποιοι να ανα-
ζήτησαν πρόβατα με χρυσά δόντια στο ψηλότερο βουνό της
Κρήτης, ίσως ακόμη και τη φλέβα του χρυσού που υπήρχε στην
Ίδη σύμφωνα με τα όσα διηγήθηκαν οι κάτοικοι στον Buondel-
monti. Ένας άλλος περιηγητής, ο Thomaso Porcacchi, έγραψε
το 1572 πως τα χρυσά δόντια των ζώων διατηρούν το χρώμα
τους ακόμη κι αν τα βάλει κανείς στη φωτιά! 1

Και επειδή η παρατήρηση προηγείται της επιστήμης, οι βο-
σκοί της Κρήτης είχαν ερμηνεύσει από πολύ νωρίς το φαινό-
μενο. Είχαν προσέξει ότι δεν είχαν όλα τα πρόβατα χρυσά
δόντια παρά μόνον εκείνα που έβοσκαν σε ορισμένες περιοχές
του Ψηλορείτη και, ειδικότερα, εκείνα που τρέφονταν με ένα
χαμωτό βοτάνι που απλωνόταν σαν πράσινος τάπητας σε μερι-
κές περιοχές, κυρίως στο οροπέδιο της Νίδας, το «φεγγαρό-
χορτο». Aυτήν την ονομασία, (Herbe lunarie, δηλαδή
φεγγαρόχορτο ή φεγγαροβότανο) κατέγραψε ο Buondelmonti
στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του.  

Η επιστήμη ασχολήθηκε σοβαρά με το φαινόμενο μόλις στο
δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Οι μελετητές της τοπικής χλωρί-
δας επαλήθευσαν την παμπάλαια παρατήρηση των βοσκών.2
Αποφάνθηκαν κι αυτοί ότι το μυστικό των χρυσών δοντιών βρι-
σκόταν σ' ένα ενδημικό βοτάνι της Κρήτης. Μόνο που τώρα πια
δεν το αποκαλούσε κανείς φεγγαρόχορτο. Οι βοσκοί του Ψη-
λορείτη το έλεγαν χρυσόχορτο και νευρίδα.3 Ανήκει στην οικο-
γένεια των πολύγονων και «δεν συναντάται πουθενά αλλού
στον κόσμο»4!  

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κ. Γκανιά-
τσας προχώρησε σε πειράματα με ποντίκια προκειμένου να βε-
βαιωθεί ότι το χρύσωμα των δοντιών οφείλεται σε ουσίες που
υπάρχουν στο χρυσόχορτο. Ζήτησε να του αποστείλουν νευ-
ρίδα και... «με εκχύλισμα φυτών έγιναν πειραματισμοί εις μικρά
τρωκτικά». Όπως αναφέρει στη συνέχεια, «παρετηρήθη ύπαρ-
ξις ιχνών φθοριζουσών ουσιών...». Το πείραμα, όμως, σταμά-
τησε επειδή η ποσότητα της νευρίδας που του είχε αποσταλεί
δεν ήταν επαρκής.5

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η νευρίδα περιέχει χρω-
στικές ουσίες, αλλά ο μηχανισμός βάσει του οποίου παράγεται
η χρυσόχρωμη επικάλυψη των δοντιών των προβάτων δεν είναι
γνωστός. Ο λόγιος κτηνίατρος Γιάννης Καραβαλάκης, που ασχο-
λήθηκε ως Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας με το φαινό-
μενο, διηγείται ότι αν ξεριζώσει κανείς τη νευρίδα θα δει τα
χέρια του να βάφονται κόκκινα! Σύμφωνα με μια παλιότερη
αφήγησή του «αν ξεριζωθεί το φυτό και το βάλομε σε ένα πο-
τήρι με νερό θα παρατηρήσομε πως το νερό γίνεται πολύ γρή-
γορα σκούρο βυσσινί και αργότερα η επιφάνειά του γίνεται
στιλπνή, λες και σκεπάστηκε με ένα πολύ λεπτό στρώμα αλου-
μινίου».6

Η φλέβα χρυσού 

Σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγή-
σουν όλα τα ασυνήθιστα και τα παράξενα φαινόμενα άλλοτε

αναζητώντας υπερβατικές επεμβάσεις και άλλοτε αντλώντας
υλικό από την αστείρευτη πηγή των λαϊκών παραδόσεων. Φαίνε-
ται πως η πληροφορία που είχαν δώσει στον Buondelmonti οι χω-
ρικοί της Κρήτης για την ανεύρεση φλέβας χρυσού στον
Ψηλορείτη διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες. Και λίγο πριν ή λίγο
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι βοσκοί συζητού-
σαν να καταθέσουν αίτηση εκμετάλλευσης χρυσοφόρων κοιτα-
σμάτων που υπέθεταν πως υπήρχαν στα ψηλώματα της Ίδης.
Πίστευαν, δηλαδή, ότι οι ρίζες του φυτού, που κατεβαίνουν βαθιά
στη γη, συναντούν ψήγματα χρυσού και απ' αυτές αντλούν τις ου-
σίες που χρωματίζουν τα δόντια των ζώων.  

Σημαντική, πάντως, υπήρξε η συμβολή του Flaminio Cor-
nelius, ο οποίος περιέλαβε στην Ιερά Κρήτη του (Creta Sacra -
1755) το κείμενο του Buondelmonti, με αποτέλεσμα να γίνει ευ-
ρύτερα γνωστό το φαινόμενο των προβάτων με τα χρυσά δόντια. 
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1. Porcacchi, Th. 1572. L' isole piu famose del mondo. Descritte da Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino e intagliate da Girolamo Porro Padovano.
Στην έκδοση του 1590, σελ. 110.  
2. Φοβούμαι ότι με τη χρήση εισαγόμενων τροφών το φαινόμενο των χρυσόχρωμων δοντιών θα αραιώσει πολύ...
3. Με το φαινόμενο ασχολήθηκε επί μακρόν η λαογράφος Ευαγγελία Φραγκάκι. Προσπάθησε, μάλιστα, να το διερευνήσει και επιστημονικά σε συ-
νεργασία με ειδικούς μελετητές. Στο πολύτιμο έργο της Συμβολή εις την δημώδη ορολογίαν των φυτών, (Αθήνα 1969) αφιερώνει οκτώ σελίδες στη νευ-
ρίδα (151-159). Φαίνεται πως η Φραγκάκι παρακίνησε και τον καθ. Γκανιάτσα να ασχοληθεί μ' αυτό. 
4. Rackman, O. και Moody, J. 2004. Η δημιουργία του κρητικού τοπίου, μετάφρ. Κ. Σμπόνιας, επιμ. Άγγ. Χανιώτης, σελ. 79. Ηράκλειο: Πανεπιστημια-
κές Εκδόσεις Κρήτης.
5. Γκανιάτσας, Κ. 1976. «Η βλάστησις της Κρήτης». Περιοδικό Κρητολογία, τ. ΙΙ: 35.
6. Ψιλάκης, Ν. 2009. «Τα πρόβατα με τα χρυσά δόντια». Περιοδικό Κρητικό Πανόραμα, τ. 30: 52.
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ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016
Ανθισμένη νευρίδα στο οροπέδιο της Νίδας.
Φωτογραφία: Γιώργος Πατρουδάκης.  



Λαϊκή ιατρική - δοξασίες

Το φυτό απαντάται κυρίως στην Ίδη, αλλά μικρότεροι πλη-
θυσμοί του υπάρχουν και στα Λασιθιώτικα βουνά, σε υψό-

μετρο 1400-1900 μ.7 Ο γιατρός Ι. Χαβάκης, όμως, σημειώνει ότι
απαντάται και στον Βολακιά των Σφακίων.8 ωστόσο, το φαινό-
μενο των χρυσών δοντιών είναι σπάνιο σε περιοχές πέρα από
τον Ψηλορείτη. Οι παλιοί βοσκοί των οικισμών του Μυλοποτά-
μου (κυρίως των Ανωγείων και των Ζωνιανών), των ορεινών του
Μαλεβιζίου και του Αμαρίου ήταν τόσο εξοικειωμένοι με το
φαινόμενο που δεν αναζήτησαν, όπως φαίνεται, υπερβατικές
ή μαγικές ερμηνείες για τα χρυσόχρωμα δόντια. Πίστευαν
απλώς ότι το χρυσόχορτο αποτελεί άριστη τροφή για τα κοπά-
δια τους και ότι αυξάνει τη γαλουχία των προβάτων. 

Προσπαθώντας να διερευνήσομε περισσότερο το φαινό-
μενο μιλήσαμε με αρκετούς βοσκούς από το Μυλοπόταμο και
το Αμάρι, κυρίως από τα Ανώγεια, τα Ζωνιανά και τις Κουρούτες.
Οι ποιμενικές κοινωνίες διατηρούν ιδιότυπους κώδικες συμπε-
ριφοράς και δεν φανερώνουν εύκολα τις δοξασίες και τις προ-
λήψεις τους. ωστόσο, δεν κρύβουν ότι «οι παλιοί θεωρούσαν
γούρι να βρουν στα κοπάδια τους πρόβατα με χρυσά δόντια». 

Σε παλιότερες εποχές δεν έδιναν σε ξένους και δεν που-
λούσαν τα ζώα που εντόπιζαν με χρυσά δόντια. Μας διηγήθη-
καν, μάλιστα, πως κάποιος είχε κρεμάσει κορδέλα στο κέρατο
ενός ζώου για να το ξεχωρίζει από τα άλλα και να μην το που-
λήσει! Κατά τον ίδιο τρόπο δεν έδιναν σε ξένους ούτε τις γνά-
θους με τα χρυσά δόντια.

Οι μαρτυρίες που διαθέτομε σήμερα για τη χρήση του βο-

τάνου στη λαϊκή ιατρική είναι, επίσης, ελάχιστες. Ακούγεται
μόνο ότι κάποιοι το χρησιμοποιούσαν για στοματικές παθήσεις,
ότι καταπολεμούσαν τον πονόδοντο μ' αυτό και ότι έφτιαχναν
θεραπευτικές αλοιφές που τις χρησιμοποιούσαν κυρίως σε δερ-
ματικά νοσήματα. Ο Χαβάκης σημειώνει ότι η κρητική λαϊκή θε-
ραπευτική «χρησιμοποιεί τα τρυφερά υπέργεια μέρη του,
βρασμένα ή πολτοποιημένα σε επιθέματα, σαν φάρμακα επουλω-
τικά και αναλγητικά πληγών ή τραυμάτων. Τα αφεψήματα της
ρίζας ή και των ανθισμένων κορυφών του, σε αφέψημα 2/100,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φάρμακα αντιδιαρροϊκά και
αντιαιμορραγικά».9 ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες αναφέ-
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7. Turland, N. J., Chilton, L. & Press, J. R. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated checklist & atlas (2nd impression, 1995). London: The Natural His-
tory Museum and HMSO, σελ. 127-128. Επίσης, Fielding, J. & Turland, N. 2005. Mathew, B. (ed.) Flowers of Crete. Royal Botanic Gardens, Kew, σελ.
334-336.
8. Χαβάκης, Ι. (χ. χρ.). Φυτά και βοτάνια της Κρήτης. Αθήνα: Εκδ. Ζήτα, σελ.251. 
9. Χαβάκης, Ι. (χ. χρ.). Φυτά και βοτάνια της Κρήτης, ό.π., σελ.252.

Το υπόγειο "δίκτυο" 
που σχηματίζει 
το μεγάλο ριζικό 
σύστημα της νευρίδας,
όπως φαίνεται σε 
μια τομή του εδάφους.
Φωτογραφία: Γιώργος
Πατρουδάκης.

p



ρουν ότι χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ρίζα του φυτού για την πα-
ρασκευή αλοιφών που, σε συνδυασμό με άλλα βότανα, έπαιρ-
ναν ένα σκούρο μαυροκόκκινο χρώμα. 

Οι πρακτικοί βοτανολόγοι του Ψηλορείτη αποτελούν δυ-
στυχώς ένα αδιερεύνητο κεφάλαιο της λαογραφίας. Οι εμπει-
ρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν για αιώνες χάθηκαν χωρίς
να καταγραφούν πουθενά. Στον γράφοντα είναι γνωστά ελάχι-
στα παραδείγματα πρακτικών γιατρών που ίσως θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν πηγή σημαντικών πληροφοριών για την
Εθνοβοτανολογία και να ελεγχθούν επιστημονικά τα ιάματά
τους. Πιο σημαντικός από τους συλλέκτες βοτάνων του Ψηλο-
ρείτη ήταν ο Καναβάκης από το Μαγαρικάρι της Μεσαράς, που
παρασκεύαζε μέχρι και τη δεκαετία του 1980 αλοιφές και άλλα
φάρμακα. Από τις συζητήσεις που κάναμε τότε είχε αφήσει να
εννοηθεί ότι χρησιμοποιούσε φύλλα ελιάς, αρωματικά βότανα
και σπάνια είδη που φυτρώνουν μόνο στον Ψηλορείτη. Να ήταν,
άραγε, η νευρίδα ανάμεσα σ' αυτά; Άγνωστο! Ο Καναβάκης πέ-
θανε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ονομάτων επίσκεψις... 

Nευρίδα (ή, μήπως, νεβρίδα;) είναι η λαϊκή ονομασία του εν-
δημικού φυτού με την επιστημονική ονομασία Πολύγονο της
Ίδης (Polygonum idaeum), του φυτού που χρυσώνει τα δόντια
των προβάτων. Ετυμολογία άγνωστη. Θα μπορούσε, όμως, κα-
νείς να τη συσχετίσει με την αρχ. νεβρίδα, το δέρμα του ελα-
φιού, ίσως και των άλλων ζώων, που χρησιμοποιήθηκε για την
ένδυση θεών και ανθρώπων (νεβρός = το νεογνόν της ελάφου,
λεξικό Liddell - Scott). Στον αρχαίο κόσμο ήταν περισσότερο
γνωστό ως ένδυμα του Διονύσου, το οποίο φορούσαν και οι άν-
θρωποι στις βακχικές τελετές. Αναφέρεται, μάλιστα, και ο νε-

βρισμός, δηλαδή η συνήθεια να φορούν νεβρίδες στις τελετές
που γίνονταν προς τιμήν του Βάκχου. 

Τι σχέση μπορεί να έχουν τώρα όλ' αυτά με ένα ταπεινό χορ-
τάρι που φυτρώνει στα ψηλώματα της Κρήτης; Φαινομενικά
καμία! Όμως, όσο κι αν φαίνεται ακραίο, θα επιχειρήσω να δια-
κινδυνεύσω μια τολμηρή ερμηνεία: Το φυτό της Κρήτης απλώ-
νεται σαν τάπητας τόσο πάνω όσο και κάτω από τη γη. Οι ρίζες
του συμπλέκονται σχηματίζοντας ένα πυκνό υπόγειο δίκτυο,
πράγμα που δεν θα είχε περάσει απαρατήρητο από τους βο-
σκούς. Κι επειδή πολλές λέξεις της αρχαιότητας διασώθηκαν αυ-
τούσιες σε ποιμενικούς πληθυσμούς, θα μπορούσε κανείς να
υποθέσει ότι οι παλιότεροι βοσκοί παρομοίωσαν τον απέραντο
τάπητα της Νίδας με νεβρίδα, με δορά που καλύπτει την επι-
φάνεια της γης. Η νευρίδα φυτρώνει στα ψηλά βοσκοτόπια, εκεί
που από την άνοιξη μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου χιλιάδες αι-
γοπρόβατα αναζητούν τροφή. Για να επιβιώσει το φυτό ανέ-
πτυξε ένα τεράστιο ριζικό σύστημα και ένα ισχνό και πολύ
χαμηλό υπέργειο μέρος. Ένα απέραντο δίκτυο ριζών καλύπτει
το υπέδαφος κι ένα επίσης απέραντο στρώμα χαμωτής βλά-
στησης καλύπτει την επιφάνεια. Τα πρόβατα τρίβουν τα ούλα
στο χώμα για να καταφέρουν να το φάνε! 

Οι περιγραφές του κατάφυτου τοπίου της Νίδας από ειδι-
κούς μελετητές της κρητικής χλωρίδας μας προσφέρουν μια
καλή εικόνα του φαινομένου. Ο καθ. Κ. Γκανιάτσας σημειώνει
πως το φυτό απαντάται σε πυκνές στρώσεις που θυμίζουν τά-
πητα: «Εις τα οροπέδια ταύτα αναπτύσσεται ενδημική κοινωνία
φυτών με κύριον δημιουργικόν στοιχείον το ενδημικόν είδος
Polygonum idaeum (νευρίδα), το οποίον σχηματίζει πυκνάς
στρώσεις ή τάπητας με ενδιαμέσως φυόμενα διάφορα και με
ανάλογον ανάπτυξιν, ενδημικά επίσης το πλείστον, φυτικά
είδη».10
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10. Γκανιάτσας, Κ. 1976. Η βλάστησις της Κρήτης, ό. π., σελ. 35.

Πρόβατα με χρυσά δόντια αναφέρθηκαν για πρώτη φορά 
στη βιβλιογραφία από τον Φλωρεντιανό καλόγερο 
Χριστόφορο Μπουοντελμόντι, που επισκέφτηκε την Κρήτη 
στις αρχές του 15ου αιώνα. Η φωτογραφική τεκμηρίωση 
αναδεικνύει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο... 
Τα δόντια λαμπυρίζουν στο φως σαν αληθινό χρυσάφι... 



Την ίδια παρατήρηση έκαμε και ο σπουδαίος Κρητικός λό-
γιος Ελ. Πλατάκης, σημειώνοντας ότι «το έδαφος της Νίδας πα-
ρουσιάζει κατά την άνοιξη (και τμήμα του θέρους) την όψη
πελώριου πράσινου τάπητα, γιατί καλύπτεται από το φυτό νευ-
ρίδα (όπως το αποκαλούν οι βοσκοί της περιοχής), που είναι
εξαιρετική τροφή για τα ζώα»11 Και ο Μ. Αβραμάκης σημειώνει
στην ιστοσελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας: «...είναι το συ-
νηθέστερο φυτό στο οροπέδιο της Νίδας και αντίθετα από τα
άλλα είδη πολύγονου, σχηματίζει ένα τεράστιο υπόγειο στέλε-
χος από το οποίο φυτρώνουν βλαστοί και φύλλα. Η “υπογει-
οποίηση” αυτή του φυτού δεν είναι τίποτε άλλο από μια
προσαρμογή του φυτού στην υπερβόσκηση έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιηθεί το εκτεθειμένο τμήμα του φυτού».
Χρυσόχορτο. Ονομασία που οφείλεται στην ιδιότητα του
φυτού να χρυσώνει τα δόντια των προβάτων. Την αναφέρει η
Φραγκάκι.
Φεγγαρόχορτο. Η ονομασία «φεγγαρόχορτο» ή «φεγγαροβό-
τανο», που διασώζει ο Φλωρεντιανός καλόγερος Χρ. Buondel-
monti, παραπέμπει στα μαγικά φυτά του μεσαίωνα, τα οποία
απαντώνται ακόμη και στα χειρόγραφα των αλχημιστών. Πα-
ραπέμπει, όμως, και στην μαγική δύναμη της σελήνης, δηλαδή
σε πανάρχαιες δοξασίες διαδεδομένες σε όλον τον κόσμο. Δεν
γνωρίζομε σήμερα αν η ονομασία «φεγγαρόχορτο» υπήρχε
στην Κρήτη του 15ου αιώνα ή αν την επινόησε ο Buondelmonti
επηρεασμένος από τη μεγάλη διάδοση των μαγικών και των
αλχημιστικών συνταγών της εποχής. Σε αλχημιστικά χειρό-
γραφα, πάντως, απαντάται η ονομασία «Herbe lunarie» (βότανο
του φεγγαριού).12 Στην μεσαιωνική και τη νεότερη Ευρώπη
ήταν ευρύτατα γνωστές οι αλχημικές και μαγικές πρακτικές που
συνδύαζαν τη μαγική δύναμη της σελήνης με τις θαυμαστές
ιδιότητες των φυτών.13

Το φεγγάρι ασκούσε πάντα μια παράξενη έλξη στους αν-
θρώπους και συχνά ήταν συνδεδεμένο με μυστικές τελετές και
ανεξήγητα φαινόμενα. Οι μάγισσες του παλιού καιρού στρέ-
φονταν συχνά στο φεγγάρι ζητώντας απαντήσεις σε ερωτή-
ματα που τις απασχολούσαν. Ακόμη και οι περίφημες
δαιμονικές συνάξεις, τα «νταβέτια» της Κρήτης, γίνονταν μόνο
τη νύχτα, στο αμυδρό φως της σελήνης. 

Η ελληνική παράδοση κάνει λόγο για φυτά που φανερώ-
νονται μόνο στο φως του φεγγαριού, όπως η περίφημη λαμπη-
δόνα. Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο της ελληνικής λαογραφίας
Νικόλαο Πολίτη, «στις κορφές των ψηλών βουνών βρίσκεται
ένα βοτάνι, η λαμπηδόνα, που την ημέρα δε φαίνεται και κανείς

δεν μπορεί να το γνωρίσει μέσα στ' άλλα χόρτα· τη νύχτα όμως
αστράφτει και λάμπει και φαίνεται από μακριά. Αλλά σαν ζυγώ-
σει κανένας και την ξεριζώσει παύει η λάμψη και το βοτάνι δεν
ξεχωρίζει από τ' άλλα. Όποιος αποχτήσει μια λαμπηδόνα γίνε-
ται πολύ πλούσιος γιατί ό,τι εγγίξει μ' αυτή γίνεται καθαρό χρυ-
σάφι. Γι' αυτό και τα πρόβατα τυχαίνει καμμία φορά κει που
βόσκουν και τρων και λαμπηδόνα κάνουν χρυσά δόντια» (Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις, τόμος Α, αρ. 318).

Μια παρόμοια παράδοση αναφέρει ότι στην Κάρπαθο
«βγαίνει ένα βοτάνι που το λέγουν λαμπιδούσσα. Αυτό όταν το
φάει κανένα ζο χρυσώνουνται τα δόντια του. Τη λαμπηδούσσα
την ξέρουν οι Φράγκοι και απ' αυτή κάνουν χρυσάφι» (Ν. Γ. Πο-
λίτης, ο. π., αρ. 319). 

Η αγλαόφωτις του Αιλιανού

Ένα φωσφορίζον φυτό που περιέγραψε ο Αιλιανός δεν απο-
κλείεται να ταυτίζεται με τη νευρίδα. Πρόκειται για το «κυ-

νόσπαστο» που, σύμφωνα πάντα με τον Αιλιανό, «καλείται και
αγλαόφωτις» και το οποίο ενώ τη μέρα δεν φαίνεται και δεν ξε-
χωρίζει από τα άλλα χόρτα «εκφαίνεται και διαπρέπει ως αστήρ»
κατά τη διάρκεια της νύκτας! Το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο
για πολλές και σοβαρές αρρώστιες, αλλά δεν τολμούσαν να το
ξεριζώσουν επειδή πίστευαν πως μόλις έβλεπε ο ήλιος τη ρίζα
του, εκείνος που το είχε ξεριζώσει πέθαινε αμέσως. Για το σκοπό
αυτό το εντόπιζαν τη νύχτα, σημάδευαν την περιοχή και στη
συνέχεια άφηναν νηστικό για μερικές ημέρες έναν σκύλο, έτσι
που να πεινάσει πολύ! Μετά έδεναν με θηλιά τον σκύλο στη ρίζα
της «αγλαοφώτιδος» και του έδειχναν ψητά κρέατα για να μυ-
ρίσει έντονα την κνίσα και να αρχίσουν να τρέχουν τα σάλια του.
Το πεινασμένο ζώο τραβούσε τότε με δύναμη το σκοινί για να
πάει πιο γρήγορα στα ψητά κρέατα και έτσι το φυτό ξεριζωνό-
ταν. Πίστευαν, όμως, ότι μόλις έβλεπε ο ήλιος της ρίζες του
φυτού ο σκύλος πέθαινε. Τον ενταφίαζαν επιτόπου, τον τιμού-
σαν ως ευεργέτη τους, του πρόσφεραν μυστικές θυσίες και τότε
μπορούσαν να πάρουν τη θαυματουργή ρίζα και να τη χρησι-
μοποιήσουν ως αποτελεσματικό ίαμα πολλών ασθενειών, ανά-
μεσα στις οποίες ήταν και ο σεληνιασμός! (Σε νεότερες εποχές
ξερίζωναν με τον ίδιο περίπου τρόπο τον μανδραγόρα, το φυτό
με την ανθρωπομορφική ρίζα).

ΣΗΜ. Ευχαριστώ τον κ. Γιάννη Καραβαλάκη για τις πολύτιμες πλη-
ροφορίες που μου έδωσε κατά καιρούς, όπως και τον Γιώργο Πατρου-
δάκη για τις ωραίες φωτογραφίες του, λήψεις που έγιναν κατά την
περίοδο της ανθοφορίας του φυτού. Ευχαριστώ επίσης τους βοσκούς
του Ψηλορείτη, τους Μυλοποταμίτες και τους Αμαριώτες που κουβεν-
τιάσαμε στο παρελθόν για τη νευρίδα. Πολύτιμη πηγή πληροφόρησης
υπήρξε ο Ανωγειανός βοσκός Σταυρακάκης, αδερφός του σπουδαίου
ποιητή Μίχαλου (Μιχάλη Σταυρακάκη), που περπατήσαμε μαζί στη Νίδα
το 1996, αναζητήσαμε το φυτό και βρεθήκαμε μαζί στα μιτάτα των
φίλων του. X

11. Πλατάκης, Ελ. 1979. «Το φυτό Νευρίδα της Κρήτης». Περιοδικό Κρητολογία, τ. 8: 95.
12. Βλ. James, M. R. 1902. The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge. Α Descriptive Catalogue, Volume iii. Cambridge Uni-
versity Press.
13. Βλ. Phillip Hurley 2001, Herbal Alchemy, Maithuna Publications, και Karen Harrison 2011, The Herbal Alchemist's Handbook: A Grimoire of Philtres,
Weiser Books.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ο κούργιαλος 
της Κρήτης
Τότε που οι άνθρωποι έστελναν και λάμβαναν μηνύματα
με τον «χοχλιό της θάλασσας»... Η αρχέγονη σάλπιγγα
γινόταν εργαλείο πολύτιμο στα χέρια των καραβοκύρη-
δων, των βοσκών, των καλλιεργητών της γης. Ο ταπεινός
κούργιαλος ή κουργιαλός αποτελούσε για αιώνες έναν
ισχυρό κώδικα μη λεκτικής επικοινωνίας!

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦωΤΟΓρΑΦΙΕΣ:
ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Δεν υπήρχε πλεούμενο τον
παλιό καιρό που να μην έχει
τον κούργιαλό του. Μα δεν
υπήρχε και βοσκός, κυρίως στα νότια της
Κρήτης, που να μην έχει τον δικό του. Πο-
λύτιμο απόκτημα, παρμένο από την ανεξάντ-
λητη παρακαταθήκη της φύσης, έγραψε για
αιώνες κι αιώνες τις δικές του σελίδες στην ιστορία των
πολιτισμών. Υπήρχε (και υπάρχει) παντού, όπου ξαμο-
λούσε ο θαλασσινός θεός, ο Ποσειδώνας, τους Τρίτωνές
του. Γιατί, αν τους ήξεραν τους Τρίτωνες των μύθων οι
παλιοί Κρητικοί, μάλλον Κόργιαλους ή Κούργιαλους
θα τους έλεγαν κι αυτούς! 

Είναι η αρχέγονη σάλπιγγα, το κοχύλι με την
επιστημονική ονομασία Charonia tritonis. Αν το
τρίψει κανείς υπομονετικά στην άκρη, αν το τρυ-
πήσει πιτήδεια και το φυσήξει, θ' ακούσει έναν
βραχνό δυνατό ήχο να ξεχύνεται από το χεί-
λος του. 

Στη φωτογραφία ο Μενέλαος Αρκαλάκης. 
Γνωρίζει τον κούργιαλο  από τα παιδικά του χρόνια, 
όταν ήταν βοσκάκι  στις πλαγιές των δυτικών Αστερουσίων, 
κοντά  στο Μοναστήρι της Οδηγήτριας. 



ταν σαν απαράβατος κανόνας ναυσι-
πλοΐας παλιότερα. Καΐκι χωρίς κούρ-
γιαλο δεν μπορούσε να σαλπάρει! Οι
προνοητικοί καπεταναίοι δεν αρκούν-
ταν μόνο σε έναν, φρόντιζαν να διαθέ-
τουν τις εφεδρείες τους, δυο και τρεις
σε κάθε πλεούμενο.  Ήξεραν πως με
αυτά τα κοινότατα κοχύλια των θαλασ-
σών θα μπορούσαν να σώσουν ζωές,

των συντρόφων τους στα ταξίδια ή και τις δικές τους ακόμη. Στα
χρόνια που δεν υπήρχαν σήματα κινδύνου κι ασύρματες επι-
κοινωνίες, ο κούργιαλος ήταν αυτός που σήμαινε συναγερμό!
Αν το πλεούμενο βρισκόταν κοντά στην ακτή κάποιος θα
άκουγε το μήνυμα και θα καταλάβαινε. Αλλά κι αν είχε ξανοι-
χτεί στο πέλαγος κάποιοι άλλοι ναύτες θα βρίσκονταν μεσοπέ-
λαγα, ίσως αυτοί θα μπορούσαν ν' ακούσουν την βραχνή
απελπισμένη φωνή του κούργιαλου... 

Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τον λένε μπουρού. Και κό-
χυλα. Έτσι ακούγεται σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Στην Κύπρο,
πουρού. Κι αλλού τορμπέτα, τσαμπούνα, σάλπιγγα της θάλασ-
σας. Η δική μας λέξη, κούργιαλος, κουργιαλός και κόργιαλος
(και κόργελος σε κάποιες περιοχές της δυτικής Κρήτης), είναι
ίσως η πιο αινιγματική. Να έχει σχέση με τον κορυδαλλό; Δύ-
σκολο. Με τον γιαλό, με τη θάλασσα δηλαδή; Στην Κρήτη, πάν-
τως, υπάρχει κι η λέξη κουργιάλι, που θα πει καθαρός, στιλπνός,
αστραφτερός («κουργιάλι είναι τα πιάτα, πλυμένα, πεντακά-
θαρα». Στην ανατολική Κρήτη ακούγονται και τα κουργιαλίδια
«μικρά χοχλιδάκια της θάλασσας, στενόμακρα, μικρογραφία
του κουργιαλού» (Λεξικό Πιτυκάκη).

Μελετώντας τις εθιμικές χρήσεις του κούργιαλου σκεφτό-
μουν συνέχεια τη λέξη. Δεν επιδόθηκα σε ετυμολογικές περι-
πέτειες, αλλά σταματούσα (μάλλον συνειρμικά) στον αυλό. Να
είναι κάποια σύνθετη λέξη που να μεταφέρει στην κοινή νε-
οελληνική την ανάμνηση ενός αρχαίου μουσικού οργάνου;
Απάντηση δεν έχω!  

Ας αφήσομε, όμως, τα κοχύλια των ναυτικών κι ας έρθομε σ'
ένα μάλλον άγνωστο κεφάλαιο της κρητικής λαογραφίας. Στους
κούργιαλους των κρητικών χωριών. Λίγα πράγματα δεν ξε-
χνούσαν οι βοσκοί του Νότου (και άλλων παραθαλάσσιων πε-
ριοχών) να πάρουν στο βουργιάλι τους όταν ξεκινούσαν για τις
ατέλειωτες περιπλανήσεις στα βουνίσια βοσκοτόπια. Λίγο πα-
ξιμάδι, λίγο τυρί, κάμποσες ελιές, το σουβλί με την οργιά για να
μπαλώνουν τα στιβάνια, τον κούργιαλο κι ένα φλασκάκι κρασί
(νερό ήξεραν πού θα βρουν, στις πηγές, στους αρολίθους και
στα βρυσάλια). Δεν τον κουβαλούσαν άδικα μαζί τους. Τον χρη-
σιμοποιούσαν συχνά, πότε για να δηλώσουν την παρουσία
τους, πότε για να στείλουν άλλα μηνύματα, πιο σοβαρά. Ο κούρ-
γιαλος συγκροτούσε γι' αυτούς έναν ισχυρό κώδικα μη λεκτι-
κής επικοινωνίας. 

Οι πηγές για τούτο το κείμενο προέρχονται κυρίως από τα
δυτικά Αστερούσια, τα χωριά που βρίσκονται κοντά στο Λίθινο
ακρωτήρι, Λίσταρο, Πηγαϊδάκια, Πόμπια, και από οικισμούς του
νότιου ρεθύμνου. Απ' όσο γνωρίζω, όμως, κι οι Σφακιανοί χρη-
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σιμοποιούσαν κούργιαλους. Κι όχι μόνον οι φημισμένοι καρα-
βοκύρηδες της Χώρας και του Λουτρού, ακόμη κι οι βοσκοί κι
οι ρεσπέρηδες.  

Σε πολλά χωριά της νότιας Κρήτης οι άνθρωποι ήταν εξοι-
κειωμένοι με τις λεπτές αποχρώσεις των βαρέων και σχεδόν μο-
νότονων ήχων του κούργιαλου. Ο ήχος μαρτυρούσε τον κάτοχο.
Ήξεραν ποιος σάλπιζε. Όπως ήξεραν να ξεχωρίζουν και το χα-
ρούμενο σάλπισμα από το στενάχωρο. Τα μηνύματα μεταδί-
δονταν από κορφή σε κορφή κι από λαγκάδι σε λαγκάδι με τον
ήχο του κοχυλιού. Όσοι τα άκουγαν καταλάβαιναν αμέσως αν
ήταν για καλό ή για κακό, αν προμηνούσαν κάποιον άγνωστο
κίνδυνο. Έτσι όπως έμαθαν αργότερα, μετά τα μέσα του 19ου
αιώνα, να διαβάζουν και τη φωνή της καμπάνας. Με τον κούρ-
γιαλο συνεννοούνταν οι βοσκοί, με τον κούργιαλο ειδοποιούσε
ο ένας τον άλλον για κινδύνους και ζωοκλέφτες. Υποθέτω πως
παλιότερα τον χρησιμοποιούσαν μαζί με τα άλλα γνωστά μέσα
συνεννόησης των ανθρώπων (όπως τις φωτιές και τους κα-
πνούς) προκειμένου να ειδοποιήσουν για πειρατικές επιδρομές,
για εχθρικές επιθέσεις και γενικώς για γεγονότα που μπορού-
σαν να διαταράξουν τη ζωή της κοινότητας.

«Από τη φωνή του κούργιαλου καταλαβαίναμε ποιος τον
έπαιζε και τι ήθελε...», θα μας πει ο Μενέλαος, βοσκάκι για χρό-
νια στα πλάγια της Οδηγήτριας και στις αγριάδες κοντά στο
ύψωμα Κεφάλι των Αστερουσίων. Είχε κι εκείνος τον δικό του,

όπως όλα τα βοσκάκια του παλιού καιρού. Όταν άκουγε παρα-
τεταμένο μονότονο ήχο ήξερε πως κάποιος βρισκόταν σε κίν-
δυνο. Το ίδιο κι ο κυρ Μιχάλης από τον Άη Βασίλη, 92 χρονών το
1997, όταν μιλήσαμε για τον κόργιαλο. Όταν άκουγε σπαστούς
διακεκομμένους ήχους, κάπως χαλαρούς, ήξερε πως ο τάδε κα-
λημέριζε τους φίλους του. Όπως κάνουν, ας πούμε, και σήμερα
στο facebook. Κι οι φίλοι ανταποκρίνονταν. Τον είχα ρωτήσει αν
είχαν μόνο οι κουραδάρηδες (οι βοσκοί) κόργιαλο κι αυτός χα-
μογέλασε...
- Όχι, είχαν κι οι βουκόλοι (= αυτοί που έβοσκαν τα οικόσιτα ζώα).
- Και τι τον ήθελαν; 
- Με τα σφυρίγματα μάθαινε ο ένας πού βρισκόταν ο άλλος. Ο
Γιώργης έβοσκε στη Λαγκάδα, ο Μανώλης κοντά στην Αμ-
μούδα, ο Κωστής στα ριζά του βουνού. 
- Μόνο γι' αυτό; 
- Και για άλλα, πιο σοβαρά. Έστελναν σήματα κινδύνου!
- Δηλαδή;
- Να, ειδοποιούσε ο ένας τον άλλον αν ερχόταν αγροφύλακας!

Στο Μοναστηράκι της Ιεράπετρας υπήρχε η συνήθεια να ει-
δοποιούνται με τον κούργιαλο οι καλλιεργητές της γης για το
μοίρασμα του νερού! Ο υδρονομέας δεν τον αποχωριζόταν
ποτέ. Κι όταν ερχόταν η ώρα της αλλαγής σφύριζε, το σάλπισμα
ηχούσε παντού, στο χωριό και στις εξοχές, άκουγαν οι συντοπί-
τες του και ήξεραν ποιος είχε σειρά να ποτίσει (ευχαριστώ τον

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
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καλό φίλο Δημήτρη Παπαδάκη, φιλόλογο και εξέχοντα λόγιο
για την πληροφορία).

Όταν άκουγαν κάθε Καθαροδευτέρα οι άνθρωποι στα Σα-
χτούρια του νότιου ρεθύμνου τον κούργιαλο να σαλπίζει, γνώ-
ριζαν καλά πως άρχιζε το πανηγύρι, πως το χωριό τους τελούσε
πλέον κάτω από την απόλυτη εξουσία του Καδή, ενός εικονικού
αποκριάτικου δικαστή κι αφέντη μαζί που αποτελούσε το κυ-
ρίαρχο πρόσωπο της ημέρας. Αυτός έλυνε κι έδενε μέχρις αργά
το απόγευμα. Σε άλλα χωριά της ίδιας περιοχής τα καρακόλια,
η αστυνομία του Καδή, κυκλοφορούσαν οπλισμένα με κατσού-
νες και... κούργιαλους. Με τους κούργιαλους ανήγγελλαν το
κάθε νέο της ημέρας, με τους κούργιαλους διαπόμπευαν τους
παραβάτες της εθιμικής απαγόρευσης εξόδου από τα όρια του
οικισμού και μ' αυτούς δήλωναν την παρουσία τους προκειμέ-
νου να... μην διασαλευτεί η αποκριάτικη «τάξη», δηλαδή η εθι-
μική ανατροπή των κανόνων. 

Η διαδικασία «μεταποίησης»:

Πώς ο κοινός χοχλιός της θάλασσας 
γίνεται... κούργιαλος

Όλοι ήξεραν πώς να δώσουν φωνή στο πασίγνωστο κοχύλι,
πώς να το μετατρέψουν σε αερόφωνο όργανο, κάτι σαν

τη σύγχρονη σάλπιγγα. Άλλοι παράγγελναν στους ψαράδες,
άλλοι έψαχναν στις παραλίες, δεν ήταν δύσκολο να βρεις κα-
νείς «χοχλιούς της θάλασσας» πριν κατακλυστούν οι παραλίες
από λουόμενους. 

Αν ήταν ακόμη ζωντανός (αν είχε μέσα του τον ασπόνδυλο
θαλάσσιο οργανισμό) έπρεπε να φροντίσουν να τον αφαιρέ-
σουν. Για πολλούς ήταν μεζές εκλεκτός. Όσοι δεν ήξεραν σκαρ-
φίζονταν τρόπους να τον βγάλουν. Συνήθως τον άφηναν να
πεθάνει, να συρρικνωθεί και να πέσει με τον καιρό. Η διαδικα-
σία αυτή κρατούσε βδομάδες. Βδομάδες κρατούσε και η προ-
σπάθεια απόσμησης του οστράκου, αφού μετά τον θάνατο του
θαλάσσιου οργανισμού το κέλυφος μύριζε πολύ άσχημα. Το
έπλεναν με θαλασσινό νερό, το άφηναν να στεγνώσει, το έπλε-
ναν ξανά και ξανά. Όταν ήταν έτοιμο πια, τρυπούσαν πολύ προ-
σεκτικά τη μυτερή του μεριά. Άλλοι το έξυναν καρτερικά με το
μαχαίρι τους και άλλοι το έτριβαν σε βράχους κι ακονόπετρες
για ώρες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν το επιστόμιο. Ο
ήχος εξαρτιόταν, όπως λένε, από το μέγεθος της οπής κι από τη
μαστοριά του κατασκευαστή. «Πρέπει να ξέρεις πού θα τρυπή-
σεις για να μην μοιάζει η φωνή του δικού σου κόργιαλου με τις
φωνές των άλλων», έλεγε ο κυρ Μιχάλης. 

Τρίτωνες, οι κόργιαλοι του μύθου! 

Ας γυρίσομε, όμως, πίσω τον χρόνο. Στην εποχή του μύθου.
Στον κόργιαλο, που λεγόταν... Τρίτων.  Παιδί του Ποσει-

δώνα και της επίσης θαλασσινής Αμφιτρίτης ήταν ο Τρίτωνας.
Κατοικούσε στην απέραντη θάλασσα κι αυτός, το σπίτι του
έφτανε από τη μιαν άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη, όσο τόπο
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Αντιλάλησαν τ' αυτιά του 
σαν κόχυλοι θαλασσινοί...
-Σαμουήλ! ξανάκραξε η φωνή του Θεού· Σαμουήλ,
δούλε πιστέ  μου, γέρασες, δε με ακούς;

Ο Σαμουήλ τινάχτηκε· τα πυκνά φρύδια του έσμι-
ξαν με οργή, τα μακριά διχαλωτά του γένια τρικύμι-
σαν και τ’ αυτιά του αντιλάλησαν σαν κόχυλοι
θαλασσινοί. Η κατάρα, σαν φοράδα ακαπίστρωτη,
χλιμίντρισε στα σωθικά του.

Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο

◗



σκέπαζε το αλμυρό νερό τόσο τόπο κρατούσε και η δική του
κατοικία. Αργότερα η μυθική σκέψη τον περιόρισε σε μια λίμνη
της Λιβύης, την Τριτωνίδα. Μα ποιος μπορεί να περιορίσει τη
φαντασία των ανθρώπων; Ποιος μπορεί να κλείσει σε μια λίμνη
τον ήχο της σάλπιγγας, ποιος μπορεί να βάλει σε καλούπια τη
γλώσσα; Γιατί κοντά στον Τρίτωνα υπήρχε και η Τριταία. Λένε
πως ήταν κόρη του Τρίτωνα και ιέρεια της Αθηνάς, που κι αυτήν,
την Αθηνά, την έλεγαν Τριτωνίδα! Στην Κρήτη ένας ποταμός λε-
γόταν, επίσης, Τρίτων. Πήγαζε από την Πεδιάδα, από τα χωριά
του σημερινού Καστελιού. Κι η θεά της σοφίας, που γεννήθηκε
κάπου εκεί, στην ενδοχώρα της Κρήτης, ονομάστηκε Τριτογε-
νής και Τριτογένεια! Μα κι η Αρκαδία κι η Βοιωτία είχαν τους δι-
κούς τους Τρίτωνες, δυο ποταμούς που έφεραν περήφανα κι
αυτοί τα λαμπρά, θαυμαστά και συγχρόνως αινιγματικά ονό-
ματά τους.

Κάπου εκεί, στο μεγάλο χρυσορυχείο των λέξεων, χάνονται
οι ρίζες του Τρίτωνα. Στην αρχέγονη μορφή της γλώσσας η λέξη
τρίτων φαίνεται να δήλωνε το υγρό στοιχείο, το πολύτιμο νερό.
Ατέρμονες είναι οι περιπλανήσεις των λέξεων στους μύθους! Κι
επειδή το νεράκι του Θεού υπάρχει παντού, ο Τρίτων του μύθου
δεν έμεινε μόνος. Απέκτησε αδέρφια. Αμέτρητες μικρές θεότη-
τες, που αποτελούσαν τη θαλασσινή ακολουθία του Ποσει-
δώνα! Όχι Τρίτων, λοιπόν, αλλά Τρίτωνες. Τόσο πολλοί όσα και
τα κοχύλια της θάλασσας, όσοι κι οι κούργιαλοι που σαλπίζουν
τη χαρά της άφιξης και τη λύπη του μισεμού. 

Βλέπομε συχνά τον Τρίτωνα στις αρχαίες παραστάσεις.
Μισός άνθρωπος - μισό ψάρι. Κολυμπά κι ανάμεσα στα χείλη
του βρίσκεται πάντα το κοχύλι της θάλασσας, ο συνώνυμός του
τρίτωνας, ο κόργιαλος που σαλπίζει. Στην ακολουθία του Πο-
σειδώνα οι Τρίτωνες είναι πολλοί. Κι όλοι φυσούν, κι όλοι σαλ-
πίζουν!

Ο κόργιαλος του Μισηνού

Καυχησιάρικο ήταν από ξαρχής το γένος των ανθρώπων.
Καθώς ξεχώριζε από τα άλλα ζώα μπορούσε να κάμει πρά-

ματα θαυμαστά χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες των χεριών, μα
και τη δύναμη του μυαλού του. Κάπως έτσι έγινε η Αράχνη
υφάντρα ξακουστή στον κόσμο, κάπως έτσι έγινε κι ο Μαρσύας
περίφημος μουσικός. Κάπως έτσι καυχήθηκε η Αράχνη πως το
δικό της υφαντό είναι πιο όμορφο κι από της Αθηνάς ακόμη. Κι
ο Μαρσύας το ίδιο. Ειρωνεύτηκε τον Απόλλωνα, τον θεό της
μουσικής. Τάχατες εκείνος έπαιζε με τον αυλό του καλύτερες
μελωδίες από τον θεό! 

Ποτέ δεν συγχώρεσαν οι θεοί την ύβρη. Γι' αυτό δεν συγ-
χώρεσαν κι εκείνον τον κακότυχο τον Μισηνό, έναν καυχησιάρη
ναυτικό, που ο μύθος τον θέλει άλλοτε σύντροφο του Οδυσσέα
κι άλλοτε συμπολεμιστή του Έκτορα και συνοδοιπόρο του
άλλου ταξιδευτή, του Αινεία - κουβάρι μπερδεμένο είναι οι
μύθοι. Εμείς θα σταθούμε στον μύθο που τον θέλει σύντροφο
του Οδυσσέα στις ατέλειωτες θαλασσινές του περιπλανήσεις. 

Σαλπιστής ήταν ο Μισηνός. Κρατούσε τον κόργιαλο στα
χέρια του κι ο βραχνός ήχος του γλιστρούσε στα κύματα, δια-
περνούσε τα σύννεφα, έφτανε παντού, μέχρι και στα μακρινά

νησιά στη μέση της θάλασσας. Κάποτε, λοιπόν, αναζητώντας
την Ιθάκη του νόστου, το πλεούμενο του Οδυσσέα έφτασε στην
Καμπανία, στα νότια της ιταλικής χερσονήσου. Στάθηκε ο Μι-
σηνός στην πλώρη, κράτησε τον κόργιαλο στα χέρια του κι είπε
πως σαλπιστής σαν κι αυτόν ούτε γεννήθηκε ποτέ στον κόσμο
ούτε θα γεννηθεί. Μήτε άνθρωπος μπορούσε να του παραβγεί
μήτε θεός. 

Τον άκουσαν οι θεοί κι ανατρίχιασαν. Άπλωσε τα χέρια του
στο κύμα ο Τρίτωνας, κολύμπησε και μέχρι ν' αποτελειώσει την
ύβρη του ο Μισηνός βρισκόταν εκεί, δίπλα του. Ο μύθος δεν
λέει αν τον προσκάλεσε σε αγώνα, όπως είχε κάμει η Αθηνά με
την Αράχνη και ο Απόλλων με τον Μαρσύα. Λέει, όμως, ότι με
μια σπρωξιά τον έριξε στη θάλασσα. Κι όταν βούλιαζε ο Μιση-
νός στα νερά και πνιγόταν κρατούσε ακόμη τον κόργιαλο στα
χέρια του. Τον έθαψαν εκεί δίπλα, σε μιαν ακτή, για ν' ακούει
πάντα το νανούρισμα των κυμάτων και τους ήχους του Τρίτωνα
και να θυμίζει πως η δύναμη του ανθρώπου είναι ψίχουλο
μπροστά στη δύναμη του θεού. Από τότε το ακρωτήρι αυτό
πήρε τ' όνομά του: Ακρωτήρι του Μισηνού.   

Κοχύλια πολύτιμα...

Σπουδαίος είναι ο ρόλος των κοχυλιών σ' όλους τους πολιτι-
σμούς. Στην Ελλάδα η θεά της ομορφιάς, η Αφροδίτη, ανα-

δύεται από τη θάλασσα λες και γεννιέται από ένα κοχύλι. Στην
Ευρώπη της Αναγέννησης το κοχύλι γίνεται σύμβολο της ομορ-
φιάς και του κάλλους και αποτυπώνεται στην τέχνη, κυρίως
στην αρχιτεκτονική. Το βλέπομε σε μεγάλο αριθμό ζωγραφικών
έργων και σε γλυπτά, όπως το συναντούμε και στη λογοτεχνία
σε όλον σχεδόν τον κόσμο. 

Ας θυμηθούμε, όμως, και τον χρηστικό του ρόλο. Άλλοτε ως
νόμισμα, άλλοτε ως μουσικό όργανο και άλλοτε ως σάλπιγγα
συντροφεύει τον άνθρωπο από τις απαρχές του πολιτισμού. Και
όχι άδικα. Είναι ένα από τα μικρά θαύματα της φύσης, ένα κα-
τασκευαστικό αριστούργημα που μπορεί να δημιουργήθηκε
για να προστατεύει τους ασπόνδυλους θαλάσσιους οργανι-
σμούς, αποτέλεσε όμως πολύτιμο υλικό και για τον άνθρωπο.  
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Σαλπιστής ήταν ο Μισηνός. 
Κρατούσε τον κόργιαλο στα χέρια του 
κι ο βραχνός ήχος του γλιστρούσε 
στα κύματα, διαπερνούσε τα σύννεφα, 
έφτανε παντού, μέχρι και στα μακρινά 
νησιά στη μέση της θάλασσας. 
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ΜΙΑ ΠΙΚρΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟρΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Η θρηνούσα φωνή του κόργιαλου

Δ
ημοσιογράφος πολύπειρος και καλός γνώστης της Κρήτης ήταν ο Νίκος Αγγελής. Σ' ένα του διήγημα, που δημοσιεύτηκε
το 1961 στη συλλογή "Μαδάρα" με πρόλογο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, αφηγείται τον ρόλο του Κούργιαλου στις παλιές
κτηνοτροφικές κοινωνίες των Ανατολικών Σφακιών. Μιλά για τα μικρονήσια που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη κι οι βοσκοί
τα χρησιμοποιούσαν σαν χειμαδιά. Τα μικρονήσια της Κρήτης είναι ξερότοποι, μα με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου

«βγάζουν χορταράκι πυκνό και τα κλαδιά των πρασινολογούν και ροδαμίζουν». Φόρτωναν, λοιπόν, οι βοσκοί τα κοπάδια τους στα
καΐκια, ανοίγονταν στο πέλαγος και τα κατέβαζαν ύστερα από λίγες ώρες στον προορισμό τους. Μα δεν τα άφηναν ποτέ μοναχά. Έβρι-
σκαν κι αυτοί κάποιο σπήλαιο, έστεναν το κονάκι τους κι έμεναν καταμόναχοι στα ξερονήσια μέχρι την επόμενη άνοιξη. Αν αρρώ-
σταιναν δεν είχαν τρόπο να γυρίσουν. Καΐκι δεν σίμωνε τον χειμώνα. Κι αν τύχαινε και πέθαιναν, οι σύντροφοί τους άναβαν φωτιές
για να στείλουν μήνυμα στα χωριά, να πάει ο παπάς κοντά στο κύμα και να ψάλει τη νεκρώσιμη ακολουθία. Κάποιες φορές, όμως,
δεν μπορούσαν ν' ανάψουν φωτιές. Και τότες ηχούσε ο κούργιαλος. Ο Αγγελής σημειώνει πως όλα τούτα του τα είχε πει μια γριά από
τα Σφακιά. Είχε βρεθεί στα μέρη της, τον φιλοξένησε και του διηγήθηκε μια πικραμένη ιστορία. Πρωταγωνίστρια δεν ήταν κάποια
ξένη, αλλά η μάνα της. Μεταφέρομε αποσπάσματα από το πολύ ενδιαφέρον κείμενό του: 

Αν είναι νύχτα και ξαστεριά οι βοσκοί ανάβουν φωτιές και κάνουν σημάδια με τ' αναμμένα κλαδιά. Αν όμως είναι μέρα ή καταχνιά
βρίσκουν μεγάλους κοχύλους (κουργιαλούς) απ' το γιαλό και τους φυσούν σαν σάλπιγγες. Βγάζουν ένα βαθύ βραχνό ήχο σαν ρόγχο,
σαν παράπονο, που περνά τις θάλασσες και φτάνει στα γνοιασμένα αυτιά των μανάδων και μαντεύει το θάνατο.

Κάποτε θα τους δουν ή θα τους ακούσουν στ' αντικρινά χωριά. Ανάβουν κι' εκείνοι φωτιά για ν' αποκριθούν στο μήνυμα. Φωνάζουν
ένα παπά. Ανάβουν κεριά. Αρχίζουν να μουρμουρίζουν τη νεκρώσιμη ακολουθία κοντά στο κύμα, σα νάχουν μπροστά τους το νεκρό που
είναι μίλια μακριά μέσα στη θάλασσα.
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Όταν τελειώσουν, λένε όλοι μαζί «ο θεός να του συχωρέση κι' όποιος θέλει ας είναι», σβήνουν τα κεράκια και τη φωτιά και φεύγουν.
Οι ζωντανοί θάβουν πέρα στο νησί το νεκρό. Έκαμαν το χρέος των. Στα σπίτια των βοσκών φωλιάζει η αγωνία: ποιος είναι;

Η γριά έβαζε τις χούφτες κλειστές μπροστά στο στόμα και φυσούσε:
-Να πώς ακούεται το μήνυμα.
Ένας πένθιμος ήχος ανατρίχιασε το χαμόσπιτο.
-Αυτά κάνανε κι οι Γαυγιώτες όσους καιρούς δεν είχανε παπά!

Ο Αγγελής μεταφέρει στο διήγημά του την ιστορία της γριούλας που τον είχε φιλοξενήσει, μια ιστορία που είχε σημαδέψει τα παι-
δικά της χρόνια. Είχε τρεις αδερφούς, βοσκοί κι οι τρεις, και ξεχειμώνιαζαν με τα κοπάδια τους σε κάποιο μικρονήσι. Η μάνα με την
κόρη έμεναν στις αντικρινές ακτές της Κρήτης καρτερώντας την άνοιξη. Κι ένα βράδυ, την ώρα που άναβαν τους λύχνους 

...ακούστηκε μια βοή βαθειά κι αδύναμη μέσα απ' τη θάλασσα. Ήταν σαν σφύριγμα βαποριού πολύ μακρινό. Σταματούσε, ξανάρχιζε.
Έφτανε μια στιγμή έντονη, ύστερα έσβηνε σιγά σιγά, την ξεστράτιζε ο άνεμος. Και πάλι δυνάμωνε. Πήδηξε πάνω η μάνα της γριάς, κρε-
μάστηκε στο παραθύρι, βεβαιώθηκε κι έβαλε φωνή:

-Το μήνυμα. Το μήνυμα. Ο ένας μου γιός είναι νεκρός.
Το χωριό αναστατώθηκε. Άνθρωποι ανέβαιναν, άνθρωποι κατέβαιναν. Έστειλαν φώναξαν τον παπά. Κάποιο παλληκάρι έπιασε κό-

χυλα, βγήκε πάνω στο ρημάδι του Κάστρου και σιγά σιγά, το ίδιο βραχνά και λυπητερά, απάντησε στο μήνυμα.
Μαζώχτηκαν οι χωριανοί, ήρθε ο παπάς. Στάθηκαν πάνω στα γκρεμνά του γιαλού με τα μάτια νοτικά, δακρυσμένα. Το παλληκάρι

φύσηξε πάλι τον κόχυλα. Η βραχνή φωνή του ταξίδεψε πάνω στο Λιβυκό. Ήρθε από πέρα η απόκριση.
Γέμισε το σκοτάδι κεράκια. Ο παπάς έβαλε το ευλογητός. Οι γυναίκες έκλαιαν πνιχτά με τα κεράκια στα τρεμάμενα δάχτυλα.
Όταν τελείωσαν πήρε να σκορπά ο κόσμος, τα κεράκια μπήκαν στα καλντερίμια κι έσβησαν. Ακούστηκε πάλι η κραυγή του κόχυλα

και κουρασμένη πολύ, αδύναμη μέσα στο σκοτάδι, η απόκριση του νησιού, σαν ευχαριστώ.
Όμως η μάνα μου, λέει η γριά, δεν έλεγε να μπει στο σπίτι της να το μαυροστολίσει. Έμενε έξω. Άπλωνε τα χέρια νοτικά:
-Ποιος είναι από τους τρεις;
Πού να περάσει η φωνή της τόσα μίλια σύννεφα...
Ύστερα κουράστηκε να φωνάζει. Έμεινε εκεί ακίνητη και περίμενε. «Ο δεύτερος, μουρμούριζε, δεν είναι, είναι μαύρος και γερός. Ή

ο πρώτος ή ο ύστερος. Πες μου, μωρέ, ποιος είναι... Δε λυπάσαι τη μάνα σου;».
Κάποτε νοιώσανε την αγωνία της οι ζωντανοί απ' το νησί. Ακούστηκε πάλι η βοή βραχνή να τρομάζει τη νύχτα: μια, δυο, τρεις

φορές.
Η γριά κατάλαβε. Μπήκε, σκέπασε με μαύρο μαντήλι την εικόνα του τρίτου γιού. Ύστερα ξέσπασε το μοιρολόι της σπαραχτικό:
- Γιάννη μου, κανακάρη μου, για σένα είν' τα μαντάτα...
...Πέρασαν καιροί από τότε που η γριά μούπε την παράξενη αυτή ιστορία. Κι από τότε πολλές φορές, πολλές νύχτες με καταχνιά,

μου φάνηκε πως άκουγα στο Λιβυκό μια βραχνή βοή, πολύ βαθειά, πολύ πονεμένη.
Μπορεί νάταν κάποιο μήνυμα θανάτου που δεν έτυχε να τ' ακούσουν άνθρωποι κι έμεινε έτσι να πλανάται στο χάος χρόνια και χρό-

νια σαν στοιχειωμένο... X

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
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Μορφές βγαλμένες
από τις σελίδες του Καζαντζάκη!
Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ





Παρατηρώντας τούτες τις μορφές θυμάσαι τα λόγια
του Καζαντζάκη: «Σοβαρό είναι το πρόσωπο της
Κρήτης, πολυβασανισμένο. Μαδάρες γυμνές, τρα-
χιές, αγέλαστες...». Τα είχε γράψει λίγο μετά τη γερ-
μανική κατοχή, όταν ένιωθε ακόμη στοιχειωμένες
στα μάτια του τις τραγικές εικόνες που συνάντησε
στο νησί ως μέλος της επιτροπής καταγραφής των
ναζιστικών ωμοτήτων. Είχε περπατήσει σε ρημαγ-
μένα χωριά, είχε μπει σε καμένα σπίτια, είχε μιλήσει
με χαροκαμένες μανάδες, είχε νιώσει στο πετσί του
τον πόνο, μα και την ελπίδα· και την περηφάνια
μαζί... «Σαράντα μέρες γύριζα το περασμένο καλο-
καίρι την Κρήτη για να δω τα χωριά που γκρέμισαν
και έκαψαν οι βάρβαροι και τους άντρες και τις γυ-
ναίκες που τους έντυσαν τη μαύρη αρματωσιά του
πένθους. Περίμενα ν' ακούσω κλάματα και να δω
χέρια ν' απλώνονται να ζητούν βοήθεια. Και βρήκα
ανυπόταχτες απαράδοτες ψυχές και κορμιά μισόγυ-
μνα, πεινασμένα και αλύγιστα...».

Οι φωτογραφίες είναι από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του
Γιάννη Σμαραγδή που έχει ως θέμα τον Νίκο Καζαντζάκη.
Δημιουργήθηκαν στα διαλείμματα και στις ατέλειωτες ώρες
της αναμονής. Εναλλάσσονταν οι σκηνές, περίμεναν υπο-
μονετικά ηθοποιοί και κομπάρσοι, μοχτούσε ο Κρητικός
σκηνοθέτης ν' αναπλάσει το χτες, πάλευε με το φθινοπω-
ριάτικο φως, ζητούσε κι εκείνος ν' ακούσει τη φωνή των
ερειπίων εκεί στο έρημο χωριό του Μεραμπέλλου, τους Χον-
τροβολάκους -αυτόν τον ξεχασμένο οικισμό διάλεξε ο Σμα-
ραγδής για να ζωντανέψει τη λαβωμένη Κρήτη του 1945. 

Παρατηρώντας τις μορφές νομίζεις πως αντανακλούν
το τοπίο, το «σοβαρό πρόσωπο της Κρήτης», τη στιβαρή
όψη του χώρου, την αυστηρότητα του βουνού, το ατέλει-
ωτο παιγνίδισμα της ζωής. Μορφές λιοψημένες, αδρές, πρό-
σωπα χαραγμένα, βλέμματα διάφανα...

Δύσκολο να επιλέγεις πρόσωπα στον κινηματογράφο, να
ζωντανεύεις τις περασμένες ζωές, να δίνεις με μια σκηνή, μ'
ένα γρήγορο πέρασμα του φακού, όσα θα ήθελες χίλιες λέ-
ξεις και χίλιες εικόνες για να τα περιγράψεις, δύσκολο να βά-
ζεις χρώμα και φως στο υφάδι της τέχνης. Θέλει γνώση και
ένστικτο. Κι ο Σμαραγδής διάλεξε μορφές που τις βλέπεις και
θαρρείς πως ξεπήδησαν από τις σελίδες του «Γκρέκο», από
την ανόθευτη Κρήτη του «Καπετάν Μιχάλη», από μιαν άλλη
εποχή, περασμένη, μα χαραγμένη στη μνήμη όπως ακριβώς
την έχει διασώσει η πέννα του Κρητικού συγγραφέα. 
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Δεν είναι που ντύθηκαν με παραλλαγές της χωρικής κρητι-
κής φορεσιάς, είναι που τα πρόσωπα θυμίζουν Κρήτη. Τα βλέ-
πεις και γυρνάς πίσω τον χρόνο, ακούς τις αλάθητες φωνές που
πλημμυρίζουν τον μέσα σου κόσμο κι ίσως να είναι οι φωνές
των προγόνων. Άντρες και γυναίκες, πρόσωπα που συνθέτουν
την πινακοθήκη μιας άλλης Κρήτης, ίσως να είναι η Κρήτη της
μνήμης αυτή που καθρεφτίζεται στις μορφές των παιδιών της.

Ο Σμαραγδής αναζήτησε στα χωριά της Κρήτης τους αλη-
θινούς πρωταγωνιστές, που μπορεί να λέγονται «κομπάρσοι»
στη γλώσσα του κινηματογράφου, αλλά ο ρόλος τους είναι
σπουδαίος. Είναι αυτοί που καλούνται να δώσουν το χρώμα, να
τοποθετήσουν το κάθε έργο στον χώρο και τον χρόνο. Βοσκοί
από τα ριζά του Ψηλορείτη, αγρότες, μα και γραμματιζούμενοι
και αστοί, μας έκαναν όλους να πιστέψομε πως τούτες οι μορ-
φές δεν ήρθαν για ν' αναβιώσουν μια περασμένη εποχή, αλλά
για να μας πουν πως υπάρχει ακόμη και σήμερα η Κρήτη του
Καζαντζάκη, η Κρήτη της μνήμης, η δική μας Κρήτη! 

Ξεφυλλίζομε πάλι τις σελίδες του Καζαντζάκη, διαβάζομε
λέξεις, πλάθομε εικόνες, όσες θα πλημμυρίσουν αύριο τις με-
γάλες οθόνες: 

«Τι δύναμη και τι αντοχή είναι τούτη, συλλογιζόμουν και πού
βρίσκουν τα κορμιά τόση ψυχή; Και ποια ακριτική πνοή τους
δίνει τόση αψηφισιά να παλεύουν με το θάνατο»;

Οι Κρητικοί, αλήθεια, αγαπούν παράφορα τη ζωή και συ-
νάμα ποτέ δεν φοβούνται τον θάνατο. Μέσα από τα χαλασμένα
χωριά που πέρασα, πάνω από τα νεο-ανοιγμένα μνήματα που
δρασκέλισα, πίσω από τις κουβέντες που άκουσα, ακατάπαυτα
διαπίστωσα τούτη τη μεγάλη δισυπόστατη παλικαριά: παρά-

φορη αγάπη για τη ζωή και άφοβα αντίκρυσμα του Θανάτου.
Ένα βράδυ μπήκα σε ένα φτωχικό χαμόσπιτο σ' ένα Σφα-

κιανό χωριό. Ο γέρος καπετάνιος με τη μαύρη φέσα του, ο Κυ-
ριάκος Σπεριλάκης, κάθονταν πλάι στα τζάκι και κάπνιζε ένα
μακρύ τσιμπούκι. Κάθισα δίπλα του. Έφερα την κουβέντα στο
θάνατο.  Στράφηκε ο γέρο Σφακιανός και μου είπε:

-Χαρά στον άνθρωπο, παιδί μου, που βάνει δυο φορές τη
μέρα στο νου του το θάνατο... 

Κι ένας άλλος γέρος εκατοχρονίτης στον κάμπο της Μεσα-
ράς μου είχε πει μια μέρα ένα μεγάλο λόγο. Τον ρώτησα:

-Πώς σου φάνηκε, παππού, η ζωή στα εκατό αυτά χρόνια;
-Σαν ένα ποτήρι κρύο νερό, μου αποκρίθηκε.
-Και διψάς ακόμη, παππού;
Στράφηκε και με κοίταξε με τα θολά μικρούτσικα μάτια του,

σήκωσε τη χερούκλα του σα να καταριόταν και είπε:
-Ανάθεμά τον που ξεδίψασε!
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«Τι δύναμη και τι αντοχή είναι τούτη, 
συλλογιζόμουν και πού βρίσκουν το κορμιά
τόση ψυχή; Και ποια ακριτική πνοή τους
δίνει τόση αψηφισιά να παλεύουν με το θάνατο;
Οι Κρητικοί, αλήθεια, αγαπούν παράφορα 
τη ζωή και συνάμα ποτέ δεν φοβούνται 
το θάνατο».
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Οι δυσκολίες και οι τραχύτητες της ζωής δεν λυγίζουν την
κρητική ψυχή. Αντίθετα την πυρώνουν και την δυναμώνουν. Γέ-
ρικη, αβόλευτη, τραχιά είναι η γη της Κρήτης. Κι όταν τα βουνά
της κι οι θάλασσες ή οι ψυχές που πλάστηκαν από τέτοιους βρό-
χους και τέτοια αρμύρα δεν σου επιτρέπουν ούτε στιγμή να βο-
λευτείς, να γλυκαθείς, να πεις: φτάνει, τότε η Κρήτη έχει κάτι το
απάνθρωπο, δεν ξέρω πια αν αγαπάει ή αν μισεί τα παιδιά της,
ένα μονάχα ξέρω: ότι τα μαστιγώνει ως το αίμα. Υπάρχει και κάτι
άλλο στην Κρήτη, υπάρχει κάποια φλόγα -ας την πούμε ψυχή -
κάτι πιο πάνω από τη ζωή κι από το θάνατο, που είναι δύσκολο
να το ορίσεις, δηλαδή να το περιορίσεις. Υπάρχει αυτή η περη-
φάνεια, το πείσμα, η παλικαριά, η αψηφισιά και μαζί τους κάτι
άλλο, ανέκφραστο κι αστάθμητο, που σε κάνει να χαίρεσαι που
είσαι άνθρωπος, να χαίρεσαι, μα και συνάμα να σου δίνει με-
γάλη ευθύνη, διότι ενώ νοιώθεις πως έχεις χρέος να κάμεις ό,τι
μπορείς για να σώσεις αυτό το λαό, εκείνος βλέπει την προ-
σπάθειά σου με ειρωνεία και περιφρόνηση. Δεν έχει την ανάγκη
κανενός για να σωθεί.  Σώζει, δε σώζεται...» Χ

Δεν είναι που ντύθηκαν με παραλλαγές 
της χωρικής κρητικής φορεσιάς, 

είναι που τα πρόσωπα θυμίζουν Κρήτη. 
Τα βλέπεις και γυρνάς πίσω τον χρόνο, 

ακούς τις αλάθητες φωνές που πλημμυρίζουν
τον μέσα σου κόσμο κι ίσως να είναι 

οι φωνές των προγόνων. 

◗
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ταν χειμώνας του 1983, τέλη του Γενάρη - αρχές του Φλεβάρη. Με μια μικρή συν-
τροφιά, τέσσερις άνθρωποι όλοι κι όλοι από τους οποίους ο ένας (ή μάλλον η μια)
ήταν νήπιο, ο τέταρτος της παρέας ήταν ο καλός φίλος ρεθεμνιώτης αγιογράφος
Αντρέας Θεοδωράκης. Είχαμε περάσει από το ρολογάδικο του Στέλιου Φουστα-
λιεράκη στην παλιά πόλη του ρεθύμνου. Τον είχαμε βρει να παλεύει με ένα παμ-

πάλαιο ρολόι τσέπης, απ' αυτά που κρεμούσαν με αλυσίδα στα ρούχα τους οι παλιοί βρακοφόροι
Κρήτες. Κάποιος παλιός πελάτης το είχε εξήντα χρόνια κι ήξερε μόνο ο Στέλιος να του το φτιάξει.
Ήταν εξαιρετικός μάστορας. Όσα εξαρτήματα δεν έβρισκε τα κατασκεύαζε μόνος του!

Μόλις μας είδε σηκώθηκε, παράτησε τα εργαλεία του ρολογά, πήρε το μπουλγαρί στα χέρια και
κατέβασε το ρολό του μαγαζιού του. Τότε μόνο πρόσεξα πως ήταν ντυμένος στην εντέλεια: κου-
στούμι καφέ, πουκάμισο σιδερωμένο, μαλλί χτενισμένο καλά, πρόσωπο ξυρισμένο. Άρχοντας! 

Ανηφορίσαμε μαζί στο ξωκλήσι του Άη Γιάννη, κοιτάξαμε την πόλη που απλωνόταν μπροστά
μας, κανείς δεν μιλούσε. Ο κυρ Στέλιος στάθηκε σαν αρχαίος μύστης σ' ένα ξέφωτο, χάιδεψε το
μπουλγαρί, το κράτησε με βαθιά συγκίνηση στα χέρια κι άρχισε να παίζει. 

- Ακόμη κι όταν δεν έχω όρεξη και το πιάσω στα χέρια μου αρχίζω να παίζω. Νομίζω πως μου
φωνάζει, με καλεί, δεν μπορώ να του χαλάσω χατίρι...

Έπαιζε για ώρα πολλή, μουσικές εξαίσιες απλώνονταν ολόγυρα, κάμποσοι περαστικοί σταμά-
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ΜΕ ΑΦΟρΜΗ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Φουσταλιέρης!
Ένας πρωτοπόρος της κρητικής μουσικής

Ήταν μια από κείνες τις όμορφες μέρες του ήπιου χειμώνα της Κρήτης. Ήλιος λαμπρός,
ουρανός καταγάλανος, ξεχασμένη στη νωχέλεια του απομεσήμερου η ρεθεμνιώτικη θά-
λασσα. Ο κυρ Στέλιος άπλωσε τα δυο του χέρια μπροστά μας, τα κοίταξε, κούνησε τα δά-
κτυλα χωρίς ρυθμό και είπε σιγά, σχεδόν ψιθυριστά:

- Κρίμα τα χέρια που θα χαθούνε...
Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής, ο κυρ Στέλιος συνέχιζε να έχει τα χέρια μπροστά του και

να τα κοιτάζει. Κι ύστερα πήρε το μπουλγαρί, το χάιδεψε και μας κοίταξε με βλέμμα θολό... 
- Και κρίμα στο μπουλγαρί που θα μείνει...
Ήταν σαν εξομολόγηση, σαν ελεγεία για τις μέρες που θα 'ρχονταν. Ο κυρ Στέλιος

ήταν τότες 72 χρονών, ήξερε πως βάδιζε πια προς τη δύση του βίου του και σκεφτόταν
πως το μουσικό όργανο που τον συντρόφευε από τα παιδικά του χρόνια, το αγαπημένο
του μπουλγαρί, κινδύνευε να σωπάσει κι αυτό μαζί του... 

H΄

Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ



τησαν στην άκρη του δρόμου ακίνητοι κι αμίλητοι, τον άκου-
γαν κι αυτοί με θαυμασμό. Πέρασε κάμποση ώρα μέχρι να  θυ-
μηθεί ο κυρ Στέλιος πως είχαμε ανεβεί ως εκεί για
φωτογράφιση. Ο γράφων εξέδιδε τότε το περιοδικό Κρητικές Ει-
κόνες και εκείνον τον καιρό είχε σχεδιάσει να δημοσιεύσει μια
σειρά αφιερωμάτων στους μεγάλους της κρητικής μουσικής:
τον ροδινό, τον Μπαξεβάνη, τον Ηρακλή Σταυρουλάκη, τον Κα-
στίγο, τον Καρεκλά... Φυσικά και στον Φουσταλιέρη. Η συζή-
τηση μαζί του δημοσιεύτηκε στο τεύχος 25 (Φεβρουάριος 1983,
σελ. 15-19). Ύστερα από 33 χρόνια ανασκάλεψα το αρχείο με
τις έγχρωμες διαφάνειες, βρήκα ένα μικρό κομμάτι της ηχο-
γραφημένης συνέντευξης, βρήκα και μπόλικες σημειώσεις. Γιατί
δεν έφτασε μια μόνο συζήτηση με τον αξέχαστο Φουσταλιέρη
της κρητικής μουσικής. Χρειάστηκαν κι άλλες, δυο φορές στο
ρολογάδικο και μια στις ταβέρνες του λιμανιού. Ξεδιπλώνω, λοι-
πόν, τη μνήμη, ξεδιπλώνω και τα παλιά σημειωματάρια· χρέος
μας είναι, νομίζω, να μην ξεχνούμε τους πρωτοπόρους. Και ο

μακαρίτης πλέον Στέλιος Φουσταλιεράκης ήταν από τους πρω-
τοπόρους της αστικής μουσικής της Κρήτης. Πέθανε εννιά χρό-
νια μετά, το 1992, αφήνοντας μια κληρονομιά ανεκτίμητης
αξίας: τη μουσική του! 

Το παράπονο... 

Άρχισε να μιλά για τη ζωή του, μα δεν πολυστεκόταν σ' αυτά
που θεωρούσε δευτερεύοντα. Για τον Φουσταλιέρη

υπήρχε μόνο μια προτεραιότητα, η μουσική. Και ιδιαίτερα η
μουσική της Κρήτης. Σ' αυτήν σταματούσε, γι' αυτήν μιλούσε
συνέχεια. Κι όποτε έπιανε το μπουλγαρί στα χέρια του, έπαιζε
κομμάτια που έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ιστορία του πα-
ραδοσιακού μας πολιτισμού. Έγραψε και μαντινάδες. Τις έντυσε
με νότες, κι ένιωθε μεγάλη χαρά κάθε που άκουγε άγνωστους
ανθρώπους να τις τραγουδούν. Τα λιγοστά γραμμόφωνα του
προπολεμικού ρεθέμνου δεν σταματούσαν. Όπως και των πρώ-
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Ένιωσε μεγάλος ο Στέλιος  μόλις πήρε 
το μπουλγαρί στα χέρια του. 
Άλλαξε η ζωή του, καθόταν μέρα και νύχτα 
και το πάλευε. Και δεν χρειάστηκε πολύς
καιρός για να γίνει ξεφτέρι.



των μεταπολεμικών χρόνων.... 

Όσο βαρούν τα σίδερα βαρούν τα μαύρα ρούχα 
γιατί κι εγώ τα φόρεσα για μιαν αγάπη απού 'χα.

Σαν είχες άλλον στην καρδιά τι μ’ ήθελες εμένα 
να με πληγώσεις να πονώ ώσπου να ζω για σένα.

Πολλές καρδιές κρυφά πονούν, μα φανερά γελούνε 
πολλές πεθαίνουν με καημό, μα δεν το μαρτυρούνε.

Τις λέει μια - μια, παίζει τους σκοπούς τους. 
- Σπουδαίο πράμα η μαντινάδα. Με νόημα μεγάλο. Με μια

μαντινάδα μπορείς να πεις μιαν ιστορία. Της αγάπης, της παρα-
πόνεσης για τη μοίρα. Ό,τι κι αν κρύβει η ψυχή του ανθρώπου
μπορεί να το φανερώσει μια καλή μαντινάδα.

Η συγκίνηση που είδαμε στο πρόσωπό του εκείνη τη μέρα
θα μείνει αξέχαστη. Όπως και το παράπονο, που δεν το έκρυβε.
Έπαιζε κάμποσες νότες, σταματούσε, μας κοίταζε... Παραπο-
νιόταν που του έκλεβαν τα τραγούδια, λεηλατούσαν τη μου-
σική του, την παραποιούσαν και την παρουσίαζαν σαν έργο
δικό τους. Δεν έκρυβε τα λόγια του ο Φουσταλιέρης, μιλούσε
με ονόματα, ήξερε τους δίσκους με τους τίτλους, τους ανάφερε
κι αυτούς. Κι ύστερα κουνούσε το κεφάλι του πάνω κάτω για να
εκφράσει μ' αυτόν τον τόσο εύγλωττο τρόπο τη λύπη και την
απογοήτευσή του για κάποιους νεότερους λυρατζήδες. 

ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ: Έγραψα πολλά... Και το «Όσο βαρούν τα
σίδερα» δικό μου είναι. Και το «μερακλίδικο πουλί», δικό μου. Κι
οι μαντινάδες δικές μου, κι η μουσική. Να, κι αυτό (άρχισε να
παίζει διάφορους σκοπούς), δικό μου είναι κι αυτό, εγώ το είχα
γράψει προπολεμικά. Μου το πήραν και το μπαστάρδεψαν σε

σημείο που να το ακούω και να μανίζω. Ο καλός μουσικός πρέ-
πει να δείχνει σεβασμό στη μουσική, να σέβεται και τη δουλειά
των άλλων. Βρήκα έναν λυράρη, του λέω: «Μωρέ Νίκο, είντα
μου ’καμες; Γιατί το χάλασες το τραγούδι»; Μου απάντησε πως
δεν φταίει αυτός. Τι να πω; Όλοι μου τα έχουνε πάρει χωρίς να
με ρωτήσουν. Μερικοί δεν ξέρουν πως είναι δικά μου. Τα
ακούνε από δω κι από κει και νομίζουν πως είναι παλιά, παρα-
δοσιακά. Άλλοι ξέρουν τον δημιουργό, μα κάνουν τα κορόιδα,
κάνουν πως δεν θυμούνται. Αν δεν είχα γράψει εγώ τα τραγού-
δια μου δεν θα έβρισκαν τίποτε οι νεότεροι να παίζουν. 

Λίγους μήνες αργότερα, όταν τον είχα συναντήσει στο ρο-
λογάδικο, μίλησε πάλι για τους καινούργιους λυράρηδες της
εποχής:

- Με δυο παράπονα θα πεθάνω. Ένα που δεν θα ακούγεται
πια μπουλγαρί στην Κρήτη κι ένα που οι νεότεροι δεν ξέρουν τι
θα πει σεβασμός. Α, κι ένα ακόμη: τις μαντινάδες. Παλιά τις λέ-
γανε μέσ' από την ψυχή τους. Τώρα λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
Όχι πως δεν ακούγονται και καλές μαντινάδες, αλλά υπάρχουν
κι άλλες που προσβάλλουν την Κρήτη. Σήμερα μόλις μάθει κα-
νείς να γραντζουνά τη λύρα γίνεται μουσικός και γυρίζει στα
γλέντια. Τον προτιμούν οι συγγενείς κι οι φίλοι, βρίσκει και μια
μικρή εταιρεία, βγάζει κι έναν ψευτοδίσκο. Η κρητική μουσική
έγινε επάγγελμα πια. Εμείς δεν παίζαμε για τα λεφτά, δεν πλη-
ρωνόμασταν, δεν ήταν σκοπός μας το χρήμα. Δεν διασκεδά-
ζαμε μόνο τους άλλους, διασκεδάζαμε κι εμείς μαζί τους,
βγάναμε φτερά όταν βλέπαμε καλούς χορευτές κι ανθρώπους
να χαίρονται. Δεν απογοητεύομαι, όμως. Η κρητική μουσική
πάει καλά, τώρα έχουν ανοίξει και σχολές, τη μαθαίνει ο κόσμος.
Πάει ένα κοπέλι από πεντέξι χρονών, όλο και κάτι θα μάθει. Κι οι
γονείς τα σπρώχνουν να μάθουν, γιατί το επάγγελμα έχει λεφτά
σήμερα. Πάνε πολλοί στη μουσική επειδή έχει λεφτά. Μέσ' από
τους πολλούς θα βγούνε και κακοί, μα θα βγούνε και καλοί... 
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Ο θάνατος του μπουλγαρί

Μας είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι είχαν εξαφα-
νιστεί τα παλιά μπουλγαρί. Κι όταν τον ρωτήσαμε

πόσα ήταν κρεμασμένα στις ταβέρνες, σήκωσε το χέρι,
έκαμε μια κυκλική κίνηση με τα χέρια. «Αμέτρητα! Άλλα
στις ταβέρνες, άλλα στα σπίτια. Το Ρέθεμνος είχε όσα δεν
είχε όλη η υπόλοιπη Κρήτη». Απορήσαμε. Πώς χάθηκαν
τόσα όργανα, πώς εξαφανίστηκαν; 

ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ: Να σου πω εγώ... Εδώ πιο κάτω,
στη Σχολή Χωροφυλακής, ήταν το 1941 Ιταλοί αιχμάλωτοι.
Μετά που ήρθαν οι Γερμανοί και τους ελευθερώσανε κατε-
βήκανε στις ταβέρνες και άρχισαν να γλεντούν και να με-
θοκοπούν. Πιάσανε τα μπουλγαρί, τα παίζανε, τα
χτυ πούσανε στους τοίχους και τα κατασπάσανε. Εγώ πρό-
λαβα και γλύτωσα το δικό μου. Το είχα κρυμμένο, πεταμένο
δηλαδή, κάτω από ένα κρεβάτι, και όταν μπήκαν οι Γερμα-
νοί στο σπίτι δεν το βρήκανε ή δεν του δώσανε σημασία. 

ρέθυμνο, 1983.
Η μικρή Έφη δίπλα
στο μπουλγαρί του

Φουσταλιέρη. 



Ένα μπουλγαρί το όνειρό του! 

Πάθος ασίγαστο ήταν το μπουλγαρί
για τον Φουσταλιέρη. Μεγάλωσε με

τους ήχους του, τραγούδησε, στεκόταν
με τις ώρες κι αφουγκραζόταν τους παλι-
ούς μουσικούς, αυτούς που έβαλαν τα θε-
μέλια της αστικής μουσικής της Κρήτης
στα τέλη του 19ου και στις αρχές του
20ού αιώνα. Είχε γεννηθεί το 1911 στο
ρέθυμνο, σε μια πόλη που ζούσε με τη
μουσική κι ευτύχησε να γεννήσει μερικές
από τις πιο μεγάλες μορφές της: τον ρο-
δινό, τον Καρεκλά, τον Μπαξεβάνη, τον
Λαγό, για να αναφερθούμε μόνο σε με-
ρικά από τα πιο γνωστά ονόματα. Στις τα-
βέρνες ήταν κρεμασμένα τα μπουλγαρί,
δεν υπήρχε ρεθεμνιώτικη ταβέρνα χωρίς
μπουλγαρί. Τις θυμόταν όλες ο Στέλιος,
τις γυρνούσε μια - μια μόνο και μόνο για

να σταθεί σε μια γωνιά και να ακούει. Έτσι
πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Πήγαινε
στο σχολείο -το νυχτερινό- μα ο λογισμός
του ήταν αλλού. Κρατούσε ένα κομμάτι
ξύλο κι έκανε πως έπαιζε. 

ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ: Αξέχαστα γλέντια!
Γεμάτες ήταν οι ταβέρνες, μα γίνονταν
χοροί και στα σπίτια, σ' άλλα με γραμμό-
φωνο και σ' άλλα με μουσικούς. Σφάλιζαν
τις πόρτες, κλείνονταν μέσα και χόρευαν
όλη τη νύχτα. Περνούσες απέξω κι άκου-
γες αχνά τη μουσική, καταλάβαινες.
Εκείνα τα χρόνια το ρέθεμνος ήξερε να
γλεντά.

Δεν ήταν καθόλου παράξενο που
ερωτεύτηκε το μπουλγαρί ο μικρός Στέ-
λιος. Αυτό ήταν το κυρίαρχο ρεθεμνιώ-
τικο όργανο. Άγνωστο γιατί διαδόθηκε
τόσο πλατιά σ' αυτήν την πόλη. Συνήθως
οι μουσικοί που συνόδευαν τις παρέες

ήταν δυο. Ο ένας με λύρα κι ο άλλος με
μπουλγαρί. Υπήρχε, βέβαια, και το μαν-
τολίνο, αλλά, όπως έλεγε ο Φουσταλιέ-
ρης, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο στο
ρέθυμνο. Το λαούτο δεν το ήξερε καθό-
λου στα πρώτα του χρόνια, δεν το είχε
συναντήσει στα παιδικά του βιώματα.
Πρώτη φορά το είδε στα χέρια του Σταύ-
ρου του Ψύλλου (Ψυλλάκη) από την Επι-
σκοπή το 1925. Μετά αγόρασε λαούτο κι
ο Μπαξεβάνης. Κάπως έτσι άρχισε σιγά -
σιγά να διαδίδεται...

Παραγιός σε ρολογάδικο

Στα γράμματα δεν πρόκοψε. Έφτασε
μέχρι την τρίτη τάξη του νυχτερινού.

Μετά μπήκε παραγιός σε ρολογάδικο.
Ήταν η εποχή που τα ρολόγια αποτελού-
σαν σύμβολο κοινωνικής τάξης, όλοι οι
«καθώς πρέπει» αστοί ήθελαν να κυκλο-
φορούν με ρολόι, κάποιοι απ' αυτούς δεν
το είχαν μόνο για να βλέπουν την ώρα, το
είχαν για κόσμημα με την ασημένια αλυ-
σίδα να κρέμεται πάνω τους. Το ίδιο γινό-
ταν και στα χωριά. Κι ας μην ήξεραν
μερικοί μήτε την ώρα να διαβάσουν. Τότε
είχε ρολόι ένας στους σαράντα, ένας
στους πενήντα. Αλλά όποιος ήξερε τις
μόδες μπορούσε να καταλάβει: όλοι πε-
θυμούσαν να κρεμάσουν ένα ρολόι πάνω
τους. Επάγγελμα με μέλλον, λοιπόν. Κι ο
μικρός Στέλιος, που μπήκε αμούστακος
στη μαθητεία, έντεκα χρονών παιδί,
έδειξε σπάνιο ταλέντο. Κατάλαβε γρή-
γορα τον μηχανισμό, μπορούσε να λύνει
και να δένει τις μηχανές, να επισκευάζει.
Σε λίγο καιρό είχε γίνει ονομαστό μαστο-
ράκι. Το πρωί στο ρολογάδικο, το βράδυ
στις ταβέρνες. Λεφτά δεν είχε. Έστηνε
αυτί, αφουγκραζόταν, ψιθύριζε μουσικές,
δάκρυζε. Κι η μάνα, που έβλεπε το πάθος,
παρακάλεσε κάποιον από την οικογένεια
(μάλλον τον πατριό, δεν το ξεκαθάρισα
τότε... Πάντως, ο Στέλιος δεν είχε γνωρί-
σει πατέρα. Όπως μου είπε σε μεταγενέ-
στερη συνέντευξη -καλοκαίρι 1984-, ο
πατέρας είχε πεθάνει όταν ήταν έγκυος η
μάνα του).

- Μπρε συ Μανώλη, πάρε του ένα
μπουλγαρί κι ας είναι κι από άρτηκα. 

Άρτηκα λέμε στην Κρήτη τον νάρ-
θηκα, φυτό με πολύ μαλακό ξύλο χωρίς
αντοχή. Το χρησιμοποιούσαν συνήθως
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Ο Φουσταλιέρης δεν
σταματούσε να παίζει. 
Μαζί με τις εξαίσιες μουσικές 
ξεχύνονταν σαν νότες 
νοσταλγικές οι αναμνήσεις 
από μιαν πολυκύμαντη,
μα κι ενδιαφέρουσα ζωή.
Ο Στέλιος του Ρεθύμνου, 
ο Στέλιος των ρεμπετάδικων 
του Πειραιά και της Αθήνας, 
ο Στέλιος της κρητικής
μουσικής.



τα παιδιά στο παιγνίδι τους. 
Στα δεκατρία του χρόνια κατάφερε να

πιάσει μπουλγαρί στα χέρια του. Και μα-
γεύτηκε! Κι αργότερα αγόρασε δικό του
με χρήματα που είχε κερδίσει από τη
δουλειά του στο ρολογάδικο. Κι από τότε
δεν είχε περάσει μήτε μέρα χωρίς να το
κρατήσει, να το χαϊδέψει, ν' ακούσει τη
λαλιά του. 

- Μεταχειρισμένο το πήρα, από τρίτο
χέρι, και το έχω 52 χρόνια τώρα. Λογα-
ριάζω τα χρόνια, πρέπει να είναι πάνω
από 130 χρονών. 

Λογιαριάζομε κι εμείς σύμφωνα με τα
λεγόμενα του σπουδαίου μουσικού. Το
μπουλγαρί του πρέπει να κατασκευά-
στηκε γύρω στα 1850! Είναι να αναρωτιέ-
σαι πόσες γενιές είχαν ακούσει τη φωνή
του, πόσες χιλιάδες άνθρωποι είχαν γλεν-
τήσει με τη μουσική του. Ο πρώτος ιδιο-
κτήτης το είχε πουλήσει στον Λαγό, που
διατηρούσε ταβέρνα στο ρέθυμνο...

ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΗΣ: Ο Βασίλης ο Λαγός,
όμως, διορίστηκε το 1930 σε μια υπηρε-
σία στο Ηράκλειο. Έρχεται, λοιπόν, και με
βρίσκει. «Στέλιο», μου λέει, «έκλεισα την
ταβέρνα μόνο αν θες το μπουλγαρί να
'ρθεις να τ' αγοράσεις. Το αγόρασα 300
δραχμές. Από τότε δεν ξανάφτιαξε κανείς
τέτοιο όργανο. Οι παλιοί οργανοποιοί
που τα φτιάχνανε πεθάνανε. Τώρα έρ-
χονται καμιά φορά, το βλέπουνε, το με-

τρούνε, μα κανείς δεν κατάφερε να το
φτιάξει. 

Δεν παραξενευόταν ο Φουσταλιέρης
μ' όλα τούτα. «Οι παλιοί ήταν αλλιώς»,
έλεγε, «αυτοί ξέρανε, το αυτί τους είχε συ-
νηθίσει τις νότες». Του είχαν πάει κάμπο-
σες φορές καινούργια μπουλγαρί να τα
δοκιμάσει και να πει τη γνώμη του. Κα-
νένα δεν του άρεσε. Ο ήχος ήταν σκλη-
ρός, «πώς να σου το πω, δεν είχαν γλύκα».
Μέσα σε τούτες τις λίγες λέξεις κρύβεται
το μεράκι, μα και η μαγεία της μουσικής:
Δεν είχαν  γλύκα! 

Ένιωσε μεγάλος ο Στέλιος μόλις πήρε
το μπουλγαρί στα χέρια του. Άλλαξε η
ζωή του, καθόταν μέρα και νύχτα και το
πάλευε. Και δεν χρειάστηκε πολύς καιρός
για να γίνει ξεφτέρι. Όπως και τότε στο
ρολογάδικο. Άρχισε να παίζει σε γάμους
και σε πανηγύρια παρέα με τον θείο του,
τον Καρεκλά. Εντυπωσιάζονταν όλοι βλέ-
ποντας ένα αμούστακο παιδί να παίζει
τόσο όμορφους σκοπούς. Κι αυτός... εκεί!
Έπαιζε με τις ώρες, μάτωναν τα δάκτυλα,
πρήζονταν τα χέρια του, μα δεν σταμα-
τούσε...  

Στα ρεμπετομάγαζα του Πειραιά

Μεγαλωμένος στο ρέθυμνο έζησε
όλες τις μεγάλες στιγμές του 20ού

αιώνα. Μόλις είχε προλάβει την επίσημη

Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (Δε-
κέμβριος του 1913), μα ήταν παιδί ακόμη,
βρέφος, δεν θυμόταν. Θυμόταν, όμως,
τους πολέμους, τους ξεριζωμούς, τα κλά-
ματα των προσφύγων. Συναναστράφηκε
μαζί τους, έκαμε κι αυτός καντάδες σε
προσφυγοπούλες, άκουσε τις μουσικές
τους και δεν έκρυβε ότι του άρεσαν. Ο
παθιασμένος λάτρης της κρητικής μουσι-
κής μπορούσε από μικρός να καταλάβει
την αξία και των άλλων ακουσμάτων. Κι
αργότερα, όταν βρέθηκε στον Πειραιά,
βρήκε τους ρεμπέτες. Άλλη σπουδαία
συντροφιά και τούτη, καινούργιες εμπει-
ρίες για τον χαρισματικό Στέλιο. 

Η γνωριμία του με το ρεμπέτικο,
όμως, είχε ξεκινήσει από πιο παλιά. Αιτία
ένας παλιός ρεμπέτης, Μπάτη τον έλεγαν.
Αυτός είχε έρθει στην Κρήτη ως βοηθός
περιπλανώμενου οδοντίατρου, συναντή-
θηκαν κι έγιναν φίλοι. Τους ένωνε η
αγάπη για τη μουσική. Ξανασυνάντησε
τον Μπάτη στην Αθήνα, στα μαγαζιά,
όταν άφησε το ρέθυμνο και πήγε παρα-
γιός σε ρολογάδικο του Πειραιά. Μέσα σε
λίγα χρόνια ο Στέλιος από την Κρήτη είχε
γίνει πασίγνωστος! «Μέγα ταλέντο, μας
τρέλαινε με τους ωραίους κρητικούς σκο-
πούς που έπαιζε στο μπουζούκι». Λόγια
που τα θυμόταν με συγκίνηση ο αξέχα-
στος Στέλιος Φουσταλιεράκης.                                                                                         
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Λόγια του Φουσταλιέρη... 
Δεν αγάπησα το επάγγελμα του οργανοπαίχτη... 

• Μ' αυτό το κομμάτι το ξύλο παλεύω 60 χρόνια κοντά. Μια ζωή. Το καπάκι του σά-
πισε και το άλλαξα.

• Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Δεν αγάπησα το επάγγελμα του οργανοπαίχτη. Γι’
αυτό έχω και το ρολογάδικο ίσαμε σήμερα. 

Μεγάλη η προσφορά του Μουντάκη. Με τις σχολές που άνοιξε πελεκά ξύλα (τότε
ο Μουντάκης δίδασκε λύρα στα Ωδεία). Πελεκά μικρά κοπέλια και τους μαθαίνει
λύρα. Μεγάλη και η προσφορά του Σκορδαλού. Αυτός έστεσε την κρητική μουσική
με τη λύρα του. Και οι νέοι καλοί είναι. Μα εγώ θέλω να σεβαστούνε την παρά¬δοση,
να γυρίσουνε πίσω στις ρίζες. 

• 72 χρονών είμαι και μέρα δεν επέρασε που να μη συλλογιστώ τη μουσική της Κρή-
της. Αλήθεια λέω, 72 χρονών είμαι. Στέκομαι, βέβαια, ακόμη, δουλεύω και στο ρο-
λογάδικο. Οι συνομήλικοί μου έρχονται καμιά φορά από την Αθήνα και τους θωρώ
τάρταλα. «Να ’ρθείτε στην Κρήτη, τους λέω, να μείνετε..».
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λοι οι ξακουστοί γάμοι γινότανε με τους Ρεθε-
μνιώτες λυρατζήδες και οργανοπαίχτες. Οι
Σφακιανοί ήτανε χουβαρντάδες, φιλότιμοι και
γλεντζέδες. Κάθε γάμος κρα¬τούσε δεκαπέντε
μέρες. Αρνιά σφαγμένα, κρέατα με το τσου-

βάλι. Και θωρούσες τους σκύλους να κείτουνται στις άκρες
φαρδιοί πλα¬τιοί. Ξαπλωμένοι οι σκύλοι εδώ κι εκεί και δίπλα
τους πολλά κόκκαλα και κρέατα, μα ούτε αυτοί μπορούσαν
να φάνε άλλο. Μέχρι κι οι σκύλοι ήτανε χορτασμένοι...

Οι μεγάλες κτηνοτροφικές οικογένειες των Σφακιών έδει-
χναν την ισχύ και τη δύναμή τους με τους γάμους. Εκατόμβες
τα ζώα που σφάζονταν. Ο Στέλιος τα θυμούνταν με συγκί-
νηση, ήταν ένας άλλος κόσμος, μια άλλη Κρήτη. Οι λυρατζή-
δες δεν σταματούσαν να παίζουν. Κι οι Σφακιανοί δεν
σταματούσαν να χορεύουν!

- Οι οργανοπαίχτες επαίζανε συνέχεια, μέρα νύχτα. Ξε-
χνούσα πότε κοιμήθηκα στο σπίτι μου. Και στο τέλος πρηζό-
τανε τα δαχτύλια, σκιζότανε τα νύχια μας και ματώνανε τα
χέρια μας. Ο κακομοίρης ο Καρεκλάς ήτανε άντρας, θηρίο, άν-
τεχε. Μπορούσε να μην κοιμάται και να παίζει συνέχεια. Πότε
- πότε βρισκόμουνα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και με σκουν-
τούσε. Μα το πρόβλημά μου ήτανε άλλο. Από το πολύ παί-
ξιμο έβγαζα απόστημα στις μασχάλες. Ύστερα, όταν ερχόταν
ο κόσμος στο κέφι, έβγαζαν οι άντρες τα όπλα. Κεραμίδι δεν
επόμενε, τζάμι δεν επόμενε. Πυροβολούσαν τις λάμπες πε-
τρελαίου, τις σπούσανε κι αυτές κι οι οργανοπαίχτες συνέχιζαν
να παίζουν στα σκοτεινά. Δεν επιτρεπόταν να σταματήσουν, οι
Σφακιανοί μπορεί να το παίρνανε σαν προσβολή. Έπρεπε να
'σαι δυνατός για να αντέξεις. Πότε - πότε εβγάναμε πολλά
λεφτά, πότε - πότε καθόλου. Μα δε μας επείραζε. Εμείς δεν
επαίζαμε τότε για τα λεφτά. Από την κούραση πέφταμε από
την καρέκλα κάτω, μα δε βαρυγνωμούσαμε. Τότες οι καρέκλες
των λυρατζήδων ήτανε στεμένες στη μέση, δεν ξεχώριζαν από
τον κόσμο, ήμασταν όλοι ένα. Χ

Ακούγοντας τον Στέλιο νομίζαμε πως συμπυκνωνόταν ο χρόνος. Ήταν σα να ζωντάνευε το χτες, 
το προχτές, σα να βρισκόμασταν κι εμείς χορευτές στα παλιά σφακιανά γλέντια. 

Κι ύστερα, όταν σιωπούσε, ο χρόνος έπαιρνε πάλι τις φυσικές του διαστάσεις, καταλαβαίναμε 
πως όσα είχαμε ακούσει ανάγονταν σ' ένα μακρινό παρελθόν...  

Οι Σφακιανοί γάμοι κρατούσαν... 15 μέρες! 

Μιλώντας με τον Στέλιο Φουσταλιεράκη ξαναγυρνούσε κανείς στα περασμένα. Στις παλιές... ηρωικές στιγμές
της κρητικής μουσικής, τότε που έπρεπε να είναι παλικάρι γερό ο λυράρης για να αντέξει μέχρι το τέλος τα
περίφημα κρητικά γλέντια. Οι φημισμένοι μουσικοί του ρεθύμνου ήταν περιζήτητοι στα Σφακιά. 

O

1983. Ο Φουσταλιέρης
έδωσε χρώμα σ' ένα όμορφο
χειμωνιάτικο δειλινό με
τις νότες του. 
Έπαιζε μόνο για μας, 
μια παρέα τεσσάρων 
ανθρώπων, 
έπαιζε κι αφηγούνταν 
την πολυτάραχη ζωή του...



ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Δεν χωρούν όλα τα περασμένα στη μνήμη. 

Δεν χωρούν όλες οι φωτογραφίες στα οικογενειακά άλμπουμ. 
Η πρώτη γενιά θυμάται, άντε και η δεύτερη, μερικές φορές και η τρίτη. 

Κατόπιν έρχεται το σύθαμπο του χρόνου και τις σκεπάζει.

Ξεριζωμένες από τη μνήμη, διωγμένες από έναν κόσμο που δεν τις χωρεί, βολοδέρνουν άγνωστες μεταξύ
αγνώστων πότε σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και πότε στα απορρίμματα, μαζί με άλλα υλικά
που ο σύγχρονος κόσμος πέταξε χαρακτηρίζοντάς τα «άχρηστα». Ο λόγος για τις παλιές φωτογραφίες.
Ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, τυπωμένες σε κιτρινισμένα χαρτιά, ξεθωριασμένες, με σημάδια της φθοράς,
γδαρσίματα και σκισίματα, ακόμη και μαύρα στίγματα που άφησαν πάνω στη στιλπνή επιφάνεια οι μύγες.
Αυτές οι τελευταίες, οι φωτογραφίες με τα μαύρα στίγματα, πρέπει να ήταν κάποτε κρεμασμένες σε κά-
ποιο σπίτι, χωρίς κορνίζα -άλλωστε αυτό το σκληρό καφέ χαρτόνι γύρω τους ήταν κάποτε η κορνίζα των
φωτογραφιών. Πάνω σε τέτοια χαρτόνια, με τη σφραγίδα και την υπογραφή τους, τις κολλούσαν οι πα-
λιοί φωτογράφοι πριν τις παραδώσουν στην πελατεία τους. 

Οι πιο τυχερές καταλήγουν στα χέρια κάποιου συλλέκτη, οι πιο άτυχες στους κάδους. Δεν εικονίζουν
συνήθως φημισμένα πρόσωπα της ιστορίας, δεν είναι έργα διάσημων φωτογράφων. Κάποιοι πρόγονοι,
παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, πρόσωπα που κάποτε συγκροτούσαν συγγενικά και φιλικά δίκτυα πό-
ζαραν μπροστά στον φωτογραφικό φακό κάποιου συνήθως ανώνυμου και άγνωστου φωτογράφου. Κά-
ποτε... Κι αυτό το «κάποτε» μοιάζει με την αρχή ενός παλιού παραμυθιού: Μια φορά κι έναν καιρό. Έτσι
αρχίζει πάντα το ανακάτεμα του χρόνου με το άχρονο, της ιστορίας με το μυθικό παρελθόν. Μια φορά κι
έναν καιρό...  Ο χρόνος ξεχνιέται, οι μορφές ξεχνιούνται.

Δεν χωρούν όλα τα περασμένα στη μνήμη. Δεν χωρούν όλες οι φωτογραφίες στα οικογενειακά άλμ-
πουμ. Η πρώτη γενιά θυμάται, άντε και η δεύτερη, μερικές φορές και η τρίτη. Κατόπιν έρχεται το σύθαμπο
του χρόνου και τις σκεπάζει. Το δισέγγονο κοιτάζει τη φωτογραφία του προγόνου και βλέπει μια μορφή
που κάτι του θυμίζει. Κάτι μακρινό κι απροσδιόριστο. Ίσως να έχει ακούσει κάτι γι' αυτόν, ίσως...

54

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



Ξεφυλλίζω συχνά τα άλμπουμ των παλαιοπωλείων. Και
πάντα σταματώ στα βλέμματα των ανθρώπων. Όλα μου φαί-
νονται παραπονεμένα! Ακόμη και στα μάτια των νεανικών μορ-
φών που ποζάρουν χαμογελαστές, γεμάτες σφρίγος, ακόμη και
σ' αυτά διακρίνω παράπονο. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ξένοι
ανάμεσα σε ξένους, που η μοίρα τους έφερε σε τούτο το πρό-
σκαιρο χωνευτήρι της μνήμης. 

Εδώ ένα παιδάκι με στολή του πολεμικού ναυτικού, εκεί ένας
ηλικιωμένος έχει σηκώσει το κεφάλι ψηλά και οι κόρες των μα-
τιών του πλέουν σαν μικρές βαρκούλες μέσα σε μιαν άσπρη θά-
λασσα, παραπέρα μια πόζα, κάποιος ξενιτεμένος πήγε στο
στούντιο, πιθανόν να φόρεσε και καινούργιο σακάκι, απ' αυτά
που είχαν κάποτε οι φωτογράφοι για να εξωραΐζουν τους πελά-
τες τους, έδεσε και γραβάτα στον λαιμό του - υποψιάζομαι πως
είναι κι αυτή δάνειο του καταστήματος. Οκταήμερη, έτσι τις έλε-
γαν κάποτε τις φωτογραφίες των στούντιο, και οι ανίδεοι πελά-
τες ένιωθαν δέος, νόμιζαν πως ο φωτογράφος θα ασχολούνταν
για οκτώ ολόκληρες ημέρες με τις μορφές τους. Ο μακρύς χρό-
νος θεωρούνταν ανάλογος με την ποιότητα!

Σταματώ σε μιαν οικογενειακή φωτογραφία. Υπαίθρια λήψη,
με αυτοσχέδιο χωριάτικο φόντο. Ο φωτογράφος διάλεξε μια
κουβέρτα με τετράγωνα σχέδια, την άπλωσε πίσω από το σημείο
της πόζας, τη στερέωσε κι έφτιαξε ένα πρόχειρο στούντιο. Φα-

μίλια πολύτεκνη· παππούς, γιαγιά, πατέρας, μάνα, παιδιά... Όλοι
παρόντες! Άλλωστε, όλοι χωρούν σε μια πόζα. Ο παππούς και η
γιαγιά καθισμένοι σε ψάθινες καρέκλες, οι γονείς πίσω, όρθιοι,
τα μεγάλα παιδιά καθισμένα οκλαδόν, ένα κοριτσάκι κρατά το
χέρι της γιαγιάς, ένα άλλο βρίσκεται στην αγκαλιά της μάνας,
ένα αγοράκι με κοντό πανταλόνι κοιτά λοξά τον φακό -στάση
απορίας, νομίζω. 

Συνεχίζω να ξεφυλλίζω. Ένα ιδιόμορφο χρηματιστήριο είναι
και τούτες οι φωτογραφίες. Οι πιο παλιές είναι ακριβές, οι νεό-
τερες παραδίδονται στα χέρια των ελάχιστων αγοραστών έναντι
ευτελούς τιμήματος. Όσες αποπνέουν φολκλόρ είναι μάλλον
απλησίαστες. Βράκες κρητικές, φουστανέλες, γυναικείες φορε-
σιές, οι φορεσιές του χτες είναι περιζήτητες, αλλά μόνο σαν ει-
κόνες που μας θυμίζουν ένα μακρινό παρελθόν... 

Αν ρωτήσεις πώς φτάνουν όλες αυτές οι φωτογραφίες στα
παλαιοπωλεία θα εκπλαγείς: Τις φέρνουν εκείνοι που ψάχνουν
στους κάδους των απορριμμάτων κι εκείνοι που αναλαμβάνουν
να καθαρίσουν ή να κατεδαφίσουν παλιά σπίτια! Πράγμα που
δείχνει πεντακάθαρα το ξεθώριασμα της θύμησης. Μαζί με τα
σπίτια κατεδαφίζονται κι οι φωτογραφίες. Μαζί με τις φωτο-

γραφίες κατεδαφίζεται κι η μνήμη. Μαζί με τη μνήμη κατεδαφί-
ζονται κι οι συγγένειες. Κι οι ρίζες. 

Περνούσα πριν από λίγους μήνες από το Μοναστηράκι της
Αθήνας, την πασίγνωστη Πλατεία Αβησσυνίας. Εδώ καταλή-
γουν τα παλιά της ελληνικής περιφέρειας. Και της βουλγάρικης.
Και της ρουμάνικης. Και της αλβανικής! Στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990 η μικρή πλατεία κατακλυζόταν από φορτηγάκια
που μετέφεραν οτιδήποτε πεταμένο, μα κι οτιδήποτε θα μπο-
ρούσε να αποκτήσει αξία. Τελικά όλα μπορούν να πουληθούν!
Ακόμη κι ένα σπασμένο σταμνί. Μέγας διδάσκαλος το Μονα-
στηράκι! 

Τότε, λοιπόν, δεκαετία του 1990, έφταναν κομμάτια τα βη-
μόθυρα και τα τέμπλα των λησμονημένων ορθόδοξων εκκλη-
σιών από τη Βόρεια Ήπειρο, οι επιγραφές από μουσουλμανικά
τεμένη, οι νεότερες εικόνες (του 19ου και του 20ού αιώνα), βλέ-
πετε οι θρησκείες είχαν απαγορευτεί στα χρόνια του Εμβέρ
Χότζα. Κατέφτανε στην «ευρωπαϊκή» Ελλάδα ό,τι μπορούσε να
πουληθεί: παλιά αγροτικά εργαλεία, χαλκογραφίες, κούνιες βρε-
φών... Και, βέβαια, παλιές φωτογραφίες.

Σταμάτησα σ' ένα γωνιακό κατάστημα, με δυο μεγάλους
πάγκους απέξω. Στον ένα υπήρχαν δυο ρολόγια - έπιπλα και
κουτιά με παλιά νομίσματα, στο άλλο ήταν... ανακατωμένος ο
ερχόμενος! Μέχρι και ιατρικά εργαλεία, ο εξοπλισμός ενός μι-

κροβιολογικού εργαστηρίου με δοκιμαστικούς σωλήνες και σύ-
ριγγες, αυτές που κυριαρχούσαν πριν κυκλοφορήσουν οι
σύριγγες μιας χρήσεως. Οι παλιές φωτογραφίες ήταν στοιβαγ-
μένες σε μια κούτα ΝΟΥΝΟΥ. Εκατοντάδες πόζες, όλες φύρδην
- μίγδην, σκηνές από γλέντια, πόζες σε παραλίες, πορτρέτα. Οι
πιο πολλές ήταν μικρών διαστάσεων, 7Χ10 και 10Χ15 εκατοστά.
Κοίταξα την πρώτη. Φαντάρος. Χρονολογία 1970. «Εις τον αγα-
πητόν μου εξάδελφον δια να με θυμάται εις το χακί του Έλληνος
στρατιώτου». Συλλογίζομαι ποιος «αγαπητός εξάδελφος» λη-
σμόνησε κιόλας και πέταξε τον εξάδερφό του στα σκουπίδια της
μνήμης. Ο εικονιζόμενος θα είναι τώρα γύρω στα 65, άντε 67
του χρόνια. θα έχει κι αυτός την ιστορία του. Όπως έχει την ιστο-
ρία της κι η φωτογραφία. Η επόμενη, μια κοπέλα με μαλλί - λά-
χανο! Φουσκωτό προς τα πάνω, σαν βάση περικεφαλαίας, σαν
κράνος. Χωρίς λόγια ετούτη, καμιά ένδειξη, καμιά αφιέρωση. 

Το μάτι μου πέφτει σε μια μεσόκοπη γυναίκα. Δεκαετία του
1960, έτσι συμπεραίνω από τα ρούχα. Αστικό περιβάλλον, δίπλα
σε μια πόρτα παλιού νεοκλασικού. Άραγε θα ζει ακόμη; Άραγε
θα ζει και το σπίτι; Στην πίσω μεριά η βιολετί σφραγίδα του φω-
τογράφου. Αθηναίος. 
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Διωγμένες από την εποχή τους, προσφυγοπούλες σ' έναν άγνωστο κόσμο οι παλιές φωτογραφίες μιλούν
χωρίς λόγια. Διηγούνται. Κι οι μορφές με τα θλιμμένα χαμόγελα συνεχίζουν να κοιτάζουν κατάματα τον φακό,

όπου κι αν πας σε παρακολουθούν με το βλέμμα τους. Μαλλιά χτενισμένα, όπως απαιτεί, παρακαλώ, 
η τελετουργία της φωτογράφισης, ένδυμα επίσημο. Οκταήμερες φωτογραφίες, χαρτί πολυτελείας,

οπίσθιος φωτισμός, για να τονίζονται οι όγκοι του σώματος.  



Συνεχίζω να κοιτάζω τις φωτογραφίες και να πλάθω μικρές
ιστορίες. Υποθέσεις, δηλαδή. Χιλιάδες λέξεις κρύβονται πίσω
από κάθε εξόριστο βλέμμα, λέξεις που δεν θα βρεθεί κανείς να τις
γράψει. Χιλιάδες αναμνήσεις πεθαίνουν κάθε μέρα μέσα σε μια
κούτα που κάποτε περιείχε γάλα ΝΟΥΝΟΥ, σακχαρούχο. 

Ο πρώτος πελάτης πλησιάζει:
- Τίποτε από Πάτρα έχεις;
- Ναι, ψάξε. Είναι μια στο λιμάνι με δυο κοπέλες.
(Πώς τις θυμάται το θηρίο;)  
Ψάχνει... 
- Όχι, δεν θέλω πρόσωπα. Δρόμους, πλατείες, κτήρια... 
Δεν βρήκε. Αγόρασε μόνο μια φωτογραφία με δυο μουστα-

καλήδες καθισμένους σε καφενέ. Ο ένας καπνίζει τσιμπούκι.
- Τους γνωρίζετε; τολμώ να ρωτήσω.
Η απάντηση κοφτή:
- Όχι.
Κι ύστερα, σα να μετάνιωσε:
- Αν το ξέρανε τούτοι οι άνθρωποι (τους έδειξε με το δά-

κτυλό του) θα μου χρωστούσαν ευγνωμοσύνη. Εγώ θα την κρε-
μάσω στο καφενείο μου τη φωτογραφία τους, δεν θα την αφήσω
να σκονίζεται στο Μοναστηράκι. 

Δεν είναι μόνο οι συλλέκτες, λοιπόν. Κάθε καρυδιάς καρύδι
σιμώνει στους πάγκους, κοιτάζει τους σωρούς, περιεργάζεται.

Φωνάζω τον παλαιοπώλη:
- Τίποτα από Κρήτη;
- Α, η Κρήτη πουλάει! Μόνο αν βρεις καμιά σχολική. Αυτές,

όμως, είναι μεγάλες και τις έχω μέσα. Να τις φέρω;
Βρήκα δυο από σχολεία του Ρεθύμνου. Έτος 1950-1951 η μια,

έτος 1963-1964 η άλλη. Και οι δυο από Δημοτικά. 
- Είναι ακριβές αυτές, λέει. Κάποιος έρχεται και τις μαζεύει.

Όσες σχολικές φωτογραφίες κι αν βρω, αυτός τις αγοράζει. Κάνει
συλλογή...

Τον κοιτάζω μάλλον με δυσπιστία.
- Λόγω τιμής!
Δεν είχα σκοπό να αγοράσω φωτογραφίες. 
- Μπορώ να τις δω, να τις κρατήσω για λίγο στα χέρια μου;
Με κοιτάζει παράξενα. 
- Όση ώρα θέλεις! 
Τις παίρνω στα χέρια μου, τις κοιτάζω ξανά και ξανά. Αγόρια

με κουρεμένα κεφαλάκια και κοντά πανταλόνια, κορίτσια με
φαρδιά ρούχα, τα πιο πολλά μπαλωμένα. Στη μια, αυτήν του
1964, μια νεαρή δασκάλα στέκει στην άκρη αριστερά. Φορά γυα-

λιά εποχής, αυτά με τις προτεταμένες προς τα έξω άνω εξωτερι-
κές γωνίες· μοιάζουν διαστημικά. 

Προλαβαίνω να μετρήσω κεφάλια. Πενήντα εννέα! Σχολείο
μονοθέσιο στην ύπαιθρο, άγνωστο ποιο· η φθαρμένη φωτογρα-
φία δεν γράφει όνομα χωριού. 

Ο πωλητής παραξενεύεται.
- Γιατί την κοιτάζεις τόσην ώρα; Μήπως είσαι κι εσύ εδώ;

Μήπως...
- Αν ήμουν θα μου την έδινες; 
- Μπα, δεν είσαι. Πιο μικρός μου φαίνεσαι...
Προχωρώ στο κατάστημα. Στοίβες οι πραμάτειες! Σε μια με-

γάλη φωτογραφία δυο νέοι ποζάρουν πλάι στο κύμα. Σώματα
σφιχτά, γυαλιά μαύρα, μίμηση των αξέχαστων ζεν πρεμιέ του ελ-
ληνικού κινηματογράφου. Και οι δυο με τα χέρια στη μέση, μάλ-
λον αδέξια πόζα μπροστά σε περιφερόμενο φωτογράφο,
επαγγελματία βεβαίως. Σκέφτομαι πώς θα είναι σήμερα τούτα
τα σώματα, ξεχειλωμένα, υποταγμένα στη ροή του χρόνου, με
ρυτίδες και χιονισμένα μαλλιά, παππούδες ασφαλώς - από τη
δεκαετία του 1960 έχουν περάσει κιόλας πενήντα και πλέον χρό-
νια. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι σάλπαραν κιόλας, αρκεί η μελαγ-
χολία του φωτογραφικού χαρτιού. Σκέφτομαι πώς θα ήταν
σήμερα αν κάποιος άλλος επαγγελματίας φωτογράφιζε δυο ει-
κοσάχρονους στην ίδια παραλία. Θα δέσποζε το ατέλειωτο
δάσος των ομπρελών; Και τα σώματα; Θα ήταν κάπως έτσι ή
μήπως θα ξεχείλιζε το τατουάζ από το φωτογραφικό χαρτί; 

Κι ύστερα πάλι ταξίδεψα στο άδηλο μέλλον, στον άπιαστο
χρόνο. Κι αν κάποιος άλλος περιφερόμενος φωτογράφος απο-
τυπώσει στο μέλλον τα εγγόνια ή τα δισέγγονα τούτων των αν-
θρώπων, ας πούμε στο έτος 2040, 2050; Πώς θα είναι τα
πράγματα; Τι θα διαδεχτεί το μόνιμο στίγμα που ακούγεται σή-
μερα ως τατού; Θα επιστρέψουν οι επόμενες γενιές στην καθα-
ρότητα των σωμάτων, θα συνεχίζουν να μιμούνται τους ζεν
πρεμιέ της κάθε εποχής, θα βρουν κάτι άλλο, πιο τρέντυ; Άλλη
παράξενη ιστορία η ιστορία των σωμάτων!

Κι οι φωτογραφίες; Θα συνεχίζουν να εξορίζονται από τον
χρόνο; Θα περιφέρονται στις παλιές γαλατόκουτες; Ή μήπως θα
είμαι μόνο άυλες, ψηφιακές απεικονίσεις απολύτως εφήμερες;
Άλλη παράξενη ιστορία η ιστορία της μνήμης! 

Πώς θα συγκροτήσουν τελικά τις απέραντες πινακοθήκες
της μνήμης οι επόμενες γενιές; Τότε που ο κόσμος θα είναι ψη-
φιακός, οι φωτογραφίες ψηφιακές, ίσως και τα συναισθήματα να
περνούν μέσα από το μεγάλο χωνευτήρι της τεχνολογίας; Σή-
μερα το κινητό τηλέφωνο είναι φωτογραφική μηχανή. Αύριο
όλες οι συσκευές θα είναι ενσωματωμένες σε μια. Κάθε μέρα δη-
μιουργούνται εκατομμύρια φωτογραφίες σε όλον τον κόσμο.
Ψηφιακές όλες, ή σχεδόν όλες. Θα συνεχίσουν, λοιπόν, οι μελ-
λούμενες γενιές το παιγνίδι της φωτογραφίας ή θα βρουν άλ-
λους τρόπους να συγκροτήσουν τη μνήμη; Και τα παλαιοπωλεία
του αύριο θα είναι κι αυτά ψηφιακά; Δεν ξέρω! Ή, μάλλον, υπο-
ψιάζομαι...

Σταματώ το ταξίδι στον μελλούμενο χρόνο. Κάποιοι άλλοι
πάγκοι, ίσως και κάποιο άλλο Μοναστηράκι απαντήσει σ' όλα
τούτα τα ερωτήματα. Στο απώτερο μέλλον, φυσικά. 

ΝΨ
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Συνεχίζω να κοιτάζω τις φωτογραφίες 
και να πλάθω μικρές ιστορίες. 
Υποθέσεις, δηλαδή. Χιλιάδες λέξεις κρύβονται 
πίσω από κάθε εξόριστο βλέμμα, λέξεις 
που δεν θα βρεθεί κανείς να τις γράψει. 



Συγκολλώντας τα κομμάτια της μνήμης...

Άγνωστες μορφές αποτυπωμένες σε μια μεγάλη φωτογραφία που κάποτε θα στόλιζε το πόρτεγο κάποιου κρητικού σπιτιού. Ένας
γέροντας, ένας μεσήλικας κι ένας νεότερος με στολή στρατιωτική. Δεν είχαν ποζάρει μαζί. Με την πρώτη ματιά καταλαβαίνεις πως

τούτη η φωτογραφία είναι δημιούργημα του σκοτεινού θαλάμου, μοντάζ δηλαδή. Κάποιος από τους τρεις -πιθανότατα ο μεσαίος- δεν
θα βρισκόταν πια στη ζωή, μάλλον θα είχε σκοτωθεί στον πόλεμο. Ίσως να είχαν ήδη πεθάνει κι οι τρεις. Ίσως... Και τα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας αποφάσισαν να τους ξαναφέρουν κοντά, να συγκολλήσουν τα κομμάτια της μνήμης. Κάλεσαν τον φωτογράφο, του
έδωσαν τρεις παλιότερες φωτογραφίες και του ζήτησαν να τις ενώσει. Το αντίγραφο είναι αχνό, άτονο. Ίσως να φταίνε τα κακά πρω-
τότυπα, ίσως και η κακή αντιγραφή. Για να βελτιώσει ο φωτογράφος το αποτέλεσμα χρησιμοποίησε μπόλικο... κάρβουνο. Τόνισε τα
πιο αχνά σημεία της εικόνας, σκούρυνε τα περιγράμματα, έδωσε κοντράστ στην εικόνα. Και κάποιος νεότερος, που δεν το ήξερε, προ-
σπάθησε να την καθαρίσει μάλλον με νερό και μπαμπάκι... Διαλύθηκε το κάρβουνο, η φωτογραφία μουντζουρώθηκε κι έγινε ακόμη
πιο αχνή...

57

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016



Κρητική οικογένεια

Oικογενειακή φωτογραφία, άγνωστο
ποιας εποχής (μάλλον της περιόδου

1920-1930). Άγνωστα και τα εικονιζόμενα
πρόσωπα. Τυπική στάση κρητικής οικογέ-
νειας. Ο πατέρας με σαλβάρια και μαχαίρι
περασμένο στη μέση, στριμμένο μουστάκι
και λευκό πουκάμισο, είναι καθισμένος
στην καρέκλα. (Δεν είχε ακόμη επινοηθεί
η μόδα του μαύρου πουκαμίσου, μόνο σε
περιπτώσεις πένθους το φορούσαν).
Δίπλα, καθισμένο σ' ένα ξύλινο κουτί, το
μικρό αγόρι της φαμίλιας. Φορεί ευρω-
παϊκό φαρδύ σακάκι, πανταλόνι που θυμί-
ζει κάπως κυλόττα και στιβανάκια. Η μάνα
γερασμένη. Με βλέμμα αινιγματικό, μάλ-
λον θλιμμένο. Με το ζερβό της χέρι
ακουμπά τον ώμο του άντρα· δήλωση οι-
κειότητας και έκφραση τρυφεράδας μαζί.
Είναι ντυμένη με μαύρα ρούχα και μαύρο
μαντήλι. Δίπλα της ένα μεγάλο αγόρι με
καπέλο μάλλον του ναυτικού. Το αχνό
μουστάκι προδίδει την ηλικία: γύρω στα
18, ίσως και λίγο παραπάνω. Τα δυο κορί-
τσια είναι ντυμένα επίσημα. Το πιο μεγάλο
φορεί αμπρακάμους στον λαιμό, το πιο
μικρό μαμουντιέδες (νομίσματα από τα
χρόνια της Οθωμανοκρατίας που έμειναν
σαν κοσμήματα). Είναι αντιγραφή από
άλλη φωτογραφία που μεγεθύνθηκε για
να κορνιζωθεί. Στο χαρτόνι φέρει την υπο-
γραφή του Ε. Μαυράκη. Είναι ο άνθρωπος
που έκαμε τη μεγέθυνση. Ο φωτογράφος
χρησιμοποίησε και εδώ μπόλικο κάρβουνο
για να τονίσει τις γραμμές. 
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Η μάνα γερασμένη. Με βλέμμα αινιγματικό,
μάλλον θλιμμένο.  Με το ζερβό της χέρι
ακουμπά τον ώμο του άντρα· δήλωση 
οικειότητας και έκφραση τρυφεράδας μαζί. 
Είναι ντυμένη με μαύρα ρούχα και μαύρο 
μαντήλι. Δίπλα της  ένα μεγάλο αγόρι
με καπέλο μάλλον του ναυτικού. 



Με τον φακό του Καλογερίδη... 

Oικογενειακή φωτογραφία ή φιλική συντροφιά; Δεν φέρει χρονολογία, αλλά φαίνεται να είναι της δεκαετίας του 1930. Μια ηλι-
κιωμένη κάθεται στο κέντρο. Φορεί μαύρα ρούχα χωρίς μαντήλι. Μάλλον είναι η μητέρα. Πίσω της δυο νέοι άντρες. Μοιάζουν.

Ίσως οι γιοι. Αριστερά στη φωτογραφία ένα ζευγάρι. Πιθανώς κόρη και γαμπρός. Δυο κοπελιές είναι καθισμένες δίπλα στη μητέρα, κι
οι δυο ντυμένες με ανοιχτόχρωμα φορέματα, μάλλον μοντέρνα για την εποχή. 
Η φωτογραφία παρουσιάζει πολλές φθορές. Οι περισσότερες από μούχλα. Μάλλον είχε παραμείνει για χρόνια σε κάποιο υπόγειο.
Φέρει την υπογραφή του σπουδαίου καλλιτέχνη Στρατή Καλογερίδη, Στειακού που είχε εγκατασταθεί στο Ηράκλειο και είχε διαπρέ-
ψει ως μουσικός και ως φωτογράφος.  
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Έργα (οδοποιίας;) στο Μάραθος

Oάνδρας στην αριστερή μεριά της φωτογραφίας κρατά σφυρί στο χέρι και φορεί κα-
πέλο. Ο διπλανός έχει ανοιγμένο μπροστά ένα μεγάλο χαρτί, σχεδιάγραμμα ή χάρτη.

Ο πιο νέος ποζάρει καθισμένος στο κέντρο. Φαίνεται πως ήταν δική του ιδέα η φωτο-
γράφιση. Στη δεξιά μεριά της εικόνας μια γυναίκα τυλιγμένη στα σκούρα ρούχα, ένας άν-
δρας με ρούχα εποχής κι άλλος ένας με κρητικά. Στέκεται όρθιος και ποζάρει μάλλον
αμήχανα. 
Η φωτογραφία δημιουργήθηκε στο Μάραθος, στις υπώρειες του Ψηλορείτη, το 1925.
Οι τρεις αριστερά είναι εργαζόμενοι σε κάποιο μεγάλο έργο που είχε αναλάβει ερ-
γολαβική εταιρεία της εποχής. Ίσως να κατασκεύαζαν τον σπουδαίο δημόσιο δρόμο
που συνδέει το Ηράκλειο με το Ρέθυμνο μέσα από την κοιλάδα του Μυλοποτά-
μου, δηλαδή τη λεγόμενη παλιά εθνική οδό. Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας
είναι γραμμένες σημαντικές επεξηγήσεις. Ο εικονιζόμενος στο κέντρο την
έστελνε στη μητέρα του, σε κάποια περιοχή της Πελοποννήσου. Να τι έγραψε: 
Μάραθος Κρήτης 22/1/1930.
Σεβαστή μου μήτερ, εις μικράν ενθύμησιν της παραμονής μου εν Κρήτη σου
στέλλω μίαν φωτογραφίαν μετά των συναδέλφων μου αρχιεργοδηγού και
γραμματέως εις μίαν παράγκαν του φύλακός μου όπου έχω εις το μαγαζί και
όπου η γυναίκα του όπου έχει φωτογραφηθεί μαζί μας με έχει σαν παιδί της
και όπου διά πρώτην της φοράν φωτογραφίζεται και δεν ηξεύρει πώς να
μας ευχαριστήσει όπου της έγινε η χάρι και εβγήκε μαζί μας. 

Φιλώ την δεξιάν σου
ο υιός σου Γ. Μ. 

ΣΗΜ. Το κείμενο έχει αρκετά ορθογραφικά λάθη. 
Το μεταφέρομε εδώ διορθωμένο, αλλά χωρίς αλλαγές στη σύνταξη. 
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Πάλι στο Μάραθος...

Μάραθος Μαλεβιζίου, 1929. Ο ίδιος εργαζόμενος Γ. Μ.
στέλνει αναμνηστική φωτογραφία στην αδελφή του

Ελένη που μένει σε κωμόπολη της Αρκαδίας. Ποζάρει μπρο-
στά στο αντίσκηνο στο οποίο μένει στο Μάραθος, ανάμεσα
σε δυο άλλους, μάλλον τον φύλακα και τον αρχιεπιστάτη
κάποιου σοβαρού δημόσιου έργου που απαιτούσε πολύμηνη,
ίσως και πολυετή, παραμονή στον χώρο της εργασίας. Και
εδώ το κείμενο είναι αρκετά διαφωτιστικό:   
Αγαπητή αδελφή Ελένη
Εις μικράν ενθύμησιν σας αποστέλλω μίαν κάρταν μου της
παραμονής μου εν Κρήτη φωτογραφούμενος εις εν αντί-
σκηνον των έργων της εταιρείας μας. 

Μάραθος τη 15 - 12 - 1929
Ο αδελφός σου Γ.Μ. 
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Από την Κομοτηνή του 1930...

Aναμνηστική φωτογραφία του στρατού. Ένας Κρητικός φαν-
τάρος ποζάρει ακουμπώντας μιαν ανθοστήλη σε φωτογρα-

φικό στούντιο της Κομοτηνής. Ο Θρακιώτης φωτογράφος έχει
δημιουργήσει αστικό φόντο με ζωγραφισμένα λουλούδια που τα
βλέπομε πίσω ακριβώς από τον στρατιώτη (και λίγο δεξιά στη
φωτογραφία). Πριν παραδώσει τη φωτογραφία φρόντισε να
χρησιμοποιήσει μπόλικο χρώμα για τα λουλούδια της ανθοστή-
λης τα οποία επιζωγράφισε με έντονα κόκκινες αποχρώσεις. Στα
κουμπιά του φαντάρου χρησιμοποίησε κίτρινο για να τα δείξει
χρυσά. 
Μουστάκι αχαμνό, στάση αδέξια με το κεφάλι ψηλά, το δεξί χέρι
στη μέση. Άγνωστο αν ο φαντάρος αυτός είχε φωτογραφηθεί
άλλη φορά στη ζωή του. Πήρε τη φωτογραφία μάλλον σε κάμ-
ποσα αντίτυπα κι έστειλε μια στον εξάδελφό του Απόστολο Λ.
στο χωριό Σίβα Μαλεβιζίου (αποκαθιστούμε και πάλι την ορθο-
γραφία): 

Κομοτηνή τη 31/5/30
Αγαπητέ εξάδελφε Αποστόλη, 

Σας στέλνω την φωτογραφίαν μου ως ενθύμιον του στρατού.
Δώσε χαιρετισμούς εις τον μπαμπά σου, μαμά σου και αδέλφια
σου. Χαιρετισμούς εις όλους συγγενείς και φίλους. Σας χαιρετώ.

Ο αξάδελφός σας 
Α. 
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Aναμνηστική φωτογραφία 
του στρατού. Ένας Κρητικός 
φαντάρος ποζάρει 
ακουμπώντας μιαν 
ανθοστήλη σε φωτογραφικό 
στούντιο της Κομοτηνής.
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τις 20 Απριλίου του 2013 έγινε μια σεμνή τε-
λετή στην πόλη Oshkosh του Wisconsin,
αφιερωμένη στον Τζόναθαν Πέκαμ Μίλλερ
και στον υιοθετημένο Έλληνα γιό του, Λουκά
Μιλτιάδη Μίλλερ. Η εκδήλωση αυτή οργα-
νώθηκε από την εταιρία Αμερικανών Φιλλε-
λήνων1 και υποστηρίχθηκε από δύο
εξέχουσες οικογένειες Ελληνοαμερικανών,
την οικογένεια Θεόδωρου Σπυροπούλου και

την οικογένεια Δημήτρη Μπούση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
και Αμερικανοί επίσημοι. Γιατί, όμως, θα μας ενδιέφερε μια τέ-
τοια είδηση; Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.

Στο τεύχος 75 του ΥΠΕΡ-Χ είχαμε αναφερθεί στον ερχομό
και την παραμονή του Αμερικανού γιατρού Σαμουήλ Γκρίντλεϋ
Χάου (1801-1876) στο φρούριο της Γραμβούσας, στην επανα-
στατημένη Κρήτη, το 1825. Οι εχθροπραξίες και η πολιορκία
των Τούρκων για την ανακατάληψη του κάστρου είχαν κατα-
λήξει σε πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες. Την ιατρική
φροντίδα είχε αναλάβει ο ιατρός Χάου, ενώ τη νοσηλευτική
ένας άλλος Αμερικανός, ο Τζόναθαν Πέκαμ Μίλλερ. Αναχω-

ρώντας ο Χάου από την Γραμβούσα τον Οκτώβρη του 1825 εμ-
πιστεύτηκε τη φροντίδα των τραυματιών στον Μίλλερ. Στο
παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στον βίο και τα έργα του Τζό-
ναθαν Μίλλερ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική.

Ο φιλελληνισμός στην Αμερική

Μ
έσα σε μια Ευρώπη που βρισκόταν υπό τη σκιά της Ιεράς
Συμμαχίας, πηγές ανακούφισης, πολεμοφοδίων, χρημάτων

και τροφών για την επαναστατημένη Ελλάδα του 1821 υπήρ-
ξαν τα φιλελληνικά κομιτάτα της Ευρώπης και της Αμερικής2.

Όπως αναφέραμε στο τεύχος 75 του ΥΠΕΡ-Χ3, ο κλασικι-
σμός, ο ρομαντισμός, αλλά και ο χριστιανισμός διαμόρφωσαν
ευνοϊκά την κοινή γνώμη της Ευρώπης και της Αμερικής απέ-
ναντι στους Έλληνες. Από το 1785 ήδη, ο μεγάλος Αμερικανός
πολιτικός και τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον
(1743-1826) είχε εκφράσει την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα ελευθε-
ρωνόταν και ότι ό ίδιος θα προλάβαινε να ζήσει «τη γλώσσα του
Ομήρου και του Δημοσθένη να μιλιέται καθαρά από τα χείλη
ενός ελεύθερου και ευφυή λαού».4
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Συνταγματάρχης Τζόναθαν Μίλλερ (Βέρμοντ 1797-1847)

Μια ζωή σαν μυθιστόρημα

Βρέθηκε στη Γραμβούσα της Κρήτης το 1825 
και στην πολιορκία του Μεσολογγίου!

Επιστρέφοντας στην Αμερική πήρε μαζί του τον Λουκά - Μιλτιάδη, 
ένα ορφανό Ελληνόπουλο, το υιοθέτησε  και το σπούδασε. 

Ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ εκλέχτηκε στο Κογκρέσο και έδωσε ελληνικά ονόματα 
σε περιοχές των ΗΠΑ. Ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός πολιτικός...

Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Μανιός
Πλαστικός Χειρουργός,
Διευθυντής ΕΣΥ

1. Εταιρία  που έχει σκοπό να αναδείξει τον ρόλο των Αμερικανών Φιλελλήνων στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα του 1821.
2. Απόστολος Βακαλόπουλος 1980. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Ε΄, σελ 376. Θεσσαλονίκη.
3. Ανδρέας Μανιός 2015. «Ένας Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός στη Γραμβούσα του 1825». Περιοδ. Υπερ-Χ., τ. 75: 56.

Σ



O Τζέφερσον είχε απαντήσει στην πρώτη από τις τρεις επι-
στολές του Αδαμάντιου Κοραή (1823)5 στις 31/10/1823, σε με-
γάλη ηλικία πλέον, τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, με ένα
εκτεταμένο κείμενο όπου, όμως, έδειξε απρόθυμος να παίξει
ενεργό ρόλο στην προσπάθεια κινητοποίησης των Αμερικανών,
σεβόμενος την πολιτική της κυβέρνησης της χώρας του.

Όπως και στην Ευρώπη έτσι και στις Ηνωμένες Πολιτείες,
συγκροτήθηκαν φιλελληνικές επιτροπές κατά τόπους, έγιναν
έρανοι και δημοσιεύθηκαν φυλλάδια υπέρ των χειμαζόμενων
Ελλήνων. Στις κινήσεις αυτές πρωτοστάτησε ο φίλος του Κοραή
και καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο πανεπι-
στήμιο του Harvard Εδουάρδος Έβερετ (Edward Everett 1794-
1865), που το 1819 είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και είχε
δημοσιεύσει φιλελληνικά άρθρα στη North American Review, όπου
ήταν εκδότης.  Ο Εδουάρδος Έβερετ οργάνωσε γιορτές και ερά-
νους και το 1823 ίδρυσε τη «Φιλελληνική Επιτροπή» στη Βο-
στώνη. Η επιτροπή αυτή έγινε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα
του φιλελληνισμού στην Αμερική. Η κορύφωση του φιλελληνι-
σμού στην Αμερική εκδηλώθηκε με το γνωστό σε όλους διάγ-

γελμα-δόγμα του προέδρου Τζέιμς Μον-
ρόε (1758-1831) στις 2 Δεκεμβρίου του
1823, σύμφωνα με το οποίο: «…Από τις
πληροφορίες που περιέπεσαν στην αν-
τίληψη της Αμερικανικής Κυβερνήσεως
υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύει κα-
νένας πως οι εχθροί τους έχουν πλέον
δια παντός χάσει κάθε εξουσία επάνω
τους, και πως η Ελλάδα θα γίνει και πάλιν
Ανεξάρτητο Κράτος, αποκτώντας την
ισότιμη θέση της προς τους άλλους
λαούς στον κόσμο, γεγονός για το οποίο
με θέρμη εύχονται σ’ αυτήν οι Ηνωμένες
Πολιτείες6».

Εκτός από τον Σαμουήλ Χάου και τον
Τζόναθαν Μίλλερ ήρθαν και αρκετοί άλλοι
(επίσημα καταγεγραμμένοι δεκαέξι)7, με-
ταξύ αυτών και ο γνωστός Τζωρτζ Τζάρβις,
που σπούδαζε στη Γερμανία.
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4. James Α. Field 1969. America and the Mediterranean World, 1776-1882, σ. 121. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
5. Πέτρος Μηλιαράκης 2008. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ελληνικό Σύνταγμα, σελ 117. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. 
6. Απόστολος Βακαλόπουλος 1980. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Ε’, σελ 603. Θεσσαλονίκη.
7. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 28 (2000), σελ 127. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

Το οχυρό της 
Γραμβούσας. 
Ο Τζόναθαν Μίλλερ
ήρθε εδώ το 1825
ως βοηθός του
Σαμουήλ Χάου.
(Φωτογραφία: 
Γ. Φρουδαράκης). 

◗



Η στρατολόγηση του Τζόναθαν Πέκαμ Μίλλερ
για αποστολή στην Ελλάδα

Σ
ύμφωνα με την εφημερίδα Boston Evening Transcript8, σε
άρθρο με τίτλο «Το σπαθί του Λόρδου Βύρωνα», τον Τζόνα-

θαν Μίλλερ για να έλθει στην Ελλάδα στρατολόγησε ο κυβερ-
νήτης του Βέρμοντ Κορνήλιος Βαν Νες (1782-1852), που με
επιστολή του τον σύστησε στη Φιλελληνική Επιτροπή τo 1824.
Ο νεαρός Μίλλερ οδηγήθηκε στον Εδουάρδο Έβερετ και τον
Τόμας Γουίντροπ (1760-1841)9, πρόεδρο και γραμματέα αντί-
στοιχα της Φιλελληνικής Επιτροπής, οι οποίοι του έδωσαν συ-
στατικές επιστολές για τους αρχηγούς της Ελληνικής
Κυβέρνησης στο Μεσολόγγι μαζί με τα απαραίτητα ναύλα και
εφόδια για το ταξίδι.

Η γνωριμία του με τον Σαμουήλ Χάου

Ο
Τζόναθαν Μίλλερ, ένας σκληραγωγημένος τότε νεαρός
αγρότης, είχε συναντήσει τον Σαμουήλ Χάου στα πάνω

δωμάτια μιας ταβέρνας στη Βοστώνη ενώ ετοίμαζε τις απο-
σκευές του για το ταξίδι στην Ελλάδα. Μάλιστα, όπως ανέφερε
ο Μίλλερ, ο κομψευόμενος Σαμουήλ Χάου, με τα λεπτά και
αδούλευτα χέρια του, του θύμισε περισσότερο κούκλα παρά
στρατιώτη. Αυτό ήταν απόλυτα φυσικό για έναν σκληροτρά-
χηλο άνδρα όπως ο Τζόναθαν Μίλλερ, που σε μικρή ηλικία υπη-
ρέτησε ως εθελοντής στον τακτικό στρατό για δυο χρόνια.10

Βλέποντας την απογοήτευση του Μίλλερ, ο Χάου τον καθησύ-
χασε λέγοντάς του ότι έχει πάρει μαθήματα ξιφασκίας και ότι
έχει και ένα σπαθί. Μάλιστα, ο Χάου προσκάλεσε τον Μίλλερ
στο σπίτι του για να του δείξει την ικανότητά του στην ξιφασκία.
Απ’ ό,τι φάνηκε, όμως, ο Μίλλερ αποδείχθηκε αρκετά σκληρός
αντίπαλος για τον Χάου. Στη συνάντηση στο σπίτι των Χάου ο
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8. Boston Evening Transcript 14/4/1897. «The Chicago’s Sword of Byron. The Adventures of a Young American Patriot in Greece». 
9. Ο Γουίντροπ  ήταν πολιτικός και διετέλεσε υπο-κυβερνήτης της  Μασαχουσέτης. Μάλιστα, ο Τζων Κέρι, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ, είναι  μακρινός απόγονός του, όπως και πολλοί άλλοι Αμερικάνοι πολιτικοί.
10. James W. Trent 2012. The Manliest Man in the World: Samuel G. Howe and the Contours of Nineteenth-Century American Reform, σελ. 26.
Amherst: University of Massachusetts Press.
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Φέραμε στην Κρήτη 1.200 άνδρες, 
δαπανήσαμε μέσα σε τρεις μήνες 
8.000 τάλιρα και κυριεύσαμε 
μόνο το κάστρο της Γραμβούσας».



Μίλλερ γνώρισε και τις τρεις αδελφές του νεαρού Σαμουήλ,
Λίζα, Τζένετ και Μαρία. Κάθισαν όλοι μαζί στο γεύμα και οι αδελ-
φές έδειξαν ενδιαφέρον για τον νεαρό επισκέπτη. Στο γεύμα
συζήτησαν για τον πόλεμο, τον ωκεανό και τους κινδύνους σε
μια ξένη χώρα όπως η Ελλάδα. Δυο χρόνια πριν είχε πεθάνει η
μεγαλύτερη αδερφή του Χάου, η Μάρθα, σε ηλικία 21 ετών, και
δυο αδελφοί του είχαν φύγει από το σπίτι. Έτσι το βράδυ οι
αδελφές του Χάου όρμησαν στο δωμάτιό του σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να τον αποτρέψουν να φύγει για την Ελλάδα. Ποιος
θα φανταζόταν ότι ο σκληροτράχηλος στρατιώτης Τζόναθαν
Μίλλερ, ο μοναδικός άνθρωπος που γνώριζε πριν έρθει στην
Ελλάδα, θα δεχόταν να γίνει ο βοηθός του στην περίθαλψη των
τραυματιών στη Γραμβούσα της Κρήτης το 1825!

Μια σύντομη αναφορά στη ζωή του 
πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα

Ο
Τζόναθαν Μίλλερ γεννήθηκε στο ράντολφ του Βέρμοντ  το
1797  και ήταν γιος του Χέρμαν και της Δείμια Μίλλερ.

Έμεινε ορφανός από πατέρα μόλις δύο ετών. Στην ηλικία των
εννέα ετών είχε χάσει τη μάνα του και τον προστάτη θείο του.
Τελικά το ορφανό παιδί φρόντισε ένας ξένος, ο Τζων Γράγκερ
από το ράντολφ. Αφού τελείωσε το σχολείο πήγε στο Γούντστοκ
να γίνει βυρσοδέψης. Μια ασθένεια τον ανάγκασε να γυρίσει
στο Βέρμοντ. Στη συνέχεια πήγε ως εθελοντής στον στρατό.
Προσπάθησε να σπουδάσει αρχικά στο Ντάρτμουθ, αλλά μετά
πήγε στο πανεπιστήμιο του Βέρμοντ. Μια πυρκαγιά στα κτίρια
του πανεπιστημίου διέκοψε τις σπουδές του. Επηρεασμένος
από τη μελέτη των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων αποφάσισε
να βοηθήσει στην απελευθέρωση των Ελλήνων.

Η δράση του 
στην Ελλάδα

Ο
Μίλλερ αφίχθη στο
Μεσολόγγι τον Νο-

έμβριο του 1824. Προς
ατυχία του, όμως, όπως
συνέβη και με τον Σα-
μουήλ Χάου, δεν πρό-
λαβε να δει ζωντανό τον
Λόρδο Βύρωνα, που τόσο
επιθυμούσε να γνωρίσει.

Ο Μίλλερ, φανατικός
φίλος της ελευθερίας, έγραψε γράμμα στη Φιλελληνική Επι-
τροπή της Βοστώνης (Δεκέμβριος 1824), να μην κάνουν τίποτε
οι Αμερικάνοι για την Ελλάδα αν οι Έλληνες δεχθούν βασιλιά.11

Προς την ίδια επιτροπή, αντικρίζοντας τη φοβερή εξα-

θλίωση και δυστυχία του πληθυσμού, έγραψε: «…Αν υπάρχει
κάποια χώρα που να χρειάζεται την ευσπλαχνία του χριστιανι-
κού κόσμου, αυτή είναι η Ελλάδα…».

Στο Μεσολόγγι ήρθε σε επαφή με τον φλογερό Ελβετό φι-
λέλληνα γιατρό και δημοσιογράφο Γιόχαν Τζάκομπ Μάγερ12

(1798-1826), στο σπίτι του οποίου έμεινε, και τον συμπατριώτη
του στρατηγό Τζωρτζ Τζάρβις, που ήλθε στη Ελλάδα το 1821. Ο
στρατηγός Τζάρβις, που στάθηκε στο πλευρό του λόρδου Βύ-
ρωνα εκτιμώντας την ανδρεία του, προήγαγε τον νεαρό Μίλλερ
σε συνταγματάρχη.

Στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας Boston Evening Transcript13

διαβάζουμε σε ένα βιογραφικό σκίτσο ότι ο συνταγματάρχης
Μίλλερ έλαβε μέρος σε αιματηρές και φονικότατες μάχες κατά
τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του απελευθερωτι-
κού αγώνα, με αποτέλεσμα οι Έλληνες συμπολεμιστές του να
τον αποκαλούν ο Αμερικανός παράτολμος (American dare-devil).
Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά σε μια περίπτωση κατά την
οποία, ενώ βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε χιλιάδες Τούρκους με λί-
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Άλλη άποψη του φρουρίου της Γραμβούσας. 
Σελ. 67, αριστερά, Μακρυγιάννης. Δεξιά, η Έξοδος του 

Μεσολογγίου. Έργο του Θ. Βρυζάκη (1855, 
Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας).

11. Απόστολος Βακαλόπουλος 1980. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Ε, σελ 455. Θεσσαλονίκη.
12. Ο φλογερός αυτός φιλέλληνας ήταν σπουδαίος  γιατρός και δημοσιογράφος. Εξέδωσε τα Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι, εφημερίδα σταθμό
στην ελληνική δημοσιογραφία. Σκοτώθηκε  πολεμώντας κατά την έξοδο του Μεσολογγίου την 10/4/1826, μαζί με τη Μεσολογγίτισσα γυναίκα του
και τα παιδιά του.
13. Boston Evening Transcript, The Sword of Byron, ό.π.



γους άνδρες έχοντας στρατοπεδεύσει κοντά στο Ναύπλιο, διέ-
ταξε τους άνδρες του να αρχίσουν να πυροβολούν και να σφά-
ζουν τους Τούρκους με τα σπαθιά τους. Η πράξη αυτή
ενέσπειρε πανικό σε τέτοιο βαθμό που οι Τούρκοι πυροβολού-
σαν ο ένας τον άλλον και διαλύθηκαν. Στην περίφημη μάχη των
Μύλων14 ενάντια στους Τουρκο-αιγυπτίους, στις 13 Ιουνίου του
1825, διακρίθηκαν και οι δυο αυτοί Αμερικανοί φιλέλληνες.

Ο συνταγματάρχης Τζόναθαν Μίλλερ, μετά από σύντομη
ασθένεια, βρέθηκε να κάνει τον βοηθό του Σαμουήλ Χάου στην
πολιορκία της Γραμβούσας το 182515. Ο Χάου είχε εξασφαλίσει
για τον βοηθό του αμοιβή 10 δολαρίων τον μήνα. Ο εκτελών
χρέη φρουράρχου στο φρούριο της Γραμβούσας την περίοδο
αυτή ήταν ο Δημήτριος Καλλέργης. Ο τότε διοικητής της Κρή-
της, ο γνωστός Μουσταφά Πασάς του Αρκαδίου (τότε μπέης),
ήταν ένας πολύ σκληρός και ανελέητος αντίπαλος. Ο Howe,
απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, αλλά και
από την απειθαρχία των μαχητών, έγραψε στις 23 Οκτωβρίου16

6 στο Ημερολόγιό του: «Φέραμε στην Κρήτη 1.200 άνδρες, δα-
πανήσαμε μέσα σε τρεις μήνες 8.000 τάλιρα και κυριεύσαμε
μόνο το κάστρο της Γραμβούσας». Παρακάτω ανέφερε για τον
Μίλλερ: «Αληθινό είναι πραγματικά το ρητό του φίλου μου Μίλ-
λερ, ότι στρατός χωρίς τάξη λαφυραγωγεί τον εαυτό του...».

Οι δύο άνδρες έμειναν στο φρούριο για δυο μήνες με τον
Χάου να αναχωρεί στα τέλη Οκτωβρίου και να αφήνει τους
τραυματίες στη φροντίδα του Μίλλερ. Λίγο μετά αναχώρησε
και ο Μίλλερ.

Ο συνταγματάρχης Μίλλερ βρέθηκε στο Μεσολόγγι κατά
την τελευταία πολιορκία και την ηρωική Έξοδο, τον Απρίλιο του
1826. Μαχόμενος κατόρθωσε να διασωθεί,  αλλά έχασε τον
ρουχισμό του και τα προσωπικά έγγραφα και διαβατήρια. Συγ-
κλονίσθηκε, όμως, από την απώλεια του φίλου του Μάγερ και
της οικογένειάς του. Με τον γιατρό και δημοσιογράφο Μάγερ
είχε αναπτύξει στενή φιλία και είχε μάθει καλά τα Ελληνικά. Οι

εκκλήσεις του Μάγερ στους χριστιανούς Ευρωπαίους είχαν συγ-
κλονίσει τον Μίλλερ. Ο ίδιος, σε γράμμα του στον Έβερετ μετά
την πτώση του Μεσολογγίου, έγραψε:

«…Υπάρχει εδώ απέραντη θλίψη και πόνος, οι γυναίκες χτυ-
πούν τα στήθη τους και ρωτούν  κάθε ξένο που συναντούν αν
οι Χριστιανοί τους ξέχασαν…».

Σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους στη Βοστώνη,
όταν γύρισε στην πατρίδα του το φθινόπωρο του 1826, μεταξύ
άλλων είπε: 

«Οι Έλληνες πολεμούν, αγωνίζονται, όπως κάποτε οι πατέ-
ρες μας, για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία τους, αγωνίζονται
να τινάξουν από πάνω τους όχι βέβαια έναν ομόθρησκο εχθρό,
όπως εμείς, μα τον άπιστο Μωαμεθανό. Οι θυσίες που κάνουν
είναι, όπως πιστεύω, οι μεγαλύτερες που έγιναν ποτέ από έναν
λαό... Όσο για μένα, ύστερα από την εμπειρία μου στην ‘Ελλάδα,
όπως έζησα τον αγώνα της κι έμαθα κάτι από τον χαρακτήρα
του σύγχρονου Έλληνα, πιστεύω ακράδαντα πως οι άνθρωποι
αυτοί αξίζουν όχι μόνο τη συμπάθεια, μα και τη βοήθεια όλου
του χριστιανικού κόσμου».17

Η επιστροφή του Τζόναθαν Μίλλερ δεν σήμανε την αδρα-
νοποίησή του στο ζήτημα της απελευθέρωσης της Ελλάδας, αν-
τίθετα το διάστημα από τον Μάρτιο του 1827 έως τον Μάιο του
1828 επισκέφθηκε την Ελλάδα με το πλοίο «Chancellor» και το
1828 εξέδωσε ένα βιβλίο για την κατάσταση στην Ελλάδα τα
έτη 1827-182818. Ο δραστήριος αυτός νέος άνδρας διένειμε την
αμερικάνικη βοήθεια σε ρουχισμό και τρόφιμα που προήλθε
από την Εκτελεστική Φιλελληνική Επιτροπή της Νέας Υόρκης
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη,
για την ανακούφιση του πολύπαθου πληθυσμού των περιοχών
αυτών. 

Ο Μίλλερ έφθασε στο Ναύπλιο με το πλοίο «Chancellor»
στις 23 Μαΐου και αποθήκευσε στο Μπούρτζι 695 βαρέλια
αλεύρι, 29 tierces (μέτρο 42 γαλονιών) ρύζι, 19 βαρέλια «ξηρών
αγαθών», ιματισμού κ.λπ. και 2 μισοβάρελα αλλαντικών, καθώς
και 160 βαρέλια ψωμί καί αλεύρι. Με τη διανομή αυτών επι-
φορτίστηκε ο παλιός του γνώριμος και φίλος Σαμουήλ Χάου.

Στο παραπάνω βιβλίο εκφέρει τη γνώμη του για πολλά γε-
γονότα της περιόδου αυτής, όπως π.χ. στις σελίδες 182-183 για
την ανεύθυνη και πιθανόν προδοτική συμπεριφορά των Άγ-
γλων στρατιωτικών, του λόρδου Αλεξάντερ Κόχραν και του
στρατηγού ρίτσαρντ Τσορτς, στην πτώση της Ακροπόλεως. Μά-
λιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά πόσο μικρή είναι η σημασία
των ηχηρών τίτλων σε τέτοιες περιστάσεις. Επίσης, στο ίδιο ση-
μείο έγραψε ότι: «... Η Αθήνα θα βρισκόταν τώρα στα χέρια των
Ελλήνων και ο γενναίος Καραϊσκάκης θα ζούσε και θα θριάμ-
βευε στην Αττική».
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14. Οι  Μύλοι ήταν ένα μικρό καμένο χωριό από 30 σπίτια που βρισκόταν σε επίκαιρη καί οχυρή θέση και ήταν σημαντικό προκάλυμμα για την άμυνα
του Ναυπλίου.
15. Ανδρέας Μανιός 2015. «Ένας Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός στη Γραμβούσα του 1825». Περιοδ. Υπερ-Χ, τ. 75: 56.
16. Richards, Laura E. (ed) 1906. Letters and Journals of Samuel Gridley Howe, vol. I: The Greek Revolution. Boston: Dana Estes & Company. Lon-
don: John Lane.
17. Απόστολος Βακαλόπουλος 1980. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Ζ’, σελ 509. Θεσσαλονίκη.
18. Col. Jonathan P. Miller 1828. The condition of Greece in 1827 and 1828. New York: J. & J. Harper. 

«…Υπάρχει εδώ απέραντη θλίψη
και πόνος, οι γυναίκες χτυπούν 
τα στήθη τους και ρωτούν  
κάθε ξένο που συναντούν 
αν οι Χριστιανοί τους ξέχασαν…». ◗



69

ΥΠΕΡ ΦΘΙΝΟΠωρΟ 2016

Η υιοθεσία του Λουκά Μιλτιάδη Μίλλερ

Ο Μίλλερ, πέρα από το φιλανθρωπικό του έργο με τη διανομή της αμερικάνικης βοήθειας, έκαμε και μια σπουδαία πράξη αν-
θρωπιάς, ενθυμούμενος τη δική του ορφάνια από πολύ μικρή ηλικία: Υιοθέτησε ένα τετράχρονο παιδί από τη Λειβαδιά, ορ-
φανό από πατέρα και μητέρα και το πήρε μαζί του στην Αμερική. Ο πατέρας του παιδιού μπορεί να ήταν κάποιος σκοτωμένος

Έλληνας φίλος του. Ο υπέροχος αυτός άνθρωπος φρόντισε το παιδί σαν να ήταν δικό του. Το παιδί ήταν ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ
(1824-1902).

Ο Λουκάς Μιλτιάδης Μίλλερ μορφώθηκε σπουδάζοντας Νομική. Άσκησε το νομικό επάγγελμα στο Oshkosh. Μάλιστα, υπηρέ-
τησε ως συνταγματάρχης του αμερικάνικου στρατού στον αμερικανο-μεξικάνικο πόλεμο. Σε ηλικία 29 ετών εκλέχτηκε στο Κογκρέσο
της πολιτείας του Γουισκόνσιν. Το 1891 εκλέχτηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα  ως ο πρώτος Ελληνο-αμερικάνος  πολιτικός στο Κογ-
κρέσο των ΗΠΑ. Έδωσε ελληνικά ονόματα σε διάφορες πόλεις του Γουισκόνσιν, όπως Αθήνα, Αρκαδία Μαραθώνας. Μάλιστα, είχε
προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να γίνουν Ηνωμένες Πολιτείες της Γης.

Ο Τζόναθαν Μίλλερ στο συνέδριο για την κατάργηση 
της δουλείας (έργο του Benjamin Robert Haydon). 



Ο Μίλλερ και η κατάργηση 
της δουλείας στην Αμερική 

Ο
Τζόναθαν Μίλλερ, με την επι-
στροφή του στο Βέρμοντ το 1827,

παντρεύτηκε την Σάρα Αρμς (;-1860).
Μαζί με τη γυναίκα του φυγάδευαν τους
κυνηγημένους μαύρους σκλάβους που
ξέφευγαν από τα δεσμά της δουλείας. Ο
Μίλλερ τελικά έγινε δικηγόρος το 1831.
Με τη νέα του ιδιότητα αυτός ο παθια-
σμένος λάτρης της ελευθερίας βοήθησε
στο να γίνει το Βέρμοντ η πολιτεία με
τους περισσότερους υπέρμαχους της
κατάργησης της δουλείας στις ΗΠΑ προ-
ωθώντας διάφορες νομικές διατάξεις.
Μάλιστα ο ίδιος είχε προτείνει να συμ-
περιληφθούν και γυναίκες στην Αμερι-
κανική Επιτροπή κατά της Δουλείας,
πράγμα, όμως, που δεν έγινε δεκτό. Η
ιστορική παγκόσμια συνεδρίαση του
Λονδίνου στο Έξετερ Χωλ για την κα-
τάργηση της δουλείας το 1840 αποδό-
θηκε εικαστικά από τον ζωγράφο
ιστορικών θεμάτων Μπέντζαμιν ρόμ-
περτ Χάϋντον (Benjamin Robert Hay-
don, 1786–1846) και μάλιστα στη
σύνθεση απεικονίζεται ο Μίλλερ ως σύ-
νεδρος. Ο φλογερός αυτός λάτρης της
ελευθερίας των ανθρώπων, ο οποίος
είχε δοθεί ολόψυχα στον αγώνα κατά
της δουλείας, πέθανε πρώιμα, σε ηλικία
50 χρόνων, από πτώση και κάταγμα στη
σπονδυλική στήλη.
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19. Τζωρτζ Φέιβερσαμ Φίνλεϋ (Αγγλία 1799 – Αθήνα 1875). Άγγλος ιστορικός και φιλέλληνας, γνωστός για ιστορικό του σύγγραμμα για την Ελ-
λάδα. Ήταν φίλος του Βύρωνα και είχε δει το ξίφος του.

Επίλογος

Ο
Τζόναθαν Μίλλερ ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος για την ελευθερία των αν-
θρώπων. Θυσίασε σχεδόν όλη τη σύντομη ζωή του για την ανακούφιση των αν-

θρώπων που υπέφεραν όχι μόνο στην πατρίδα του, αλλά και στην Ελλάδα, όπου
έζησε τη φρίκη και τις κακουχίες του πολέμου. Μετέφερε τις εικόνες αυτές στη χώρα
του μέσα από τα βιβλία του και τις εκθέσεις του. Η Ελλάδα του οφείλει πολλά και οι
Έλληνες αιώνια ευγνωμοσύνη. Εκδηλώσεις όπως η εκδήλωση που αναφέρθηκε  στην
αρχή του άρθρου, θα έπρεπε να γίνουν και στη χώρα μας και γιατί όχι στο νησί μας,
την Κρήτη, καθώς ο Μίλλερ πέρασε δύο δύσκολους μήνες στη Γραμβούσα το 1825
φροντίζοντας τους τραυματίες και επιπλέον έστειλε τρόφιμα και άλλα εφόδια στο
ρημαγμένο νησί μας το 1827-1828. Χ

Το σπαθί του Λόρδου Βύρωνα

H ιστορία του σπαθιού του λόρδου Βύρωνα απασχόλησε την ευρωπαϊκή
και αμερικάνικη κοινή γνώμη για αρκετό καιρό, αφού ο Βύρωνας ήταν
πολύ δημοφιλής εκείνα τα χρόνια. Τελικά αυτό το σπαθί κατέληξε στα

χέρια της κόρης του Μίλλερ.
Με την Σάρα Αρμς ο Μίλλερ απέκτησε μια κόρη, τη Σάρα Μίλλερ Κέιθ (1830-

1900). Ο Μίλλερ είχε αποκτήσει το σπαθί του λόρδου Βύρωνα σε μια δημο-
πρασία στο Ναύπλιο από τον καπετάν Λουκά, στον οποίο το έδωσε ο ίδιος ο
Βύρων πριν πεθάνει. Τελικά το σπαθί, μετά από περιπέτειες και ταξίδια, κατέ-
ληξε στην κόρη του μετά από ένα ταξίδι της στην Ελλάδα. Η κόρη του Μίλλερ
γύρισε πίσω στην Αμερική έχοντας μαζί της το ξίφος του Βύρωνα και ένα πι-
στοποιητικό αυθεντικότητας από τον Τζωρτζ Φίνλεϋ19.

◗

Οι Έλληνες πολεμούν,
αγωνίζονται, όπως 
κάποτε οι πατέρες μας,
για τη λευτεριά και την
ανεξαρτησία τους... 
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Μια φορά κι έναν καιρό με τους ζευγάδες – ζευγολάτες και τις
ζευγολατρίδες1 στα καματερά2 χωράφια της Κρήτης.

ο ξυλάλετρο, που με τόση ακρίβεια περι-
γράφει ο αγρότης ποιητής Ησίοδος 800
χρόνια π.Χ., στο ποίημά του Έργα και Ημέ-
ραι, όργωνε την κρητική γη μέχρι τα μέσα
του 20ού αιώνα (δεκαετία του 1950) και
μαζί με τις αυλακιές που άνοιγε στην τρο-
φομάνα κρητική γη ανιστορούσε και το τρι-
σχιλιόχρονο αρχαιοπρεπές λεξιλόγιό του
από τα αρχαία μέχρι τα νεότερα χρόνια.

• Αλετροπόδι (το) και κουντούρα (η), (αρχ. έλυμα)= η βάση
στήριξης του αλετριού, το πρινένιο ξύλο που σύρνεται στη γη.
Τη λέξη συναντούμε σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες,
πόδι και κουντούρι.
• Έχερη, όχερη (η), (αρχ. εχέτλης, Ησ. 467) = το ξύλινο
τιμόνι του αλετριού με το οποίο ο ζευγάς κουμάνταρε το
ξυλάλετρο στις αυλακιές και τις παραβολές. Πάνω στην έχερη
κατέληγαν τα ηνία οι ζεύτες, σκοινιά με τα οποία ο ζευγάς ζευ-
γολατούσε τα βόδια. Η λέξη κοινή πανελλήνια.
• Ζεύλα (η) (αρχ. ζεύγλη, Ιλιάδα Ρ 440) = το γυριστό σίδερο σε
σχήμα ημικυκλίου, το οποίο, τοποθετημένο γύρω στον λαιμό
των βοδιών, συνδεόταν στις άκρες του, πάνω από τον ζυγό, με
το απανωζεύλι. Η λέξη κοινή πανελλήνια.
• Ζεύτες (οι) (αρχ. ηνία, Ιλιάδα Γ 261) = τα σκοινιά πουδένον-
ταν στα κέρατα των βοδιών ή στα χάμουρα της κεφαλής τους,
με τα οποία ο ζευγάς οδηγούσε τα βόδια στο όργωμα. Τα ηνία

(ζεύτες) και τα λούρα (οι χάλκινοι κρί-
κοι του ζυγού) αναφέρονται με την
κοινή ονομασία νιόλουρα (βλ. Ιλιάδα,
Γ260, μετάφρ. Καζαντζάκης – Κακρι-
δής).
• Ζυγός, ζυός (ο) (αρχ. ζυγόν, Ιλιάδα Ρ
277) = το στενόμακρο ξύλο (1,5 μ.)
κάτω από το οποίο έζεφναν τα βόδια. Η
λέξη κοινή πανελλήνια.
• Λούρα, λώρα (τα) (μόν. λουρίν) = οι
σιδερένιοι χαλκάδες στη μέση του ξύλι-
νου ζυγού από τους οποίους αγκιστρω-
νόταν το σταβάρι. Η λέξη κοινή
πανελλήνια.
• Παρούθια, παρούτια (Κρήτη), πα-
ρούτθες (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες) (από
το παρώτια, παρωτίς) = τα δυο ξύλινα
φτερά δεξιά και αριστερά του αλετρο-
ποδιού που χρησίμευαν για να διώχνουν
το χώμα στα πλάγια κατά το όργωμα.
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Μια φορά κι έναν καιρό με τους ζευγάδες 
στα καματερά χωράφια της Κρήτης
Του Γ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ

(…) «Τιμόνι δάφνης ή φτελιάς σταβάρι πουρναρίσιο
κι αλετροπόδι δρύινο δεν θα το προσβάλει τόσο
ο σάρακας. Απόκτησε και βόδια εννιά χρονών
αρσενικά, τι στα εννιά χρόνια τους βρίσκονται
στο φόρτε τους και δύσκολα δεν πέφτει η δύναμή τους»
(Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχ. 435-438, μετάφρ. Πάικος Νικολαΐδης).

Πάνω: Το ξυλάλετρο
(ησιόδειο άροτρο).
Λαογραφικό Μουσείο
Χαμεζίου Σητείας. 
Κάτω: Το δίφτερο 
σιδεράλετρο. Είναι 
κατάλληλο για σπορές
και καλλουργιές. 

1. Ζευγολατρίς (η) (δεν αναφέρεται στην κοινή νεοελλ.) = η γυναίκα ζευγάς. Στην Κρήτη όργωναν και οι γυναίκες, μάλιστα στο χωριό μου, το Κεν-
τρί Ιεράπετρας, η προφορική παράδοση αναφέρει τέσσερις γυναίκες αγρότισσες, ζευγολατρίδες, τη δεκαετία του 1950, οι οποίες κρατούσαν αντρίκεια
την έχερη.
2. Καματερά χωράφια (τα) = τα γόνιμα χωράφια, που προσφέρονταν για όργωμα, για να ξεχωρίζουν από τα σκαπετάρικα, που καλλιεργούνταν με σκα-
πέτια. Καματερά στην Κρήτη λέγανε και τα ζώα για όργωμα, κυρίως τα βόδια και τα μουλάρια.

Τ



• Σπάθη (η) (αρχ. σπάδη) = το επίμηκες ξύλο που διαπερνούσε
το σταβάρι στηρίζοντάς το και κατέληγε σφηνωμένο στο αλε-
τροπόδι. Τα τελευταία χρόνια η ξύλινη σπάθη αντικαταστάθηκε
με σιδερένιο μοχλό. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τη σπάθη
κέντριζε το αλέτρι ο ζευγάς, κανονίζοντας το ανάλογο βάθος
εισχώρησης του υνιού στο χώμα. Η λέξη κοινή πανελλήνια.
• Σταβάρι, στοβάρι, σταβάι, στοβάι (το) (αρχ. ιστοβοεύς) = το
γυριστό ξύλο του αλετριού που συνδεόταν με τα λούρα του
ζυγού. Η λέξη κοινή πανελλήνια. (Στην Ιεράπετρα το σταβάρι
το λέγανε και γούλα, η).
• Υνί, (υ)νί, (γ)υνί (το) (αρχ. ύνις) = το σιδερένιο λογχοειδές
τριγωνικό εξάρτημα μπροστά στο αλετροπόδι, το οποίο εισχω-
ρούσε στο έδαφος ανοίγοντας αυλακιές. Η λέξη κοινή πανελ-
λήνια.

Η σημαντικότητα του αλετριού, της ζεύξης των βοδιών, της
σποράς, των οργωμάτων και των ζευγάδων3 αποτυπώνεται από
τα μυθικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή σε όλες τις εκφάν-
σεις του λαϊκού πολιτισμού μας.

Μέσα από τον κρητικό πλούτο των μυθοπλαστικών υφάν-
σεων μαθαίνουμε ότι οι ζευγάδες της Κρήτης διδάχτηκαν τη
ζευγαϊκή εργασία από τον Φιλόμηλο, καρπό του παράφορου
έρωτα του Κρητικού θνητού Ιασίωνα και της ροδομάγουλης πο-
λύκαρπης θεάς Δήμητρας. Οι Κρήτες ζευγάδες τιμούσαν ιδιαί-
τερα τον Φιλόμηλο, όχι μόνο για τη θεία και «εξ αίματος»
κρητική καταγωγή του αλλά και γιατί ήταν εκείνος που ανακά-

λυψε τον ξύλινο ζυγό και κατάφερε να ζευλώσει κάτω από
αυτόν δυο βόδια, ζεύγος βοών, και έτσι οι Κρητικοί ζευγάδες
να οργώνουν ξεκούραστα και καλύτερα τα χωράφια τους (βλ.
Ψιλάκης Ν., Κρητική Μυθολογία, σσ 101-104).

Η αγροτική ζωή των ζευγάδων, βασισμένη από παλιά στη
λογική της αυτάρκειας, είχε θεμελιωθεί κυρίως πάνω σε τρεις
πυλώνες:
α. Στον χώρο, το σταθερό περιβάλλον.
β. Στον χρόνο, τον κύκλο των εποχών.
γ. Στον θρησκευτικό χρόνο, τον ενταγμένο στον κύκλο του

εποχικού χρόνου.
Το περιβάλλον, ο χώρος μέσα στον οποίο οι ζευγάδες ζού-

σαν, εργάζονταν, σχεδίαζαν και ονειρεύονταν, και με το οποίο
συνεχώς συνδιαλέγονταν, αντιπροσώπευε γι’ αυτούς τον
πλούτο του παραγωγικού χώρου. Ο πρωτογενής παραγωγικός
πλούτος, χωρίς την παρέμβαση της τεχνολογίας, εξαρτημένος
κυρίως από τις ετήσιες καιρικές συνθήκες, είχε άμεση σχέση και
με το πόσο σωστά οι ζευγάδες αντέγραφαν το παρελθόν με
οδηγό την πατροπαράδοτη κληροδοτημένη γνώση.

Ο κυκλικός χρόνος, ο χρόνος των εποχών, προσδιόριζε τα
αγροτικά δρώμενα των ζευγάδων με μια εναλλαγή ποικίλων ερ-
γασιών και συναισθημάτων, που συνδέονταν άμεσα με την πα-
ραγωγική διαδικασία.

Ο θρησκευτικός χρόνος, ο ενταγμένος στον κύκλο των επο-
χών, είχε άμεση σχέση με το εποχικό αγιοεορτολόγιο, το περι-
βάλλον και τις αγροτικές εργασίες.
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3. Το όργωμα και η σπορά απαιτούσαν μεγάλες αντοχές και ειδικές πρακτικές γνώσεις. Τα περισσότερα πρωτότοκα αρσενικά μέλη των παλιών αγρο-
τικών παραδοσιακών οικογενειών προορίζονταν για ζευγάδες, πολλά από τα οποία ξεσκόλιζαν από την Τρίτη ή την Τετάρτη τάξη του Δημοτικού
Σχολείου και (α)κλουθούσαν στην αυλακιά, πίσω από τον παππού ή τον πατέρα ζευγά. Στα δέκα και δώδεκά τους κρατούσαν την έχερη κάτω από το
εποπτικό βλέμμα του πατέρα ζευγά. Η τέχνη της σποράς όμως (άλλη για τα δημητριακά και άλλη για τα βικοπάπουλα) ήθελε άλλη τεχνική και την ανα-
λάμβαναν μετά τα δεκαοκτώ τους. Εκεί στο χωράφι, παιδιά ακόμη, μάθαιναν το βούστροφο όργωμα (αρχ. βους + στρέφω και επίρρ. βουστροφηδόν),
ήγουν το όργωμα με εναλλασσόμενη φορά από δεξιά προς τα αριστερά και στη συνέχεια από αριστερά προς τα δεξιά και διαδοχικά, με απλά λόγια
πάνω – κάτω. Αργότερα, όταν ενηλικιώνονταν, αποκτούσαν το δικό τους ζευγάρι. (Ο αρχαιοελληνικός τύπος γραφής «βουστροφηδόν» οφείλει το
όνομά του στο βούστροφο όργωμα, μια τρισχιλιόχρονη τεχνική που ίσχυσε από τα ομηρικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή).  

Όργωμα με ζευγάρι
αγελάδων. 
Μεραμπέλλο 2006 
(φωτ. Ν. Ψιλάκης).



Ένας πλούτος θρη-
σκευτικών τελετουργιών,
ηθών και εθίμων, μαγικοθρη-
σκευτικών δοξασιών, αγροτικών μύθων και παρα μυθιών,
από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, είχε συνδε-
θεί με την αγροτική, την οικογενειακή, τη θρησκευτική και
την κοινωνική ζωή των ζευγάδων.

Οι ζευγάδες, βαθιά θρησκευόμενα πρόσωπα, λειτουρ-
γούσαν στο περιβάλλον ως να βρίσκονταν σ’ έναν Μεγάλο
Ναό. Όλα τα αγροτικά δρώμενα άρχιζαν και τελείωναν με το
σημείο του Σταυρού, με το βλέμμα του ζευγά στραμμένο στον
ουρανό. Ο ουρανός συμμέτοχος στις ποικιλόμορφες αγροτικές
εργασίες και προστάτης της υγείας και αειφορίας του περιβάλ-
λοντος.

Ο αροτήρας βους, ένα ζώο - σύμβολο 
των οργωμάτων από τα ιστορικά χρόνια 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή

Ηεικόνα δυο βοδιών, ζεύγους βοδιών, κάτω από τον ξύλινο
ζυγό με τις ζεύλες στον λαιμό χρονολογείται από τα ιστο-

ρικά χρόνια.
Ο Ησίοδος, στο έργο του Έργα και Ημέ-

ραι, αναφέρει ότι οι Έλληνες ζευγάδες,
800 χρόνια π. Χ. ,προτιμούσαν τα αρσε-
νικά βόδια, τους ταύρους, για καλύτερο
όργωμα, λόγω της μεγάλης τους ελκτι-
κής δύναμης.

Στα βυζαντινά χρόνια, όπως σημει-
ώνει ο Φ. Κουκουλές στο έργο του Βυ-
ζαντινών Βίος και Πολιτισμός «κανών ήτο
να μεταχειρίζονται οι γεωργοί προς άρο-
σιν βους και δη ταύρους».

Σημειώνει, επίσης, ότι τα αροτριώντα
βόδια «τους εργάτας βους», από ευγνωμο-
σύνη προς τις υπηρεσίες που πρόσφεραν,
όταν γερνούσαν και ήταν ανίκανα για εργα-
σία, δεν τα έσφαζαν για να τα φάγουν, «αλλ’
άφηναν ν’ αποθνήσκουν υπό του γήρατος» (τ.
Ε’, σ. 255).

Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής στα
χρόνια των Ενετών στην Κρήτη (1211-1669) επέκτεινε τις
ζώνες των σποροχώραφων και στις ημιορεινές περιοχές4 και
αύξησε τον πλούτο των δημητριακών με αποτέλεσμα να υπερ-
καλυφθεί η ντόπια κατανάλωση και να τροφοδοτηθεί το εξα-
γωγικό εμπόριο της Γαληνοτάτης.

Τα αροτριώντα βόδια συνέχι-
σαν και κατά την Ενετοκρατία να

στηρίζουν την αγροτική οικονομία
και σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν

το μέσο και το μέτρο των λαϊκών οικονομικών συναλλαγών.5

Το γεγονός ότι κατά τη Βυζαντινή και Βενετική περίοδο
στην Κρήτη ως μέτρο επιφάνειας καλλιεργήσιμης γης χρησι-
μοποιήθηκε το βόδι ή αλλιώς η Βουδέα6 (= επιφάνεια γης καλ-
λιεργημένη από ζευγάρι βοδιών σε μια ετήσια καλλιεργητική
περίοδο) προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο για την αξία των βο-
διών στα παλιά χρόνια.

Και κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην Κρήτη
(1669-1898) ο οικονομικός χαρακτήρας του νησιού προσδιορί-
ζεται από τις αγροτικές του παραγωγές με κύρια προϊόντα τα
δημητριακά και το λάδι.

Ο παραδοσιακός ζευγάς με το ξυλάλετρό του, παρά την κα-
κομεταχείριση, τη δίωξη και την εξοντωτική φορολογία από
τους Τούρκους, συνεχίζει να καλλιεργεί και να συνομιλεί με τη
μάνα γη, με τη γλώσσα, που του δίδαξαν οι ζευγάδες πρόγονοί
του.

Τα βόδια, στο αγροτικό κρητικό χωριό, συνεχίζουν, όπως
από παλιά, να πλειοψηφούν των υπόλοιπων καματερών ζώων,

αλόγων, μουλαριών, και γαϊδουριών. Αυτό αποκαλύπτε-
ται από τα στοιχεία της απογραφής του ζωικού

πληθυσμού του Οροπεδίου Λασιθίου του
έτους 1840, όπου καταγράφονται: άλογα
100, μουλάρια 500, γαϊδούρια 1500 και
βόδια 2000 (βλ. Καραβαλάκης Ι., Η ζωή
στο Λασίθι κατά τις αρχές του 19ου αιώνα,
ΤΕΕ, τμήμα Ανατολικής Κρήτης). 

Ο διαχρονικός εργάτης της κρητικής
γης, το βόδι, συνέχισε και μετά την κατάρ-
ρευση της Οθωμανοκρατίας στην Κρήτη
(1898) να αποτελεί την επιλογή του Κρη-
τικού ζευγά στα οργώματα, αφού σε στα-

τιστικό δελτίο του έτους 1927 της πρώην
κοινότητας Κεντρί, που περιελάμβανε τους οι-

κισμούς Κεντρί, Βαϊνιά και Σταυρό, κατα-
γράφονται: άλογα 8, μουλάρια 20, γαϊδούρια

135 και βόδια 149 (Αρχείο πρώην Κοινότητας
Κεντρί – Ιεράπετρας).

Μετά την κατάρρευση της Οθωμανοκρατίας στην
Κρήτη και την ίδρυση του ημιαυτόνομου κρητικού κράτους, της
Κρητικής Πολιτείας (1898-1913), η γεωργία προσπάθησε να
ανακάμψει παγιδευμένη μέσα σε υποτυπώδεις υποδομές, σε
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4. Πλήθος νοταριακών εγγράφων, κυρίως της ύστερης Ενετοκρατίας, μαρτυρούν την καλλιέργεια δημητριακών σε ημιορεινές περιοχές του ν. Λασι-
θίου, που σήμερα είναι χέρσες κτηνοτροφικές και δασικές ζώνες (βλ. Χατζάκη Αικ., Καστελλανία Ιεράπετρας κατά τον 16ο αιώνα).
5. Νοταριακό έγγραφο του έτους 1548 αναφέρει: «Η χήρα Σοφία δίνει το γιο της Πέτρο φαμέγιο για δέκα χρόνια με αντάλλαγμα ένα ζευγάρι βόδια
και ένα κτηνό» (βλ. Χατζάκη Αικ., Καστελλανία Ιεράπετρας κατά τον 16ο αιώνα).
6. Η Βυζαντινή και Βενετική Βουδέα στα νεότερα χρόνια έγινε ζευγαριά ή ζευγαρά ή ζευγαρικό. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 ενός ζευγαριού χωράφι
αντιστοιχούσε με επιφάνεια οργωμένης γης μιας ημέρας. Και αναλογούσε σε 1 στρέμμα περίπου με βόδια και 3 στρέμματα με μουλάρια.
7. Καλλουργιά (η), ρ. καλλιεργώ ή αλλιώς ανέχυμα ή ανάχυμα, ρ. ανά+χύνω= στην κοινή, επαναλαμβάνω το όργωμα (διβολίζω), για να προετοιμάσω
το χωράφι για τη σπορά σιταριού το φθινόπωρο:
«Τσι καλλουργιές μου τσ’ ήκαμα κι ήσπειρα δυο καντάρια
θωρώ σαν έρθει ο καιρός γεμάτα τα πιθάρια» (Μιχ. Χουρδάκης, Νίσπιτας).



παμπάλαια καλλιεργητικά πρότυπα και σε αναχρονιστικούς νό-
μους.

Η Κρητική Βουλή, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της
αγροτικής νομοθεσίας, με το Δ/γμα της 2-16-1900, κεφ. Δ΄
«Περί φορολογίας των αροτριώντων κτηνών», κατάργησε τον
οθωμανικό φόρο της δεκάτης των δημητριακών και τον αντι-
κατέστησε με τον φόρο που επέβαλε στα αροτριώντα κτήνη, τα
ζώα για άροση, κυρίως τα βόδια. Η επιβολή του φόρου για λό-
γους ισονομίας συνδέθηκε με τις σποροπαραγωγές, που προ-
έρχονταν από τα οργώματα.

Σιγά-σιγά, από τις αρχές του 20ού αιώνα, τα βραδυκίνητα
βόδια στα όργωμα άρχισαν να αντικαθιστούν, πρώτα από τα
πεδινά της Κρήτης, τα γοργοπόδαρα μουλάρια και άλογα. Συγ-
χρόνως άλλαξε και ο τρόπος ζεύξης, και τα σύνεργα του οργώ-
ματος.

Τον ξύλινο ζυγό με τα λούρα και τις ζεύλες αντικατέστησαν
ο κάσος, εφαρμοσμένος στο στήθος του μουλαριού, του αλόγου
ή του γαϊδουριού, και τα τραβηχτά, που συνέδεαν τον κάσο με
το σιδεράλετρο.

Το ξυλάλετρο θεωρήθηκε αναντικατάστατο από τους Κρη-
τικούς ζευγάδες για τις σπορές, ενώ τα νέα σιδερένια αλέτρια,
το μονόφτερο και το δίφτερο, χρησιμοποιούνταν για τις δεν-
δροκαλλιέργειες και τις καλλουργιές αντίστοιχα7.

Ο ζευγάς και το αλέτρι στην ποίηση

• Στις μαντινάδες (ενδεικτικές):
Σαν το ζευγά που τα λαλεί στην αλετρέ τα βούγια
με το βουκέντρι με λαλείς, αγάπη μου καινούργια.
Όσο πατείς την έχερη τ’ αλέτρι χαμηλώνει
κι όσο φιλείς την κοπελιά τόσο κοντοσιμώνει.

• Στον Ερωτόκριτο:
«Ωσάν ανθός και λούλουδο πόχει ομορφιά και κάλλη
κ’ είναι στον κάμπο δροσερό, με μυρωδιά μεγάλη,
κ’ έρθη τ’ αλέτρι αλύπητα, βαθιά το ξεριζώση,
ψυγή ζιμιό και μαραθή κ’ η ομορφιά του λειώση…»

• Στα παλιά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα:
Ταχιά ταχιά είν’ Αρχιμενιά, ταχιά είν’ αρχή του χρόνου,
ταχιά ’ναι που πορπάτηξε ο Κύριος στον κόσμο, 
και βγήκε και χαιρέτηξε όλους τσι ζευγολάτες.
Κι ο πρώτος που χαιρέτηξε ήταν ο Άι-Βασίλης.
-Καλώς το κάνεις, Βασιλειέ, καλό ζευγάρι έχεις.
-Καλό το λες, αφέντη μου, καλό κι ευλογημένο.
Η χάρη σου το ευλόγησε με το δεξί σου χέρι, 
με το δεξί, με το ζερβό, με το μαλαματένιο.
Πευκιένιο ’ναι τ’ αλέτρι μου, δαφνένιος ο ζυγός μου,
τ’ απανωζεύλια του ζυγού βασιλικού κλωνάρι.
-Πες μου να ζήσεις, Βασιλειέ, πόσα μουζούρια σπέρνεις;
-Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δεκαπέντε,
ταγή και ρόβι δεκοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο.

Η κοπριά των βοδιών, 
ένα υλικό με ποικίλες αγροτικές χρήσεις

Είναι γνωστό ότι η κοπριά των οικόσιτων ζώων του αγρότη
αποτελούσε το κύριο και βασικό λίπασμα στον ποικιλό-

μορφο αγροτικό φυτόκοσμο. Η ποιότητα και η γευστικότητα
των κοπρισμένων κηπευτικών και φρουτοκαρπών είναι αδιαμ-
φισβήτητη.

Παλιά, που η κοπριά στα χωριά αφθονούσε, επειδή τα μέσα
επικοινωνίας, η αγροτική παραγωγή και η οικογενειακή δια-
τροφή στηρίζονταν στα ζώα, η κοπριά αποτελούσε άριστο λί-
πασμα και για τις ελιές και η ποσότητα και η ποιότητα του
λαδιού ήταν εξασφαλισμένη.

Η κοπριά των βοδιών, βουτσά (Λασίθι, Ηράκλειο), βουτσιά

(Χανιά) και βουτσέ (Ρέθυμνο), εκτός από τις πλούσιες λιπαντι-
κές ιδιότητές της, είχε και άλλες ποικίλες αγροτικές χρήσεις.

Είναι γνωστό στην Κρήτη το βούτσωμα των αλωνιών, η
επάλειψη, δηλαδή, του πάτου του αλωνιού με διάλυμα βουτσάς.
Με το βούτσωμα ο χωμάτινος πάτος του αλωνιού αποκτούσε
αδιάβροχη στεγανότητα και στέρεη αντοχή στα αλωνέματα.

Σε ορεινά χωριά του ν. Λασιθίου η ξερή βουτσά χρησίμευε
ως καύσιμο υλικό και σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως κατά τον
χειμώνα, αντικαθιστούσε τα ξύλα.

Η ξερή βουτσά για τους μελισσοκόμους αποτελούσε το κα-
λύτερο υλικό για το καπνιστήρι τους.

Από τον Α΄ τόμο, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ανατολικής Κρή-
της του Μ. Πιτυκάκη, και το λήμμα βουτσά αντιγράφω: «Με
βουτσά χρίουν τα πιθάρια που βάζουν τα στράφυλα μέχρις ότου
υποστούν ζύμωση και αποσταχθούν στο ρακοκάζανο. Με βου-
τσά φράσσουν και την είσοδο της σφηγκοφωλιάς για να ψο-
φήσουν οι σφήγκες. Σε περιοχές που δεν υπήρχαν πολλά ξύλα,
την αποξήραιναν και τη χρησιμοποιούσαν για καύσιμη ύλη».

Τα βόδια στη λαϊκή λογοτεχνία

Ηέντονη παρουσία των βοδιών στις αρχαίες και σύγχρονες
κοινωνίες, κυρίως στις αγροτικές, δεν μπορεί να μείνει
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Ο ξύλινος ζυγός με τα λούρα στη μέση, τις ζεύλες και τα απανωζεύλια στις άκρες. 
Κάτω: Ο κάσος. Εφαρμόζεται στο στήθος του αλόγου ή του μουλαριού. 
Στα νεότερα χρόνια αντικατέστησε τον ξύλινο ζυγό των βοδιών. Λαογραφικό Μουσείο Χαμεζίου Σητείας.

Όργωμα στην Κρήτη του 1900. 



απαρατήρητη.
Ο βους των μυθικών χρόνων, σύμβολο σφρίγους, δύναμης

και εξουσίας, μετεξελίσσεται, στα ιστορικά χρόνια, κάτω από
τον ζυγό, σε δείγμα πειθήνιου και εργατικού ζώου, ενώ από
παλιά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, κυριαρχεί σε πολλά είδη της
λαϊκής λογοτεχνίας, σε μνημεία του λαϊκού λόγου, σε στερεό-
τυπες φράσεις, σε παροιμίες και μαντινάδες και σε πολλές το-
πωνυμικές αναφορές, σε όλη την Κρήτη.

• Οι λέξεις
Βουκόλος (ο) = ο βοσκός, ο επιμελητής βοδιών.
Βουκολική (η) = η δουλειά του βουκόλου. 
Βουκολεύγω (ρ). = πράττω τη βουκολική.
Βουκολιά (το) = τόπος όπου μάντριζαν τα βόδια.
Βούιδαρος (ο) = ο μεγάλος βλάκας.
Βουϊδομάτης (ο), βουϊδομάτα (η) = αυτός, αυτή που έχει 
μεγάλα μάτια («βοώτις πότνια Ήρη», βουϊδομάτα Ήρα, Ιλ.
Α551, μτφ. Καζαντζάκη – Κακριδή).
Βουϊδόματος (ο) = βότανο των αγρών.
Βουϊδόματο (το) = ράτσα σταφυλιού.
Βουϊνός -ή –ό (επίθ.) = ό,τι παράγεται από τα βόδια, κρέας,
γάλα, κοπριά κτλ.

• Οι στερεότυπες λαϊκές φράσεις
Ρόβι τα βούγια θέλουνε, κρασί ο ζευγολάτης.
Πέντε βούγια, δυο μουσκάρια (για βλάκες).
Εκοίταζε σαν το σφαμένο βούι (γι’ αυτούς που κοιτάζουν με
βλέμμα περίλυπο).

• Οι μαντινάδες
Σελάτο βούι αγόραζε και γάιδαρο καμπούρη
γυναίκα λιανοκάματη και χοίρο μακρομούρη.
Πάντα το γεροντόβουιδο στην πρασινάδα αράσσει
δεν έχει δόντια να μασεί, μα σκιας ανεχαράσσει 
(με σκωπτική και μεταφορική έννοια).

• Το παρατσούκλι
Η αηλιά (για άνδρες και γυναίκες).
Ο μούσκαρος -α, μεγεθ. του μοσχάρι>μουσκάρι.
Μούσκαρος και μουσκάρα (Ανατολική Κρήτη), μουσκαρίαν
και μουσκάρα (Δυτική Κρήτη) = πάντα με ματαφορική 
έννοια, ο μπουνταλάς –ού.
Οι παραπάνω λέξεις στην κοινή λαλουμένη της Κρήτης δεν
αναφέρονται ως παρατσούκλια. Συνήθως στον προσφορικό
λόγο έχουν την έννοια της επιτίμησης ή του αστεϊσμού σε
περιπτώσεις φιλικών εντάσεων.

• Κρητικά τοπωνύμια
(Ενδεικτικές αναφορές από: Το μικροτοπωνυμικό της 
επαρχίας Κισάμου Κρήτης της Ελευθερίας Γιακουμάκη και
Τα κρητικά τοπωνύμια της Ι.Λ.Ε.Ρ.):
Στο Βουγιού το μάτι (νησί Χρυσή Ιεράπετρας)
Στσι Βουκολιές (Ιεράπετρας)
Στου Βουκελάρη (Σελλιά Ρεθύμνου)
Βουκολέ (Μουρνές Ρεθύμνου)
Στσι Βουδιόμαντρες (Κέντρος Ρεθύμνου)
Στα Βουκολιάδια (Μέλαμπες Ρεθύμνου)
Στη Βουτσιά (Ανωσκέλη Κισάμου)

Στα Βουιδόσπηλια (Βάθη Κισάμου)
Βουκολιές (οικισμός Κισάμου)
Βουκολιό (Γλώσσα Κισάμου)
Στα Βουκολιά (Πλάτανος Κισάμου)
Στα Βουκολιά (Σάσαλο Κισάμου)

• Ενδεικτικά ονόματα βοδιών ανάλογα με το χρώμα τους
Καψαλό = στο χρώμα της φωτιάς
Κανελής = το καφετί
Καπαρό = πυρόξανθο χρώμα
Παρδαλό = το πολύχρωμο βόδι
Ψαρή = το σταχτή βόδι 

Προτρεπτικά – παρακελευσματικά 
επιφωνήματα του ζευγά στα βόδια

Βόδια και ζευγάδες είχαν τους δικούς τους κώδικες επικοι-
νωνίας. Τα μουγκρίσματα των βοδιών, που ανάλογα εδή-

λωναν πόνο, δίψα ή πείνα, μπορούσαν να αποκωδικοποιηθούν
μόνον από τον αφέντη ζευγά. Το ίδιο συνέβαινε και με τα βόδια
του ζευγά, τα οποία τα προτρεπτικά επιφωνήματα του ζευγο-
λάτη τα ερμήνευαν με διάφορες κινήσεις επικοινωνίας και υπο-
ταγής. 
• Προτρεπτικά επιφωνήματα:

Ίο = γενικό προτρεπτικό επιφώνημα
Έσω = ειδικό προτρεπτικό επιφώνημα που απευθυνόταν στο

βόδι το οποίο κατά το όργωμα βρισκόταν στο σταθερό σημείο
(μη οργωμένη θέση) για να στρέψει προς τα μέσα (έσω) και έτσι
να συνεχιστεί ομαλά το όργωμα.

Παραβολή = προτρεπτική εντολή για να παρακάμψουν τα
βόδια τυχόν εμπόδιο κατά το όργωμα, π.χ. δένδρο, χαράκι κ.τλ.

Χα (Ανατ. Κρήτη), χι (Οροπ. Λασιθίου) = προτρεπτικό επι-
φώνημα για πιο γρήγορη κίνηση στο όργωμα, στο αλώνι ή στο
δρόμο (το επιφώνημα χα έχει συνδεθεί με τον μύθο της ονομα-
σίας του φαραγγιού Χα στο Μοναστηράκι Ιεράπετρας).

Ύστερα από τρεις χιλιάδες χρόνια

Ο20ός αιώνας αποδείχτηκε καταλύτης για την κοινωνία των
ζευγάδων και γενικά για την τύχη της παραδοσιακής γε-

ωργίας.
Η μεγάλη έξοδος των αγροτών προς τα αστικά κέντρα

(αστυφιλία) και προς τις χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης, η
οποία κράτησε, με διακυμάνσεις, 30 χρόνια, από τη δεκαετία
του 1950 μέχρι τη δεκαετία του 1980, θεωρείται, μεταξύ άλλων,
η πιο σοβαρή αιτία της αποδόμησης της παραδοσιακής γεωρ-
γίας.

Η αποδυνάμωση του αγροτικού κοινωνικού ιστού των
αγροτικών οικισμών της υπαίθρου αποδιοργάνωσε την κοινο-
τική ζωή και ξερίζωσε τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτισμού. 

Ο αγροτικός λαϊκός πλούτος των μύθων, των παραδόσεων,
των ηθών και εθίμων παραδόθηκε στη μόδα του ξενόδοτου εκ-
συγχρονισμού.

Συγχρόνως, ο ιστορικός αγροτικός χώρος, το περιβάλλον,
έχασε τον ιστορικό του συνομιλητή, τον αγρότη, μετά από μια
αρμονική συμβίωση που κανένας δεν γνωρίζει πριν από πόσες
χιλιάδες χρόνια είχε αρχίσει.
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Στη σύγχρονη εποχή με έναν άλλο λόγο, με μια άλλη δια-
φορετική διαλεκτική, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το
περιβάλλον και είναι φανερό ότι αυτή η λογική δημιουργεί προ-
βλήματα στις σχέσεις μας με τον παραδοσιακό ιστορικό χώρο.

Άτυποι κοινωνικοί συνεταιρισμοί εθιμικού 
δικαίου μεταξύ ζευγάδων στην Κρήτη

Ηπαραδοσιακή αγροτική κοινωνία, οργανωμένη σ’ έναν
συγκεκριμένο οικιστικό και γεωγραφικό χώρο, δημιουρ-

γούσε παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις.
Το χωριό, με τη γνωστή τυπική του μορφή, και το αγροτικό

περιβάλλον ήταν από την αρχαιότητα οι χώροι γνώσης και παι-
δείας των παραδοσιακών αγροτικών κοινωνιών. Μέσα σ’ αυ-
τούς τους χώρους γεννήθηκαν οι αρχέγονες αξίες του
κοινοτισμού, των αρχών του εθιμικού δικαίου, του αλληλοσε-
βασμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας, της αλληλοεξυπηρέτη-
σης μεταξύ των αγροτών είχαν συσταθεί από παλιά διάφοροι
άτυποι μικροσυνεταιρισμοί με στόχο την ομαλή και απρόσκο-
πτη τέλεση των αγροτικών εργασιών.

Διαφόρων τύπων μικροσυνεταιρισμούς συναντούμε και
κατά τη βυζαντινή και ενετική περίοδο στην Κρήτη μεταξύ των
καλλιεργητών αγροτών.

Στα νεότερα χρόνια στα χωριά μας οι δανεικοί (κυρίως για

το μάζεμα των ελιών), τα καερέτια (σε όλο το φάσμα της αγρο-
τικής παραγωγής) και ακόμη μέχρι σήμερα οι διάφορες άτυπες
συμφωνίες των σημισακών, κυρίως στην καλλιέργεια των λιό-
φυτων, εντάσσονται στις άτυπες κοινωνικές συμφωνίες εθιμι-
κού δικαίου.

Μια μορφή άτυπου μικροσυνεταιρισμού μεταξύ των ζευγά-
δων, την οποία γνωρίσαμε οι περισσότεροι στα χωριά μας μέχρι
τη δεκαετία του 1960 ήταν ο μικροσυνεταιρισμός της συζεψιάς
ή συζεψάς (=ρ. συν + ζεύγω), η συμφωνία μεταξύ δύο ζευγά-
δων από το ίδιο χωριό της σύζευξης των αροτριώντων ζώων
τους, βοδιών ή μουλαριών, για την τέλεση των ετήσιων αγρο-
τικών εργασιών, κυρίως των οργωμάτων.

Οι λόγοι αυτού του είδους του συνεταιρισμού ήταν κυρίως
οικονομικοί:
α. Η αδυναμία συντήρησης (τροφεία) δύο αροτριώντων ζώων

από τους μικρομεσαίους αγρότες και 
β. η δαπάνη εξοικονόμησης χώρων (στάβλων) για δύο αρο-

τριώντα ζώα.
Η συμφωνία της συζεψιάς κλεινόταν στις παρέες των κα-

φενείων, στις οικογενειακές ή κοινωνικές συναντήσεις ή και
κατά τη διάρκεια των ημερήσιων αγροτικών εργασιών.

Η συμφωνία είχε διάρκεια μιας καλλιεργητικής χρονιάς, Σε-
πτέμβριο – Αύγουστο, χωρίας καμιά δέσμευση για την επόμενη
χρονιά. 

Μετά την «διά του λόγου» συμφωνία, οι εταίροι ονομάζον-
ταν συζευτές και καθένας χωριστά συζευτής8.  
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8. Στο χωριό μου, το Κεντρί Ιεράπετρας, είχα ακούσει τη συζεψιά με την εξελληνισμένη τούρκικη λέξη ορταγιά (τ. ortaklik = συνεταιρισμός) και τον
συζευτή ορτάκη, από το τ. ortak = συνεταίρος.



Κατά την περίοδο των οργωμάτων, που κυρίως γι’ αυτά γι-
νόταν η συμφωνία, ο ένας των συζευτών ήταν υποχρεωμένος το
πρωί να παραδώσει το ζώο του, για όργωμα, στον συζευτή του
που, κατά τη συμφωνία του προγράμματος, είχε σειρά. Το από-
γευμα, μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, ο συζευτής ζευ-
γάς οδηγούσε το ζώο στο σπίτι του συζευτή του.

Δεσμοί της σύμπραξης ήταν ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των
συζευτών, η αντίληψη των πολλαπλών δυσκολιών του οικειο-
ποιημένου καλλιεργητικού χώρου και η αντιμετώπιση των ποι-
κίλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι, η λύση
μικροπροβλημάτων κατά τη διάρκεια της συζεψιάς ήταν άμεση
και αποτελεσματική.

Σε περιπτώσεις αντικειμενικών δυσχερειών, παραδείγματος
χάριν τραυματισμός ή αρρώστια του αροτριώντος ζώου ενός
των συζευτών, αν ο συζευτής ζευγάς δεν είχε τη δυνατότητα
αντικατάστασής του, η συζεψιά χαλούσε. Και όπως λέει και το
λαϊκό δίστιχο με κυριολεκτική και μεταφορική σημασία,

Εψόφησεν η αηλιά
επόκαμεν η συζεψιά.

Αντί επιλόγου

Ηιστορία των ζευγάδων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η
μικρή αυτή αναφορά μου για τους ζευγάδες, μια ελάχιστη

συμβολή στον αγροτικό πολιτισμό του τόπου μας, έχει τις πηγές
της στη βιωματική μου γνώση (παιδί αγροτικής οικογένειας),
στις αφηγήσεις των ζευγάδων και στις βιβλιογραφικές πηγές.

Είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τους ζευγάδες του γε-
ραπετρίτικου κάμπου, τους ξωμάχους του κρύου και της βρο-
χής, του λιοπυριού του θέρους και του αλωνιού, με τα σκαμμένα
πρόσωπα από τις στερήσεις και τις κακουχίες. Μια κοινωνία
που οι καλοχρονιές ή οι κακοχρονιές, οι χαρές ή οι κακοτυχίες
δεν μπορούσαν να ξεριζώσουν τις σμιλεμένες από την παρά-
δοση πολυποίκιλες αρετές τους, κυρίως την απλότητα, τη λι-
τότητα και την εγκαρδιότητα. Γράφοντας αυτά αυθόρμητα
έρχεται στο νου μια παράγραφος από το έργο του Δ. Λουκάτου
Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία: «Οι πατέρες μας είχαν
ανεπιτήδευτες αρετές και ήξεραν να αντιμετωπίζουν τα θέματα
χώρου, τροφής, υγείας, ψυχικής ισορροπίας, ηθικής και αισθη-
τικής αντίληψης με μια ενστικτώδη λογική και αίσθηση μέτρου,
που δεν πρέπει να θαυμάζουμε μόνο τους αρχαίους».

Τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
όλους εκείνους, γνωστούς και άγνωστους (συνομιλητές από το
τηλέφωνο), που με χαρά και εγκαρδιότητα με βοήθησαν να κα-
τανοήσω ορισμένες λεπτομέρειες στο συνολικό θέμα τις οποίες
αγνοούσα.

Τις θερμές ευχαριστίες μου στον Ε. Αικατερινίδη από τη
Στεία, ακάματο εργάτη της κρητικής γης, και το Μ. Γενειατάκη
από τη Γεράπετρο, λάτρη της κρητικής παράδοσης. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες οφείλω στον πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου
Χαμεζίου Σητείας, που με χαρά άνοιξε την πόρτα του Λαογρα-
φικού Μουσείου απ’ όπου και τα σπάνια φωτογραφήματα του
ξυλάλετρου και του ζυγού. Οι κάτοικοι του Χαμεζίου Σητείας
μέσα σ’ ένα παραδοσιακό πετρόχτιρο σπίτι έχουν στεγάσει ανε-
κτίμητους θησαυρούς του Κρητικού Λαϊκού Πολιτισμού μας,
προσφορά αγάπης και σεβασμού στη Λαϊκή Παράδοση της
Κρήτης. X
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