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Νοέμβριος μήνας, προς τα τέλη του, το γαϊδουράκι φορτωμένο με ξύλα, 
οι άνθρωποι προετοιμάζονται για τις πιο βαριές ημέρες του χειμώνα. Πάνω στα
ξύλα φορτωμένα δροσερά κλαδιά, κισσός νομίζω πως είναι - τ' ακούς, Διόνυσε; 
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ΦωτογραφήματαN

Περιμένοντας τον χειμώνα...

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε... 
Περισσότερα από 20, αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Είναι η μαγεία της φωτογραφίας, μια μαγεία παράξενη, κάτι σαν
νοσταλγία, σαν αναπόληση. Κοιτάζεις την εικόνα και ξαναζείς τα
περασμένα. Στιγμές, κουβέντες, χαμόγελα. Ή, καμιά φορά, και
περιπέτειες, μιαν ολόκληρη ιστορία αφηγείται η κάθε φωτογρα-
φία...

Ήταν αρχές του χειμώνα, κοντά στο λιόγερμα, και βρισκό-
μουν στα χωριά του Ρεθύμνου, ανάμεσα στο Αμάρι και τον Άη
Βασίλη, στους παλιούς δρόμους των καλλιεργητών της γης. Τα
δέντρα είχαν κιόλας γυμνωθεί, τα σύννεφα κατέβαιναν έως
κάτω, στις παρυφές των βουνών. Αναζητούσα ένα ξωκλήσι
θαρρώ, ένα μνημείο βυζαντινό, κι ένιωσα τυχερός που βρέθηκε
κάποιος σ' αυτή την ερημιά να μου δείξει τον δρόμο. Το έκανε με
χαμόγελο. Έτσι όπως κάνουν πάντα στην Κρήτη με τους ξένους.
Η ύπαιθρος του νησιού μας ήταν εκείνα τα χρόνια... η χαρά του
φωτογράφου. Οι άνθρωποι πρόσχαροι και φιλόξενοι. Όπως και
τούτος ο άγνωστός μου Ρεθεμνιώτης. Φωτογράφισα την επι-
στροφή στο χωριό ύστερα από μια κοπιαστική μέρα στα χωρά-
φια (το λιομάζωμα δεν είχε αρχίσει ακόμη) κι ακολούθησε ο
απαραίτητος αλλά όχι τυπικός χαιρετισμός. Με μιαν επωδό κι
αυτός: «Αν βρεθείς κατά τα μέρη μας, ζήτησέ με...». 

Σήμερα που κοιτάζω πάλι τη φωτογραφία γυρίζει ο χρόνος.
Είναι ο βιωμένος χρόνος που με τη φωτογραφία έχεις την ψευ-

δαίσθηση πως έχει παγώσει, είναι οι μέρες που έχουν γίνει ανά-
μνηση κι έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο από τ' αρμάρια της μνή-
μης, είναι οι αναμνήσεις που γίνονται αναπόληση. Αναρωτιέμαι
συχνά τι αναπολώ περισσότερο και δίνω πάντα την ίδια απάν-
τηση: το ταξίδι. Την εμπειρία του κάθε ταξιδιού. Τους ανθρώπους
που συνάντησα, τις καλησπέρες που αντάλλαξα με γνωστούς
και αγνώστους.  

Δεν είναι μόνο που θυμάμαι τη μέρα της δημιουργίας τούτης
της φωτογραφίας, είναι που βλέπω ένα πρότυπο ζωής ξεχα-
σμένο, είναι που διαβάζω το αγροτικό μοντέλο της παλιάς Κρή-
της...

Νοέμβριος μήνας, προς τα τέλη του, το γαϊδουράκι φορτω-
μένο με ξύλα, οι άνθρωποι προετοιμάζονται για τις πιο βαριές
ημέρες του χειμώνα. Πάνω στα ξύλα φορτωμένα δροσερά κλα-
διά, κισσός νομίζω πως είναι - τ' ακούς, Διόνυσε; Δίπλα και πίσω
από το χελιό γαϊδουράκι τα «λιανά», έτσι λέγανε τις αίγες και τα
πρόβατα. Μια αίγα ξεμουστούχωτη προχωρά δεμένη στα σκαρ-
βέλια του σωμαριού, οι άλλες δεν χρειάζονται δέσιμο, εκείνες
ακολουθούν...

Αυτό είναι το μοντέλο που λέγαμε. Τα οικόσιτα ζώα, το κα-
θημερινό πηγαινέλα στα χωράφια, ο κύκλος του χρόνου, ο χρό-
νος που καθορίζει τις αγροτικές εργασίες, πότε σκάψιμο, πότε
τρύγος, πότε όργωμα. 

Τα ξύλα που είναι φορτωμένα στο ζωντανό θα ζεστάνουν το
σπίτι, τα χλωρά κλαδιά θα γίνουν τροφή των οικόσιτων. Κι η και-
νούργια μέρα που θα ξημερώσει θα φέρει το καινούργιο ταξίδι...

ΛΕΞΕΙΣ:
Χελιός: Αυτός που έχει χρώμα χελιού, γκρίζος, σταχτής. 
Διόνυσος: Και βέβαια, ο αρχαίος θεός. Αναφέρεται εδώ επειδή ο κισσός ήταν το φυτό - σύμβολό του.
Μουστούχα ή μουστρούχα: Το φίμωτρο των ζώων. Τις βάζουν συνήθως σε αγελάδες και οικόσιτα αιγοπρόβατα για να μην κάνουν ζη-
μιές σε καλλιέργειες. 
Σκαρβέλι: Εξάρτημα του σαμαριού. Στα σκαρβέλια στερεώνονται τα φορτία, σ' αυτά προσδένονται και τα "λιανά" ζώα των βουκόλων. 

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶
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Το γαλάζιο τ’ ουρανού, 
το κίτρινο των ώριμων 
λεμονιών, το πράσινο 
των φύλλων, 
όλα σε διαδοχικά 
αρμονικά συνταιριάσματα 
με τη λευκήν αγνότητα 
του χιονιού. 

◗

Οι μόνες χρήσιμες βόμβες! 
Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι ευρηματικοί Κρήτες ανακάλυψαν μια
πολύ πρακτική χρήση για τούτα τα σύνεργα του θανάτου. Τους έδωσαν φωνή! Οι να-
ζιστικές βόμβες που δεν είχαν σκάσει σκορπώντας συμφορά στα χωριά και στις πόλεις
γίνονταν... καμπάνες και τοποθετούνταν έξω από τα ξωκλήσια! Ακόμη μπορεί να τις
συναντήσει κανείς κρεμασμένες σε καμπαναριά και δέντρα. Έχουν συνήθως βραχνή
φωνή, παράξενη. 

Άλλοι πάλι τις έκαναν γλάστρες και φύτευαν μέσα βασιλικούς και ροδαρές. Πιστέ-
ψανε κι οι πατεράδες κι οι παππούδες μας πως ξημέρωνε μια νέα εποχή. Και σ' αυτή τη
νέα εποχή δεν χωρούσαν οι βόμβες και τ' άλλα σύνεργα του θανάτου! 

Σ' ένα χωριό του Μαλεβιζίου συνάντησα τούτη την εντελώς πρωτότυπη χρήση
τους. 

Διακόσμηση! Δεν ξέρω αν είναι βόμβες ή κάτι άλλο. Σίγουρα, όμως, είναι πολεμικό
υλικό. Είναι τοποθετημένες συμμετρικά με τις κεφαλές προς τα πάνω. Ίσως να έχουν
και κάποιον συμβολισμό, ίσως να έπεσαν εκεί κοντά και να μην έσκασαν, ίσως...



9

Κορνίζες των ονείρων! 
Ξημερώματα, αρχές του Δεκέμβρη, λίγο μετά την αλλαγή του
καιρού που μας έφερε την ευλογημένη βροχή. Τη μικρή πρωινή
περιπλάνησή μου διέκοψε ένα όμορφο ξάφνιασμα: Μόλις πριν
από λίγην ώρα είχε ανατείλει ο ήλιος και το χιονισμένο βουνό
στραφτάλιζε στολισμένο με το πρώτο χιόνι της χρονιάς. Έλαμπε
καθώς πρόβαλλε μέσα από τα πυκνά φυλλώματα, μέσ' από τις
ελιές, τις λεμονιές, τις δαμασκηνιές. Πανδαισία χρωμάτων! Το
γαλάζιο τ' ουρανού, το κίτρινο των ώριμων λεμονιών, το πρά-
σινο των φύλλων, όλα στον ίδιο καμβά σε διαδοχικά αρμονικά
συνταιριάσματα με τη λευκήν αγνότητα του χιονιού.
Σταμάτησα πίσω από μια λεμονιά, κοίταξα καλύτερα κι είδα
τούτο που βλέπετε κι εσείς στη φωτογραφία. 

Δεν πειράζει που ο τηλεφακός φλουτάρει τα κοντινά και φανε-
ρώνει ολοκάθαρα όσα βρίσκονται κοντά στο σημείο εστίασης.
Αυτή, άλλωστε, είναι η μαγεία του! Άλλοτε φέρνει τα πράγματα
πιο κοντά κι άλλοτε τα κάνει να μοιάζουν με κορνίζες των ονεί-
ρων. Τα διαχέει, τα σκορπά σαν τον πολύπειρο ζωγράφο που κι
αυτός δεν χρειάζεται να σκεφτεί πολύ, το χέρι του πηγαίνει μο-
νάχο, ξέρει ν' αγγίζει το φως.
Αυτή είναι, νομίζω, και η μαγεία της Κρήτης! Τα χρώματα, ο και-
ρός, ο παντοδύναμος ήλιος που βάφει με φως, απάλευτο φως,
τον κόσμο μας. Είναι η γαλήνη κι η αγριάδα μαζί, τα δέντρα, τα
δάση κι οι πέτρες οι ριζιμιές. 
Όταν κοιτάζεις τέτοιες ώρες τις βαθιές αυλακιές του βουνού
είναι σα να βλέπεις τις ρυτίδες του χρόνου χαραγμένες σ' ένα
τραχύ κι αυστηρό πρόσωπο. Μόνο που τούτο το πρόσωπο, το
πρόσωπο της Κρήτης, δεν γερνά!   

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶
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Αγκινάρες και πικράσταχα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ - ΜΕΓΑΛΑ ΘΑYΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ 
ΚΑΙ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟY ΜΟΧΤΟY

Τις αγκινάρες τις φυτεύουν συνήθως στις παραβολές, στις άκρες
των αγρών και των λιόφυτων, εκεί που δεν χωρούν άλλες καλ-
λιέργειες. Είναι η σοφή οικονομία του χώρου, μια σπουδαία
μορφή οργάνωσης της παραγωγής που την έμαθε κι αυτήν ο
αγρότης της Κρήτης από τους πατεράδες και τους παππούδες
του· διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τη γη ώστε να χωρέσουν όλα
τα καλά του Θεού στα χωράφια, στα λιόφυτα και στους κήπους
του. 

Δύσκολο (αδύνατο μάλλον) να βρεις στην Κρήτη αγροτικό
νοικοκυριό χωρίς αγκινάρες! Καταναλώνονται σε τεράστιες πο-
σότητες, ωμές και μαγειρεμένες με πολλούς - πολλούς τρόπους.
Τις βρίσκεις στα καφενεία να συνοδεύουν τη ρακή, τις βρίσκεις
σαν ορεκτικό, τις συναντάς σε σαλάτες, τις γεύεσαι βραστές,
ψητές, με κρέας, με ψάρι, με χοχλιούς... Αληθινό δώρο της φύσης
σε απόλυτη συνάφεια με τον τόπο, ίσως και με τον χαρακτήρα
των ανθρώπων, πολύτιμο υλικό της περίφημης κρητικής δια-
τροφής που κι αυτήν τη μασκάρεψαν και τη στρίμωξαν σε μια
πολύ κακόβολη φορεσιά, στενή και στενάχωρη, με το να την
ονομάσουν... μεσογειακή! 

Μακρύς ο πρόλογος, αλλά συγχωρέστε με! Είπαμε πως η
κάθε φωτογραφία διηγείται πολλές ιστορίες. Έτσι και τούτη που
εικονίζει ένα νιούτσικο λιόφυτο στην Κρήτη. Με τις βροχές
φούντωσαν τ' αγριόχορτα, οι ξινίδες, τ' αγριολάπαθα, οι μικρές
- μεγάλες ζωές που συναπαρτίζουν τα υλικά μιας άλλης οικονο-
μίας, της μεγάλης οικονομίας της φύσης. Φούντωσαν μαζί μ' όλα
τ' άλλα και τα πικράσταχα· πικρόβρουβες ή πρικόβρουβες τα
λένε σ' άλλες περιοχές του νησιού. Είναι αυτά με τα κίτρινα λου-
λουδάκια. Άλλος μεγάλος έρωτας και τούτος! Λένε πως θα τρυ-
πήσει το τσικάλι που δεν θα μαγερέψει κάμποσες φορές το
χρόνο πικράσταχα. Ναι, πικρίζουν, το ξέρω. Αλλά όσοι δεν ευ-
τυχήσατε να τα γευτείτε, δοκιμάστε τα με μπόλικο φρέσκο λάδι
και κρίθινο ψωμί. Θεϊκή γεύση!

Έλα, όμως, που τα ξεπουπουλιασμένα πικράσταχα έρχονται
και... κατασκεπάζουν τις αγκινάρες! Τους κρύβουν το φως και
τον ήλιο, τις απομυζούν. Τη διατάραξη της ισορροπίας έρχεται
τότε ν' αποκαταστήσει ο άνθρωπος, ο καλλιεργητής, αυτός που
θέλει και τις αγκινάρες και τις πικρόβρουβες στο τραπέζι του!
Τις βλέπετε κι εδώ, μόλις που προβάλλουν μέσα από τα κίτρινα
λουλούδια. 

Όμορφο τοπίο, χειμωνιάτικο, με τα σύννεφα να πυκνώνουν,
τον ουρανό να μαυρίζει και τον ήλιο να ψάχνει παραθύρια ανά-
μεσα στις νεφέλινες τούφες για να σκορπίσει κι εκείνος το φως
του. 

Όμορφο τοπίο, κρητικό. Που το κάνει ακόμη πιο όμορφο ο
μόχτος. Ο άνθρωπος, δηλαδή. Εκείνος που πήρε αξημέρωτα τη
σκαλίδα του κι ήρθε να το στολίσει με τη φροντίδα του...

NΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
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ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶

Φούντωσαν μαζί μ' όλα τ' άλλα 
και τα πικράσταχα· πικρόβρουβες 
ή πρικόβρουβες τα λένε σ' άλλες 
περιοχές του νησιού. 
Είναι αυτά με τα κίτρινα λουλουδάκια. 
Άλλος μεγάλος έρωτας και τούτος! 
Λένε πως θα τρυπήσει το τσικάλι 
που δεν θα μαγερέψει κάμποσες φορές
το χρόνο πικράσταχα. 

◗
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Λάμψη στη λάμψη!
(απομεσήμερο στον  Άι Νικόλα)

Δεν ξέρω ποιο σύννεφο άνοιξε διάπλατα τα ροδοπέταλά του για να περάσουν μόνο λιγοστές ακτίνες φωτός, για να φωτίσει μόνο λίγα
τετραγωνικά, λίγα στρέμματα γης... Δεν ξέρω πόσην ώρα κράτησε τούτη η απροσδόκητη μαγεία. Ξέρω μόνο πως ο φακός μπορεί ν’
αντικρίζει το θαύμα, να καταγράφει τις στιγμές που θέλει ο φωτογράφος να κρατήσει στη μνήμη του. 
Απομεσήμερο στον Άι Νικόλα, στη λασιθιώτικη πρωτεύουσα, σε τούτη τη νεόδμητη εκκλησιά, που ο ήλιος διάλεξε με τρόπο σχεδόν
προκλητικό να δώσει κι άλλη λάμψη στη λάμψη της.
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Δεν ξέρω πόσην ώρα κράτησε 
τούτη η απροσδόκητη μαγεία. 

Ξέρω μόνο πως ο φακός μπορεί
ν’ αντικρίζει το θαύμα, να καταγράφει 

τις στιγμές που θέλει ο φωτογράφος 
να κρατήσει στη μνήμη του. 

◗





Βάλαμε τα γιορτινά μας!

ΤΑΝΕΑΜΑΣ
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Επιβράβευση πελατών για αγορές κρητικών προϊόντων
με επιστροφή χρημάτων μέσω της Xtra card Χαλκιαδάκης!

Άλλη μια χρονιά στηρίξαμε ολόψυχα τα κρητικά προ-
ϊόντα και τους Κρητικούς παραγωγούς με όποιον
τρόπο μπορούσαμε καλύτερα, άλλη μία χρονιά επι-

βραβεύσαμε τους πελάτες μας για την προτίμησή τους στα
κρητικά προϊόντα με τη χρήση της Xtra card Χαλκιαδάκης!
Συνολικά, από την πρώτη μέρα του 2016 μέχρι και τις
30/11/2016, επιβραβεύσαμε μέσω του συστήματος ποντο-

δοσίας τους πελάτες που αγόρασαν κρητικά προϊόντα με
128.367 δωροεπιταγές των 5€, συνολικής αξίας 641.835€ !

Οι πελάτες μας συλλέγουν πόντους με τις αγορές κρητι-
κών προϊόντων και όταν συμπληρώνουν 100 πόντους επι-
βραβεύονται με μία δωροεπιταγή αξίας 5€.
Στηρίζουμε τις επιλογές σας, 
στηρίζουμε τον τόπο μας!

Τα καταστήματά μας Max Αλικαρνασσού και
Max Αγίου Ιωάννη σας περιμένουν με γκουρμέ
προϊόντα για το εορταστικό σας τραπέζι! 

Εκλεπτυσμένες γεύσεις από τη γειτονική Ιταλία, τυριά
και αλλαντικά σε απίστευτα μεγάλη συλλογή, προ-
σούτο, τρούφα, πορτσίνι και πολλά άλλα, γεύσεις μο-
ναδικές για εξίσου μοναδικές γιορτές!

✶

✶ ✶
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Ανακαίνιση 
καταστήματος 
Ρεθύμνου
Η νέα χρονιά θα βρει το κατάστημά
μας στο Ρέθυμνο ανακαινισμένο,
ανανεωμένο και πανέτοιμο να σας
εξυπηρετήσει!

Το κατάστημα «φρεσκαρίστηκε» με
νέα χρώματα εντός και εκτός, έγινε
αλλαγή δαπέδου, αλλαγή διαρρύθ-

μισης και μετακόμιση του μανάβικου,
καθώς και εγκατάσταση καινούριων ψυ-
γείων self service.
Γιορτάζουμε το ανανεωμένο μας κατά-
στημα και σας περιμένουμε να απολαύ-
σετε τα ψώνια σας άνετα και οικονομικά
και να μπείτε στην κλήρωση για δώρα
«ζεστασιάς» και ένα μηχανάκι SCOUTER
PEUGEOT V-Clic 50CC.

Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια Χαλκιαδάκης στην πόλη της Σητείας με πλούσια
δώρα για τους πελάτες μας. Χαρίζουμε σε 2 υπερτυχερούς νικητές κληρώ-
νουμε 2 μηχανάκια, 1 παπί DAYTONA 50CC και 1 scouter PEUGEOT 50CC .

Επίσης, κληρώνουμε 20 δωροεπιταγές των 20 ευρώ, πολλές ηλεκτρικές συσκευές
για όλη την οικογένεια, καθώς και παπλώματα και κουβέρτες για τις κρύες νύχτες
του χειμώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, που θα διαρκέσει από 5/12/16 ως 5/1/17,
έχουν όλοι οι πελάτες μας με αγορές πάνω από 40 € από όλα τα καταστήματα Χαλ-
κιαδάκης της πόλης της Σητείας. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 7/1/17 και ώρα 13:00 στο κατάστημά μας στο Κολονέλο.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!

Και αυτή τη χρονιά η εταιρεία μας
στηρίζει τα Κοινωνικά Παντοπω-
λεία της Κρήτης με προϊόντα! 

Πάνω από 20 παλέτες με τρόφιμα
και είδη υγιεινής μοιράστηκαν σε
συμπολίτες μας για τα Χριστού-

γεννα, συμπληρωματικά της σταθερής
στήριξης που παρέχει η Χαλκιαδάκης ΑΕ
όπου ζητηθεί.

χρόνια 
Χαλκιαδάκης στη Σητεία!!20

Στήριξη 
στα Κοινωνικά
Παντοπωλεία!

> 



ΤΑΝΕΑΜΑΣ
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Ελευθέριος Κοσμαδάκης
ΜΑΘΕ, ΑΝΘΡΩΠΕ, ΤΙ ΕΙΣΑΙ

ΚΑΙ “ΓΙΝΕ ΘΕΟΣ”

Ο Ελευθέριος Κοσμαδάκης είναι
μόλις 19 ετών και έχει εκδώσει το
πρώτο του βιβλίο. Πρόκειται για ένα
βιβλίο αυτοβελτίωσης που αναφέ-
ρεται στον σεβασμό στη δικαιο-
σύνη, στη θετική σκέψη, στην
ελπίδα και σε πολλές άλλες αρετές.
Σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας μας
παραθέτει τον τρόπο που κάποιος
μπορεί να γίνει σωστότερος για τον
εαυτό του και για τους γύρω του. Ο
τίτλος του είναι ένα ρητό του Σω-
κράτη: «Μάθε, άνθρωπε, τι είσαι και
γίνε Θεός».

Μικροί μάγειροι... 
Τα Σάββατα στο Χαλκιαδάκης Max Αγίου Ιωάννη 
είχαν τα πιο χαρούμενα και …νόστιμα σεμινάρια!

Ηγνωστή σεφ Μυρσίνη Λαμπράκη περίμενε τους μικρούς μαγείρους στα σεμι-
νάρια κρητικής διατροφής! Τα παιδιά φόρεσαν τις ποδιές τους και έμαθαν πώς
να φτιάχνουν ντακάκια με ντομάτα και κρητικά βότανα, παραδοσιακά ψωμάκια

και μουστομαγειρέματα! Όλα τα παιδιά πέρασαν όμορφα μαθαίνοντας για την κρη-
τική κουζίνα και τον σωστό τρόπο διατροφής.

Q

Χαρούμενα
σχολεία Μετά από πολλαπλά αιτήματα

σχολείων και κυρίως νηπια-
γωγείων που μας ανακοίνω-

ναν τις σοβαρές ελλείψεις τους σε
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό, σε
συνεργασία με τη φιλανθρωπική
ομάδα Give, οργανωθήκαμε και συλ-
λέξαμε από τους εργαζόμενους και τα
καταστήματα της Χαλκιαδάκης ΑΕ,
καθώς και από τους εθελοντές της
Give όσο περισσότερο υλικό μπορού-
σαμε – εκπαιδευτικά παιχνίδια, μου-
σικά όργανα, στολές για τις γωνιές
μεταμφίεσης, μαξιλαράκια, βιβλία, παι-
δικές χαρές και πολλά ακόμα πράγ-
ματα, που έκαναν τη διαφορά στην
καθημερινότητα και την ανάπτυξη των
μικρών μας φίλων!

Εάν θέλετε και εσείς να προσφέ-
ρετε πράγματα για τα νηπιαγωγεία της
Κρήτης, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την εθελοντική ομάδα Give στο
2815.309555 ή την εταιρεία Χαλκιαδά-
κης στο 2810.824140.

7
ΝΕΟΙ 
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Όπως ήδη γνωρίζετε, στεκόμαστε δίπλα τους
προσπαθώντας να είναι πάντα ευχαριστημένοι!

Ένα μικρό δείγμα αυτής μας της προσπάθειας
είναι τα πολλά και πλούσια δώρα σε πάνω από
1570 τυχερούς πελάτες των καταστημάτων

Σ/Μ Χαλκιαδάκης τους τελευταίους 3 μήνες! Αναλυτικότερα:

Αγοράζοντας προϊόντα MISKO 30 τυχεροί κέρδισαν ζυμαρικά για
ένα εξάμηνο! Τα δώρα δεν σταματούν και η εταιρεία μας, σε συ-
νεργασία με την Redbull, χαρίζουν τελευταίας τεχνολογίας
Tablet 10.1’’ TURBO –X Cail II 3G σε 10 νικητές. Ο Νοέμβρης
έκλεισε με κληρώσεις προϊόντων JOHNSON, SCHOLL και DUREX,
μέσα από τα οποία δόθηκαν δωροεπιταγές συνολικής αξίας
750€!

Μεγάλη χαρά πρόσφεραν τα 2 PS4, τα αυθεντικά cd του CALL
OF DUTY, 3 headphones ASTRO, 50 συλλεκτικά T-shirts τα οποία
μπόρεσαν να διεκδικήσουν οι πελάτες μας αγοράζοντας προ-
ϊόντα MONSTER το χρονικό διάστημα από 2/11/2016 έως
21/11/2016. Τόσο εύκολα! Τόσο απλά! Επίσης, 10 πελάτες κέρδι-
σαν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά από Ηράκλειο ή Χανιά
με επιστροφή σε τετράκλινη εσωτερική καμπίνα αγοράζοντας
οποιαδήποτε συσκευασία Noxzema 1+1, μια προσφορά της εται-
ρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

Η κλήρωση δώρων μεγάλης αξίας από τα καταστήματά μας ήταν
άλλη μία μεγάλη έκπληξη για τους πελάτες μας! 13 υπερτυχεροί
πελάτες μας, που πραγματοποίησαν αγορές με προϊόντα Pepsi,
είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν 1 πακέτο UEFA CHAMPIONS
LEAGUE για δύο άτομα (εισιτήρια αγώνων, μεταφορά και δια-
μονή), 2 Playstation 4 ή 10 μπάλες ADIDAS UCL, προσφορά
της εταιρείας Pepsi.

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς συνεχίζουμε να
μοιράζουμε πλούσια δώρα! Μπορείτε να διεκδικήσετε δώρα και
δωροεπιταγές από τα Supermarket Χαλκιαδάκης! Αλλά και η σε-

λίδα μας στο facebook κρύβει πολλές εκπλήξεις, όπως ο διαγω-
νισμός σε συνεργασία με την Gerards - Papadakis Soccer
Academy με δώρο 1 υποτροφία αξίας 500€ μαζί με την ποδο-
σφαιρική εμφάνιση. Έγκυρα θεωρούνταν όλα τα σχόλια για τον
αγαπημένο ποδοσφαιριστή που αναρτήθηκαν μέχρι την Κυ-
ριακή 30 Οκτωβρίου! Επίσης ο διαγωνισμός στο facebook με τα
4 απίθανα πακέτα δώρων για τον εορτασμό του μήνα κρέατος
στα κρεοπωλεία μας ήταν ένας άλλος λόγος για να κρατήσουμε
τους πελάτες μας ενθουσιασμένους.

Εκτός από τις 1400 δωροεπιταγές, κληρώθηκαν δώρα για υπέ-
ροχα μαγειρέματα με αντικολλητική κατσαρόλα Primo Νο 24
με καπάκι, αντικολλητική σωτέζα Primo Νο 28 με καπάκι, μα-
γειρικά Σκεύη Pyramis σετ 3 τεμαχίων και ηλεκτρικό Barbeque
Singer. Οι φίλοι μας στο facebook είχαν τη δυνατότητα να διεκ-
δικήσουν τα δώρα επιλέγοντας ποιο τρόπο μαγειρέματος προ-
τιμάνε και, στη συνέχεια, κάνοντας mention το φίλο ή τους
φίλους με τους οποίους θα ήθελαν να μοιραστούν ένα γεύμα...
κρεατοφαγίας! Στην κλήρωση για τα δώρα συμμετείχαν όλοι
όσοι άφησαν σχόλιο μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου!

Σε κάθε φυλλάδιο μπορείτε να δείτε τις κληρώσεις που λαμβά-
νουν χώρα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν έχετε ήδη
αποκτήσει τη δική σας Xtra card Χαλκιαδάκης αποκτήστε την
άμεσα για να διεκδικείτε και εσείς ακόμα περισσότερα δώρα και
προνόμια από τα καταστήματά μας!

✶ΥΠΕΡ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
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Δώρα που ξεχωρίζουν!
Στην εταιρεία Χαλκιαδάκης 
εξασφαλίζομε πάντα το καλύτερο 
για τους πελάτες μας!





ΤΑΝΕΑΜΑΣ

Ολόκληρος ο Νοέμβρης
ήταν μήνας γιορτής στα
κρεοπωλεία των κατα-
στημάτων μας, με πολλές
εκπλήξεις για τους πελά-

τες μας. Μέσα από την καλή διάθεσή μας
να δοκιμάσουν όλοι τα εκλεκτά κρέατά
μας, καλέσαμε τους σπουδαστές του κέν-
τρου δια βίου μάθησης Kappa Studies να
ετοιμάσουν ξεχωριστές συνταγές για
όλους τους πελάτες μας. Οι γευστικές δο-

κιμές έγιναν σε διαφορετικό
κατάστημα κάθε εβδομάδα
και οι πελάτες μας γεύτη-
καν τις δημιουργίες των

ανερχόμενων σεφ με την εξαιρετική ποι-
ότητα υλικών πρώτης ποιότητας από τα
super markets μας.
Ο κόσμος ενημερώθηκε για την πλήρη
ιχνηλασιμότητα που εγγυώνται τα κατα-
στήματα  Χαλκιαδάκης ακόμα και σε δύ-
σκολες κατηγορίες, όπως
το μανάβικο και το κρε-
οπωλείο, διαπίστωσε τις
ακριβείς ονομασίες προ-
έλευσης των κρεάτων μας και,
μέσα από μαγνητοσκοπημένο
υλικό που προβαλλόταν στις οθόνες των

καταστημάτων, είδαν τους αυστη-
ρούς ελέγχους στην τροφοδοσία μας. 

Ουσιαστικά, στα super markets Χαλ-
κιαδάκης μπορείτε να είστε σίγου-
ροι ότι αυτό που θα πάρετε αξίζει!
Στο πλαίσιο του μήνα γιορτής των κρε-
οπωλείων έγιναν πολλές κληρώσεις, στις

οποίες 1.400 τυχεροί κέρδισαν δωροεπι-
ταγές των 10€ και, επιπλέον, μέσα από
διαγωνισμούς στην επίσημη σελίδα μας
στο fαcebook: www.facebook.com/xalki-

adakis. gr, οι τυχεροί απέκτησαν
BBQs, σκεύη μαγειρικής, σετ ψη-
σίματος, και πολλά ακόμα πλού-
σια δώρα!
Μέσα από τον μήνα γιορτής των
κρεοπωλείων μας είχαμε την ευ-

καιρία να γνωρίσουμε καλύτερα
τους πρωταγωνιστές, δηλαδή τους κρεο-

πώλες μας! Ταξιδέψαμε παρέα με μία κά-
μερα από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά για να

μιλήσουμε με τους κρεοπώλες
που εσείς εμπιστεύεστε και να

μας πουν τα μυστικά για τη
σωστή συντήρηση του κρέα-

τος, προτάσεις μαρινάδας, γρή-
γορες λύσεις μαγειρέματος, προτάσεις
μαγειρικής ανάλογα με το κομμάτι του
κρέατος, τις αυστηρές διαδικασίες παρα-
λαβής σύμφωνα με το πρότυπο Υγιεινής
και Ασφάλειας ISO2200, και πολλά ακόμα
που ανακαλύψαμε μέσα από τα τηλεο-
πτικά σποτ που μπορείτε να τα δείτε συγ-
κεντρωμένα στο κανάλι μας στο youtube
XalkiadakisAE.

> Μήνας γιορτής κρεοπωλείων 
στα super markets Χαλκιαδάκης!

Ουσιαστικά, 
στα super markets Χαλκιαδάκης 
μπορείτε να είστε σίγουροι 
ότι αυτό που θα πάρετε αξίζει!

✶

✶
✶

 



Είναι μεγάλη χαρά να καμαρώνουμε από κοντά την πα-
ραγωγική διαδικασία των κρητικών προϊόντων και να
σας τα προτείνουμε υπερήφανα. Στο πλαίσιο των επι-

σκέψεών μας στους συνεργάτες – Κρητικούς παραγωγούς,
βρεθήκαμε στα τυροκομεία Μπαλαντίνου στο Βαρύπετρο
Κυδωνίας και στο νέο τυροκομείο Στειακάκη στο χωρίο Βαλί
της Μεσαράς.

Η οικογένεια Μπαλαντίνου ξεκίνησε την ενασχόληση με
την παραγωγή τυριού το 1928. Σήμερα η τέταρτη γενιά, σε-
βόμενη την παράδοση και επενδύοντας συνεχώς στις νέες
τεχνολογίες γύρω από τη τυροκόμηση, αναπτύσσει κορυ-
φαία προϊόντα από πρόβειο και αιγοπρόβειο κρητικό γάλα,
καθώς και τα ΠΟΠ προϊόντα Γραβιέρα Κρήτης και Πηκτό-

γαλο Χανίων.
Ο Κωνσταντίνος Στειακάκης ξεκίνησε την παραγωγή τυ-

ριού το 1952. Πρόσφατα, ο εγγονός Κωνσταντίνος Στειακά-
κης ολοκλήρωσε την μετεγκατάσταση του τυροκομείου σε
νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπου, χρησιμο-
ποιώντας τις τελευταίες μεθόδους παστερίωσης και τυρο-
κόμησης και παραδοσιακές συνταγές της οικογένειας,
παράγει αγαπημένα τυριά άριστης ποιότητας.

Επισκεφτήκαμε το τυροκομείο Στειακάκη μαζί με τον
Chef Αλέξανδρο Παπανδρέου, παρακολουθήσαμε την πα-
ραγωγική διαδικασία και γευτήκαμε ολόφρεσκη μυζήθρα
και γραβιέρα ωρίμανσης.

Επίσκεψη σε Κρητικά Τυροκομεία

> 

> 

Πιστοποίηση για τις 
"Γεύσεις Κρήτης" Θεσσαλονίκης

Το νέο κατάστημα «Χαλκιαδάκης Γεύ-
σεις Κρήτης» που άνοιξε στη Θεσσα-
λονίκη πιστοποιήθηκε από την

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέ-
ρειας Κρήτης και η απονομή του σήματος
«κρητικό μπακάλικο» στην επιχείρηση
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
«6ης Παγκρήτιας Έκθεσης "ΚΡΗΤΗ: Η Με-
γάλη Συνάντηση» στη συμπρωτεύουσα.

Η προβολή και προώθηση των ποιοτι-
κών προϊόντων, με το σήμα «Κρήτη», υλο-
ποιείται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου δράσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αγρο-

διατροφικής Σύμπραξης Μανόλη Χνάρη,
η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέ-
ρειας Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει τα προ-
ϊόντα του νησιού, με στόχο την ανάδειξη
του πρωτογενή τομέα και της Κρητικής
Διατροφής. «Θα ήθελα», συμπλήρωσε, «να
ευχαριστήσω την κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη
για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία
της, καθώς και για τη στήριξη που έχει προ-
σφέρει στην όλη προσπάθεια. 

Μέσα από τα ράφια των καταστημάτων
προωθούνται με ιδιαίτερη δυναμική τα
κρητικά προϊόντα σε όλη την Ελλάδα».




ΦΩΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Μια φωτογραφία - ένα ποίημα

Φιλικό αυτόγραφο 
Ένα κίτρινο φύλλο σου,
φθινόπωρο,
σ’ έναν άνεμο ράθυμο κάθισε
και μ’ ακολούθησε επίμονα.

Το πήρα
και το κρατώ
σαν κάτι συμβολικό από μέρους σου,
σαν φιλικό αυτόγραφο,

ίσως σαν ένα «ευχαριστώ»
που διόλου μέρος δεν έλαβα
στο καλοκαίρι τούτο…

Το πήρα
κι εξιχνιάζω
τις φετινές προθέσεις σου
απέναντί μου.

Κική Δημουλά
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Το μήνυμα...
Είμαι ένας γέρος κ’ είμαι ένα παιδί.
Το γέρο τον άφησα πίσω μου
κ’ έφερα εδώ το παιδί, να μπει
στο νερό, ν’ απλώσει τα χέρια
στο αρχέγονο φως, να παίξει μαζί σου.

Ό,τι είχα να κάνω στον κόσμο
το έκανα. Το μήνυμα το έστειλα.
Την μποτίλια την πέταξα ήδη
στου χρόνου το ατέρμονο πέλαγο.
(Μπορεί μερικοί να το έλαβαν κιόλας.) 

Μάνος Ελευθερίου

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶
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ΦΩΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Στο ίδιο πάντα 
καφενείο…
Στο ίδιο πάντα καφενείο,
στην ίδια θέση σε κοιτώ
και λες πως είσαι στο θρανίο
με το βιβλίο σου κλειστό.

Δω πέρα η κάθε πόρτα
έχει πελεκημένο ένα όνομα
κάπου από τρεις 
χιλιάδες τόσα χρόνια! 

Δω πέρα η κάθε πόρτα έχει πελεκημένο 
ένα όνομα κάπου από τρεις χιλιάδες 
τόσα χρόνια 
κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένον 
έναν άγιο μ̓ άγρια μάτια και μαλλιά σκοινένια 

Στο ίδιο πάντα καφενείο,
στη συνοικία, στο στενό, 
κρατάει πολύ αυτό τ’ αστείο
κοντά σου χρόνια να γερνώ.

Μάνος Ελευθερίου
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κάθε άντρας έχει στο ζερβί του χέρι 
χαραγμένη βελονιά τη βελονιά 
μία κόκκινη γοργόνα 
κάθε κοπέλα έχει μία φούχτα αλατισμένο
φως κάτου απ᾿τη φούστα της 
και τα παιδιά έχουν πέντε-έξι σταυρουλάκια
πίκρα πάνου στην καρδιά τους 
σαν τα χνάρια απ᾿ το βήμα των γλάρων 
στην αμμουδιά το απόγευμα.

Γιάννης Ρίτσος 



ΦΩΤΟΓΡΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ
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Ένα ήρεμο όνειρο... 
Ναι αγαπημένη μου,
εμείς γι᾿ αυτά τα λίγα κι απλά πράγματα πολεμάμε
για να μπορούμε να ’χουμε μία πόρτα, έν᾿ άστρο, ένα σκαμνί
ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί
ένα ήρεμο όνειρο το βράδι.
Για να ’χουμε έναν έρωτα που να μη μας τον λερώνουν
ένα τραγούδι που να μπορούμε να τραγουδάμε.

Τάσος Λειβαδίτης

Η φύση έχει 
την πιο ωραία μνήμη
Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη
φοράει το ίδιο φως
σε κάθε επέτειο
κρατάει το ίδιο κλαρί
με τα λαχανιασμένα φύλλα
στην εκθαμβωτική πτώση τους.

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
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ΔΙΗΓΗΜΑ

...Και επί γης ειρήνη!

ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 
ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΠΡΙΝ

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟY ΨΙΛΑΚΗ

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες θυμάμαι έναν ασπρογένη παπά να προβάλει στην
Ωραία Πύλη μ' ένα χοντρό βιβλίο στο χέρι κι ένα κερί που τρεμόσβηνε. Γέρος
ήταν πολύ, κουρασμένος, πάνω από πενήντα πέντε χρόνους ψαλμούδιζε στην
εκκλησιά του Άη Νούφρη. Κι εγώ, αμούστακο παιδί ακόμη, τον κοίταζα με θαυ-
μασμό. «Έτσι θα 'ναι κι ο Θεός» συλλογιζόμουν καθώς τον έβλεπα να σαλιώνει
το δάκτυλο και να γυρίζει τις σελίδες του Ευαγγελίου. Ψηλός, με κυματιστή γε-
νειάδα που έφτανε ως το στέρνο, με γαλήνια κι αγέρωχη μορφή. Δεν ήταν δύ-
σκολο να καταλάβει κανείς πως δεν έβλεπε καλά, θάμπωναν τα μάτια του, κι αν
δεν ήξερε απόξω κι ανακατωτά τα γράμματα της εκκλησίας, δεν θα κατάφερνε
να τελέψει τη λειτουργιά. Φορούσε κοκάλινα γυαλιά, θαμπά κι αυτά, πολυκαιρι-
σμένα, όπως πολυκαιρισμένο ήταν και το Ευαγγέλιο, στρώσεις από χυμένο κερί
σκέπαζαν τις σελίδες του - πώς να διαβάσει τα γράμματα;  

Όταν τέλειωνε τα διαβάσματα, λίγο πριν αρχίσει να μοιράζει τ' αντίδωρο, μά-
ζευε μπροστά στην Πύλη τους προύχοντες του χωριού, αρχηγούς και καπετα-
ναίους, κι άρχιζε το κήρυγμα. Δεν είχε πολλά να τους πει, ένα μόνο: Αν απόθαινε
μέσα στον χρόνο κι ερχόταν άλλος παπάς στο χωριό, να μην παραμελούσαν το
μόνιασμα των Χριστουγέννων!  Χαμήλωναν αυτοί τις κεφαλές, ψέλλιζαν πως
ήταν γραφτό να ζήσει πολλά χρόνια και πως τέτοια έθιμα δεν ξεχνιούνται ποτέ.
Ύστερα ψάλλανε όλοι μαζί το τροπάρι επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία και
παίρνανε πρώτοι το ευλοημένο ψωμάκι από το χέρι του παπά, το αντίδωρο.  





Και όταν μεγάλωσα πια και πήγα στον
στρατό, μετρούσα τις μέρες, ήθελα να
ξαναβρεθώ τέτοιες χρονιάρες ημέρες
στο φτωχοχώρι μου, ν' ακούσω πάλι τα
ίδια λόγια, να δω τους προύχοντες τα-
πεινωμένους μπροστά στην προσταγή
του γέρο παπά, να ξαναζήσω το μόνια-
σμα. Έθιμο παλιό ήταν να γυρίζουν οι
άντρες τα σπίτια του χωριού κάθε παρα-
μονή των Χριστουγέννων, να σταματούν
σε κάθε πόρτα, να ψάλλουν τα κάλαντα
και να γεμίζουν τις βούργιες με λογής-
λογής φαγώσιμα. Άλλος έδινε ψωμί,
άλλος κρασί, άλλος γλυκίσματα, φοινί-
κια, μελομακαρούνες, ανεβατά λουκού-
μια προζυμένια... Μα οι πιο πολλοί
νοικοκυραίοι είχαν από νωρίς ξεχωρίσει
άλλος ένα κομμάτι χοιρινό, άλλος σκώτι
κι άλλος κοψίδι και τα έβαζαν σε καθαρά
κοφίνια που τα σήκωναν δυο γεροί άν-
τρες στα χέρια τους. Τα κουβαλούσαν
όλα στην εκκλησία, τ' απίθωναν στον
νάρθηκα του Άη Νούφρη και την άλλη
μέρα στρώνανε τραπέζι τρικούβερτο
στον μεγάλο καφενέ του χωριού. Μό-
νιαζαν όλοι, μόνιαζε τ' αρχοντολόι με τη
φτωχολογιά, μόνιαζαν δικοί και ξένοι, μι-

κροί και μεγάλοι. Κι αν τύχαινε ξενομε-
ρίτης ή περαστικός, ακόμη και
ψωμοζήτης ή διακονιάρης, τον καλού-
σαν κι αυτόν και τον έβαζαν να κάτσει
δίπλα στον παπά, σε θέση τιμητική. Στο
τέλος του τσιμπουσιού άφηνε ο καθένας
τον οβολό του σ' έναν δίσκο της εκκλη-
σίας, λίγα πράματα, δεν είχαν λεφτά οι
άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, μάλλον
ήταν η φτωχή χρονιάτικη πλερωμή του
παπά, τότε οι παπάδες δεν έπαιρναν
μιστό. 

Δεν ξέρω κι εγώ ποια παράξενη τύχη
το 'καμε να γυρίσω παραμονή των Χρι-
στουγέννων από τον στρα-τό. Δύσκολοι
καιροί, πολεμούσαμε τότες στη Μικρα-
σία, με χίλια βάσανα κατάφερα να
φτάσω. Κινήσαμε με πλοίο πολεμικό από
τη Σμύρνη, φουρτούνα πολλή, στο κα-
τάστρωμα οι τραυματίες, άλλος βογ-
κούσε κι άλλος έκλαιγε. Βρήκα κι ένα

καΐκι από τον Περαία, παρακάλεσα τον
καραβοκύρη, με πήρε χωρίς ναύλα, με
φόρτωσε κι εμένα μαζί με την πραμά-
τεια, τσιμέντα κουβαλούσε, μα είχε και
φρίσσες, και σαρδέλες, και μπακαλιά-
ρους. Καινούργια φουρτούνα πάλι, και-
νούργια βάσανα, βλέπεις εγώ δεν ήμουν
μαθημένος στη θάλασσα. Φτάνοντας
στο νησί είδα κι άλλο μαρτύριο να με πε-
ριμένει. Βροντούσε κι άστραφτε, βροχή
με το τουλούμι, μπήκα σε χάνια, κοιμή-
θηκα σε στάβλους, πόνεσα κι άλλο. Με
τα πολλά βρήκα έναν αγωγιάτη μ' ένα
ξύλινο κάρο που 'χε κουβαλήσει εκείνες
τις μέρες ασκιά με λάδι στη Χώρα, με
πήρε μαζί του. Στο χωριό φτάσαμε λίγο
μετά το σούρουπο. Από μακριά είδα
κάμποσα φώτα ν' ανάβουν κι άκουσα τις
φωνές των αντρών, γυρίζανε πόρτα με
πόρτα και λέγανε τα κάλαντα. Μα δεν
έλεγαν τα κάλαντα που ήξερα. Αυτοί μι-

λούσαν για τον Βενιζέλο, που είχε, λέει,
καταφέρει να μεγαλώσει την Ελλάδα
κόντρα στον βασιλιά. Κρίμα που ξέχασα
τα λόγια, μόνο ένα στιχάκι θυμούμαι. Να
το πω;  

Γεννιέται κι ανατρέφεται (ο Χριστός 
εννοείται) με μέλι και με γάλα
το μέλι τρων οι άρχοντες, 
το γάλα οι αφεντάδες 
και των μανάδω τα παιδιά 
τα τρών' οι βασιλιάδες. 
Δεν ξέρω ποιος τα είχε γράψει τα κά-

λαντα, ξέρω μόνο πως ήρθαν οι χωρο-
φυλάκοι σε δυο τρεις μέρες κι έκαμαν
ανακρίσεις. 

Εκείνη τη χρονιά δεν φώναξε ο
παπάς τους προύχοντες μπροστά στην
Ωραία Πύλη. Εμένα φώναξε, εμένα, τον
τραυματία του πολέμου. Με έδειξε
στους χωριανούς, με σταύρωσε, είχα και
μια γάζα στο μέτωπο, βλέπεις την ουλή;
Είχε κακοσυνέψει το τραύμα από την
οβίδα, μήνες και μήνες με τυραννούσε κι
αυτό. Δεν είπε τίποτα. Δεν είχε όρεξη πια
για παραγγελιές, η φωνή του τρεμού-
λιαζε, είχε καμπουριάσει κι είχε στή-
ριγμα το μανουάλι για ν' ακουμπά το

γέρικο κορμί του. Σήκωσε μόνο το χέρι
ψηλά, φώναξε «όλοι μαζί παιδιά» κι άρ-
χισε το τροπάρι. 

Και επί γης ειρήνη 
εν ανθρώποις ευδοκία. 
Πολλές φορές το είχα ακούσει, μα

μόνο εκείνη τη χρονιά το κατάλαβα... 

Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, θυμάμαι
τον μακαρίτη τον Γέροντα - θα το πιστέ-
ψεις πως δεν έμαθα ποτέ τ' όνομά του;
Γέροντα τον έλεγαν όλοι, Γέροντα τον
έλεγα κι εγώ· τώρα που το σκέφτομαι
μάλλον θα 'ταν καλόγερος. Ζούσε κατα-
μόναχος σ' ένα παράσπιτο σαν κελί πλάι
στο ξωκλήσι της Φανερωμένης. Δεν
έμαθα πότε πέθανε, βλέπεις εγώ έφυγα
από το χωριό μου λίγους μήνες μετά,
άνοιξη καιρού, για να δουλέψω στη
Χώρα. Μπήκα παραγιός σ' ένα ραφτά-
δικο, δεν την ήξερα την τέχνη, μα σιγά-
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Στρατιώτης της δεκαετίας του 1920. 

Kι όταν μεγάλωσα πια και πήγα στον στρατό, μετρούσα τις μέρες, ήθελα να ξαναβρεθώ 
τέτοιες χρονιάρες ημέρες στο φτωχοχώρι μου, ν' ακούσω πάλι τα ίδια λόγια...



σιγά τα κατάφερα, είχα όρεξη περίσσια,
ήθελα να ζήσω. Τον πρώτο καιρό δεν
περνούσα καλά, ο μάστορας ήταν
άγριος, φωνακλάς. Κι απότομος. Και
τσιγκούνης. Τη μια με πλέρωνε, την άλλη
με έβγαζε χρεώστη γιατί τάχατες του χα-
λούσα τα υφάσματα κι έκανα ζημιές. Αρ-
γότερα βρήκα μια τρύπα, τη νοίκιασα,
πήρα και μηχανή δική μου, δόξα σοι ο
Θεός, καλά τα κατάφερα.

Και για να μη σου τα πολυλογώ, ο Γέ-
ροντας ήταν εκείνος που με είχε ξεπρο-
βοδίσει στο έβγα του χωριού. Στεκόταν
κάτω από μια μεγάλη ελιά και με περί-
μενε. Με κατέβασε από το μουλάρι, με

φίλησε σταυρωτά κι έχωσε το χέρι στον
μπέτη μου, κατάλαβα πως κάτι προσπα-
θούσε να κρύψει εκεί μέσα. Ξαφνιά-
στηκα, έβαλα κι εγώ το χέρι στον μπέτη,
μέσα σ' ένα χαρτί ήταν τυλιγμένα κάμ-
ποσα νομίσματα. 

- Δικά σου. Από το μόνιασμα των
Χριστουγέννων. Λίγα είναι, μα κράτησέ
τα, ο Θεός θα σου πέψει πιο πολλά, όσα
χρειάζεσαι θα σου πέψει. 

Δεν είπε τίποτ' άλλο, δεν ήθελε να
μου θυμίζει τα κακά που με είχανε βρει.
Αλλά εγώ ήξερα πως ήταν για το ξύλινο
ποδάρι μου. Αχ αυτή η οβίδα... Ποτέ δεν
θα ξεχάσω τη λάμψη της, μήτε το τσού-

ξιμο στο κορμί μου, μήτε το στρατιωτικό
χειρουργείο, μήτε τις ξύλινες πατερίτσες. 

Ούτε ένα ευχαριστώ δεν μπόρεσα να
του πω, δεν έβγαιναν τα λόγια από το
στόμα μου. Μόνο σαν έστριψα στη δη-
μοσιά και γύρισα πίσω το κεφάλι και τον
είδα ν' ακουμπά το κορμί του στο λιό-
δεντρο, θυμήθηκα το μανουάλι, θυμή-
θηκα κι εκείνα τα Χριστούγεννα. 

- Επί γης ειρήνη, Γέροντα, φώναξα μ'
όλη μου τη δύναμη.

- Επί γης ειρήνη, παιδί μου!

ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
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«Και επί γης ειρήνη, 
εν ανθρώποις ευδοκία...»
Πολλές φορές το είχα 
ακούσει, μα μόνο εκείνη 
τη χρονιά το κατάλαβα...

ΔΙΗΓΗΜΑ

Πάνω: Στρατιώτες 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.  
Κάτω: Χειμωνιάτικο τοπίο. Έργο 
του ζωγράφου Ευάγγ. Μαρκογιαννάκη. 
Ανήκει στην εγγονή του Μαρία, 
σύζ. π. Ματθ. Ζηδιανάκη.
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΧΟΙΡΟΣ
των Χριστουγέννων

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το μόνο που ξέρω γι' αυτή τη φωτογραφία είναι ότι βρισκόταν στο άλμπουμ ενός Γερμανού
στρατιώτη της Βέρμαχτ και στην κορφή της σελίδας ήταν γραμμένη μια μονολεκτική σημεί-
ωση: Weihnachtstag, Χριστούγεννα δηλαδή. Ποιας χρονιάς, όμως; Ο Γερμανός στρατιώτης
δεν θεώρησε σκόπιμο να γράψει χρονολογίες, απλώς ήθελε να ταξινομήσει σ' ένα μικρό λεύ-
κωμα τις αναμνήσεις του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέντε λέξεις όλες κι όλες είναι
γραμμένες στη φθαρμένη ετικέτα του άλμπουμ: Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κρήτη, Αφρική.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο αρχικός κάτοχος της φωτογραφίας είχε υπηρε-
τήσει σ' αυτές τις περιοχές. Άρα, μπορούμε να μαντέψομε τη χρονολογία: 1942, 1943 ή, το
πολύ, 1944. 

Χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες που στέλνονταν στις κατακτημένες χώρες κουβαλούσαν
μαζί τους φωτογραφικές μηχανές. Ήταν, φαίνεται, κάτι σαν μόδα εκείνα τα χρόνια. Άλλωστε η
χώρα τους είχε μεγάλη παράδοση στην κατασκευή μηχανών. Άλλοι ήξεραν αρκετά καλά την
τέχνη της φωτογραφίας, άλλοι όχι. Ωστόσο, φωτογράφιζαν όλοι: τη ζωή στα στρατόπεδα, τους
ανθρώπους του κάθε τόπου, που τους έβλεπαν σαν εξωτικά, όπως έβλεπαν κι οι αποικιοκρά-
τες τους ιθαγενείς της Αφρικής... Μακάρι να μαζεύονταν κάποτε σε ένα αρχείο οι φωτογραφίες
αυτές. Θα ήταν πολύτιμο υλικό για τον τόπο. Όχι μόνο για τις όποιες ιστορικές πληροφορίες με-
ταφέρουν αλλά και για μια αμεσότερη θέαση της κοινωνίας εκείνης της εποχής, για τη μορφή
των χωριών και των πόλεων, για το αγροτικό τοπίο. 



Στη φωτογραφία μας τώρα:  
Κεντρικό θέμα της... ένας χοίρος! Τον βλέπομε σε πρώτο πλάνο.
Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς πως
οδηγείται στον χώρο της σφαγής. Η ξύλινη σκάφη περιμένει,
μέσα σε τέτοιες σκάφες μαδούσαν συνήθως τα σφαγμένα ζώα.
Δίπλα ο λαμαρινένιος κουβάς, μάλλον μ' αυτόν θα μετέφεραν το
ζεματιστό νερό για το μάδημα. Το νερό φαίνεται να βράζει κιό-
λας. Σε κάποια σόμπα, σε κάποιο καζάνι, ποιος ξέρει; Βλέπω
μόνο τον καπνό που ξεχύνεται από το μπουρί, πίσω από τους
στρατιώτες, ανάμεσα στα δυο δέντρα. Ολόγυρα χαμογελαστά
πρόσωπα. Στρατιώτες σε χαλαρή παράταξη. Γελούνε. Άραγε, τι
να βλέπουν; Ή, μάλλον, τι ν' ακούνε; Γελούνε πάντως, όλοι γε-
λούνε... Ένας απ' αυτούς διαβάζει μια φυλλοστόκα, ίσως να είναι
εφημερίδα, ίσως και κάποια διαταγή, ποιος ξέρει; 

Μια πονηρή σκέψη περνά από το μυαλό μου: Μήπως σκέ-
φτηκαν να... εκδώσουν καταδικαστική απόφαση για τον χοίρο;
Στον στρατό συνηθίζονται τέτοια παιγνίδια!  

Ξέρω, ξέρω... Ή, μάλλον, υποψιάζομαι! Η φωτογραφία τυ-
πώθηκε και στάλθηκε πίσω στην πατρίδα, τη Γερμανία. Για να
δουν οι φαμίλιες πως οι στρατιώτες τους περνούνε καλά. Το
έγραφαν, άλλωστε, στις λογοκριμένες επιστολές τους. Κι η φω-
τογραφία θα επιβεβαίωνε τα λόγια τους.  

Ψάχνω για όπλα. Είναι λιγοστά, μάλλον δεν χωρούν ανά-
μεσα σε τόσα χαμόγελα. Μόνο δυο στρατιώτες κρατούν του-
φέκια, τους βλέπω στη μια και στην άλλη πλευρά. Κι οι δυο
φορούν παλάσκες και κράνη. Ένας τρίτος κρανοφόρος, χωρίς
παλάσκες αυτός, κρατά τσεκούρι, μανάρα καταπώς λέμε στην
Κρήτη. Οι αγρότες κόβουν ξύλα μ' αυτά τα τσεκούρια. Μα τώρα
φαίνεται πως η μανάρα αυτή προορίζεται γι' άλλον σκοπό, μάλ-
λον θα χρησιμοποιηθεί σαν όργανο φονικό.  

Ο στρατιώτης που σέρνει τον χοίρο έχει στραμμένη την
πλάτη στον φακό. Να είναι βαθμοφόρος; Τα γαλόνια δεν φαί-
νονται. Φαίνεται μόνο το πιστόλι Είναι κρεμασμένο στη μέση.
Ένας άλλος, αυτός που στέκεται δίπλα στον κουβά, κρατά μα-
χαίρι και πιάτο, μάλλον απ' αυτά τα παλιά, τα εμαγιέ. Μου φαί-
νεται κάπως ξεφτισμένο, έχει μια μαύρη χαραγματιά, ένα
στίγμα, ένα επίμηκες ξέφτισμα στον πάτο. Δεν φορά το πουκά-
μισο της στρατιωτικής στολής, μόνο κάτι σαν φανέλα κοντομά-
νικη. Και κράνος! Απέναντί του στέκεται ένας άλλος νέος
άντρας, επίσης με λευκό κοντομάνικο. Αυτός δεν φορά μήτε κα-
πέλο μήτε κράνος. Μου φαίνεται μελαχρινός. Βλέπω κι άλλον
με κοντομάνικο· ή μάλλον μ' ανασηκωμένα μανίκια, αυτόν που
βρίσκεται δίπλα στον κρανοφόρο, πίσω από τη σκάφη.

Παρατηρώ τον χώρο, το τοπίο, τα κτήρια. Τίποτα δεν μου
θυμίζουν. Προσπαθώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Η Αφρική
αποκλείεται ασυζητητί. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα είχαν
περισσότερο  κρύο, ίσως και η Βόρεια Ελλάδα. Δεν δικαιολο-
γούνται κοντομάνικα μέσα στο καταχείμωνο. Μεγαλύτερες είναι
οι πιθανότητες να βρισκόταν κάπου νοτιότερα η μονάδα της
Βέρμαχτ, ίσως κοντά στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο ή στην
Κρήτη. Ήπιος φαίνεται να ήταν ο καιρός εκείνη τη μέρα. Έτσι
όπως είναι πολλές φορές ο χριστουγεννιάτικος καιρός στην πα-
τρίδα μας.

Προσπαθώ ν' αναγνωρίσω τα δέντρα πίσω από τους στρα-
τιώτες. Δύσκολο. Σίγουρα είναι αειθαλή, το μικρό μοιάζει κάπως
με πεύκο, ίσως και με ελιά, δεν φαίνονται καλά τα φύλλα του. Το
βάθος πεδίου δεν είναι μεγάλο κι ο φακός τα έχει φλουτάρει.

Να είναι κάπου εδώ, στην Κρήτη, λοιπόν; Αν και φαίνεται δύ-
σκολο με μια πρώτη ματιά, τίποτα δεν αποκλείεται. Ίσως να
είχαν φτιάξει από την αρχή κάποιον στρατώνα, ίσως να επι-
σκεύασαν κάποιο παλιό κτήριο και να έβαλαν οξυκόρυφες στέ-
γες κεραμιδένιες όπως συνήθιζαν στον τόπο τους, ποιος ξέρει;
Πάντως ο χώρος θυμίζει στρατόπεδο. 

Χριστούγεννα, λοιπόν. Weihnachtstag. Μαύρα χρόνια. Δεύ-
τερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1942 ή 1943. Δεν μου φαίνεται και
τόσο πιθανό να είναι του 1944, ίσως τότε, το '44, να είχε προ-
ωθηθεί ο Γερμανός στρατιώτης στην Αφρική.  

Μια φωτογραφία όλη κι όλη. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες,
κι αυτές οι άλλες θα δείχνουν πιθανώς τη χριστουγεννιάτικη χοι-
ροσφαγή κατά τις συνήθειες της κατακτημένης Ελλάδας. Ή και
το τραπέζι της Βέρμαχτ. Πλούσιο, με κρασί, πιθανώς και με
μπύρα, με χοιρινό ψημένο μάλλον σε κάποιον στρατιωτικό
φούρνο. 

Τα πικρά Χριστούγεννα του 1942. Ή του 1943...

Η  ΑΦΗΓΗΣΗ

Aντί για επίλογο σε τούτη τη φλύαρη λεζάντα (κειμενολεζάντα
τη λέγαμε όσοι ασχολούμασταν κάποτε με το κασέ των εφημε-
ρίδων, μεγάλη λεζάντα, δηλαδή), αντί για επίλογο λοιπόν,
ανοίγω τα κιτάπια της μνήμης, σ' αυτά είναι γραμμένες με
γραφή ανεξίτηλη οι αφηγήσεις που άκουγα στους καφενέδες
και στις βεγγέρες των παιδικών μου χρόνων. 

Ξαφνιάζομαι! Λες; Λες να είναι ο χοίρος που έκαμε κάποτε
κάποια παιδικά μάτια να κλάψουν; Δεν μου φαίνεται πιθανό, το
τοπίο μοιάζει κάπως διαφορετικό, τα κτήρια μου φαίνονται
άγνωστα. Αλλά και πάλι μένει μια αμφιβολία στο βάθος του νου.
Λες; Ποιος ξέρει! 

Την ιστορία που θα σας διηγηθώ τη θυμάμαι από μαθη-
τούδι. Την είχα ακούσει στην Κασταμονίτσα, κάπου προς τα τέλη
της δεκαετίας του ’60, παραμονές Χριστουγέννων. Νωπές ήταν
ακόμη οι μνήμες από την Κατοχή, μήτε εικοσιπέντε χρόνια δεν
είχαν περάσει από την απελευθέρωση, τηλεοράσεις δεν υπήρ-
χαν στα χωριάτικα καφενεία, μόνο ραδιόφωνα, απ' αυτά τα με-
γάλα, WEGA θαρρώ. Μα κι αυτά δεν τα άνοιγαν συχνά οι
καφετζήδες, κάποτε άκουγαν όλοι μαζί το Θέατρο της Δευτέ-
ρας, κάποτε άκουγαν ειδήσεις, και μετά, μ' ένα γύρισμα του
κουμπιού, σταματούσε το ράδιο κι άρχιζαν οι γέροι. Αδύνατο
να βρεθείς εκείνα τα χρόνια σε χωριάτικο καφενείο και να μην
ακούσεις ιστορίες κι αθιβολές. Όλοι οι γέροι διηγούνται, σ' όλες
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τις εποχές και σ' όλους τους χρόνους. Έτσι κι εκείνο το βράδυ... 
Μικρό το καφενείο, με μια στρογγυλή ξυλόσομπα στη μέση,

πεντέξι καρέκλες ολόγυρα, δυο σιδερένια τραπεζάκια πίσω από
τις καρέκλες κι έναν ξύλινο πάγκο στην άκρη. Ήταν κλειστό όλη
τη μέρα κι άνοιγε μόνο το βραδάκι, λίγο πριν πέσει το σού-
ρουπο. Οι καφετζήδες εκείνης της εποχής ήταν κι αγρότες μαζί,
δούλευαν στα χωράφια σαν όλους τους άλλους, μόνο τις σκο-

λάδες και τις χρονιάρες ημέρες μπορούσαν ν' ανοίγουν από το
πρωί. 

Μόλις άνοιγε, λοιπόν, το καφενείο, μαζεύονταν κάμποσα γε-
ροντάκια κι έπιανε ο καθένας τη θέση του. Στη μέση, κοντά στο
σιδερένιο τραπέζι, καθόταν πολύ συχνά ένας εύσωμος άνθρω-
πος, κάπως παχουλός. Τον θυμάμαι να παίρνει τον υπνάκο του
καθισμένος πάντα στην ίδια θέση, ζαλισμένος από τη ζεστασιά
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της σόμπας, πολιορκημένος από τις ανάκατες μυρωδιές της
ρακής, του καφέ, της φασκομηλιάς και της αντωναΐδας. Άλλες
φορές πάλι, όταν έβρισκε καλή παρέα, έπαιζε πρέφα με τις
ώρες. Αγαπημένη του απασχόληση ήταν η πρέφα, μ' αυτήν
έζησε, μ' αυτήν ταξίδεψε κιόλας στον άλλο κόσμο. Γιατί, όπως
έμαθα αργότερα, έσβησε λίγα χρόνια μετά, στις αρχές της δε-
καετίας του '70, σ' ένα διπλανό καφενείο. Κι όπως φαίνεται

έφυγε ευτυχισμένος, με το χαρτί της πρέφας στο χέρι. Αντώνη
Σαριδάκη τον έλεγαν. Ή Κασαντώνη, έτσι τον ήξεραν όλοι.
Καλός άνθρωπος, προσηνής, μα και καλό παλληκάρι, αφού στα
δύσκολα χρόνια της Κατοχής δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια,
ήταν πρωταγωνιστής σε μιαν από τις πιο τρελές ιστορίες εκείνης
της εποχής. Αλλά αυτήν θα την πούμε μιαν άλλη φορά. 

Ο Κασαντώνης, λοιπόν, είχε ρέντα εκείνο το βράδυ, γύρω
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στο 1968 θα ήταν νομίζω... Το στρογγυλό σιδερένιο τραπέζι του
καφενείου ήταν γεμάτο με φλούδες από καθαρισμένα φιστίκια,
στο καπάκι της σόμπας ψήνονταν κάστανα, η ρακή μοσκομύ-
ριζε, κι εκείνος, μ' ένα ποτηράκι στο χέρι, μιλούσε για κάποια
άλλα Χριστούγεννα, του 1942 ή του 1943. Δεν θυμάμαι ακρι-
βώς τα λεγόμενά του, μα την ιστορία που άκουσα δεν θα την
ξεχάσω ποτέ. Τη μεταφέρω κι εδώ όπως τη θυμούμαι ύστερα
από τόσα χρόνια: 
Παραμονές Χριστουγέννων, την ώρα που νύχτωνε, μπούκαραν
οι Γερμανοί στα χωριά της ρίζας. Δεν ήταν η πρώτη φορά, συχνά
ανεβοκατέβαιναν από το Καστέλι, τις πιο πολλές φορές μάζευαν
όσους έβρισκαν στους δρόμους και στα σπίτια, τους στοίβαζαν
στις καρότσες των φορτηγών ή τους οδηγούσαν με τα πόδια στο
στρατιωτικό αεροδρόμιο και τους έζεφναν στην αγγαρεία. Μόνο
που εκείνες οι ανθρωπομαζώξεις γίνονταν πρωί, πάντα πρωί.
Παραξενεύτηκαν όλοι με τη βραδινή επίσκεψη, δυο φορτηγά
είχαν αράξει στη μικρή πλατεία του χωριού. Ψυλλιάστηκαν πως
δεν θα ήταν για καλό, έκλεισαν τα καφενεία κι οι άντρες έτρεξαν

να κρυφτούν.  Άλλοι έπιασαν τα βουνά κι άλλοι τα χωράφια,
μόνο γυναικόπαιδα έμειναν στ' αμπαρωμένα σπίτια. 

Λίγη ώρα μετά γινόταν χαλασμός κόσμου στους δρόμους.
Κάποιοι κλωτσούσαν τις πόρτες και τις άνοιγαν, άλλοι πυροβο-
λούσαν κι άλλοι φώναζαν. Ανάμεσα στα γερμανικά προστάγ-
ματα, όμως, ακούγονταν και λέξεις ελληνικές, κυρίως βρισιές.
Άλλο κακό σημάδι και τούτο! Μαζί με τους ανεπιθύμητους βρα-
δινούς επισκέπτες είχαν έρθει και Έλληνες συνεργάτες του στρα-
τού κατοχής. Αυτούς, τους τάχατες Έλληνες, φοβούνταν πιο
πολύ. Τους έλεγαν Γκεσταμπίτες ή Σουμπερίτες κι ήταν ο φόβος
κι ο τρόμος των χωρικών. Άλλοτε μόνοι κι άλλοτε παρέα με Γερ-
μανούς στρατιώτες έκαναν εφόδους στα σπίτια, λεηλατούσαν
και λήστευαν το βιος των ανθρώπων. Μα δεν ήταν μόνον αυτό.
Γύρευαν αφορμές, βασάνιζαν, σκότωναν, τίποτα δεν λογάριαζαν.

Έτσι κι εκείνο το βράδυ, δυο-τρεις μέρες πριν τα Χριστού-
γεννα. Μπήκαν σ' ένα σπίτι διπλανού χωριού, μια γυναίκα κα-
θόταν λουφαγμένη δίπλα στο μισοσβημένο τζάκι με κάμποσα
κουτσούβελα στην αγκαλιά της. Άνοιξαν τις κασέλες, έψαξαν τα
πιθάρια, δεν βρήκαν τίποτα που ν' αξίζει. Βρήκαν, όμως, τα ζων-
τανά δεμένα στον στάβλο. Έναν γάιδαρο, έναν χοίρο και μια κα-
τσίκα. Η γυναίκα δεν μιλούσε όσην ώρα κρατούσε το ψάξιμο·

ζάρωνε μόνο στη γωνιά της, λούφαζε πιο πολύ περιμένοντας να
περάσει το κακό. Μα σαν άκουσε φωνές χοίρου στον δρόμο πε-
τάχτηκε τρομαγμένη κι άνοιξε την πόρτα. Το σκοτάδι είχε πέσει
για τα καλά, δεν έβλεπε, αλλά τον χοίρο τον γνώρισε. Ο δικός
της ήταν, ο θροφάρης της φαμίλιας της! Ένας Γερμανός τον
έσερνε κι ένας Σουμπερίτης τον ξελαλούσε. 

Ούρλιαξε, φώναξε, παρακάλεσε, έπεσε τα πόδια του Γερμα-
νού, αλλά εκείνος δεν καταλάβαινε από πείνα. Μήτε κι από λύ-
πηση καταλάβαινε. Της έδωσε μια σπρωξιά, την έχωσε στο σπίτι
και κλείδωσε απέξω την πόρτα. 

Όταν επέστρεψε ο άντρας, περασμένα μεσάνυχτα πια, την
είδε κλαμένη κι αμίλητη. Άναψαν τον λύχνο και πήγαν στον στά-
βλο μαζί. Βρήκαν μόνο τον γάιδαρο δεμένο στη ματζαδούρα.
Μαζί με τον χοίρο είχαν αρπάξει και την αίγα. 

Η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει εδώ. Μα δεν τέ-
λειωσε. Ο Μπαρμπαντώνης χαμογελούσε όσο σίμωνε προς το
τέλος, μάλλον δεν ήθελε ν' αφήσει πικραμένους εκείνους που
τον άκουγαν. Φαίνεται, όμως, πως δίσταζε κιόλας. Γιατί στο τε-

λευταίο κομμάτι της ιστορίας πρωταγωνιστούσε ο ίδιος! Να πώς: 
Είχαν περάσει δυο τρεις μέρες από την αρπαγή κι ένα βράδυ

ο Μπαρμπαντώνης βρέθηκε κοντά στο γερμανικό στρατόπεδο
παρέα με τον φίλο του τον Νιόνιο, έτσι τον έλεγαν τον μεγαλύ-
τερο σατανά του τόπου. Γλίστρησαν οι δυο στο σκοτάδι, είχαν κι
έναν - δυο τσιλιαδόρους μαζί τους, κανείς δεν πήρε χαμπάρι· δεν
ήταν, άλλωστε, κι η πρώτη φορά που κάνανε ρεσάλτο... 

Πέντε λάστιχα ήταν η σοδειά τους εκείνη τη νύχτα. Τα τέσ-
σερα τα είχαν ξεβιδώσει από τους τροχούς, το πέμπτο από τη ρε-
ζέρβα του γερμανικού στρατιωτικού αυτοκινήτου. Περιζήτητα
ήταν τα λάστιχα στα χρόνια της Κατοχής. Οι ορεσίβιοι τα έκο-
βαν κι έκαναν σόλες. Κι όπως έλεγαν, ήταν γερές, αθάνατες!

Ο Νιόνιος με τον Κασαντώνη και την παρέα τους γύρισαν
στο χωριό τους πριν ξημερώσει κουβαλώντας τα λάστιχα. Μα
δεν ήταν πέντε, τρία μόνο. Τ' άλλα δυο τα είχαν αφήσει στον λε-
ηλατημένο στάβλο, εκεί όπου ήταν κάποτε δεμένος ο χοίρος,
χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς. 

Πέρασαν οι μέρες, οι βδομάδες, οι μήνες, απειλούσαν οι Γερ-
μανοί, έκαναν έρευνες στα σπίτια. Τίποτα δεν ακούστηκε. Τί-
ποτα, τίποτα! 

Νίκος Ψιλάκης
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Το σκοτάδι είχε πέσει για τα καλά, 

δεν έβλεπε, αλλά τον χοίρο τον γνώρισε. 

Ο δικός της ήταν, 

ο θροφάρης της φαμίλιας της!
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Η βρYσΗ
τΗσ ΑγιAσ ΜΑρIνΑσ

Και τι δεν έχει δει τούτο το μικρό μνημείο στο πέρασμα των αιώνων!

Πόσοι οδοιπόροι θα σταμάτησαν, σε πόσες ψυχές θα πρόσφερε

γαλήνη κι ανάπαυση, πόσοι θα ξεδίψασαν με το νερό τούτης της

βρύσης! Άγνωστο πότε χτίστηκε κι από ποιους, 19ο αιώνα θυμίζει

το χτίσιμο, αλλά ποιος ξέρει τι υπήρχε πρωτύτερα σε τούτον τόπο.

Κάποιο άλλο έργο ή μια σκέτη πηγή με τρεχούμενο νερό;  

Είναι η βρύση της Αγιάς Μαρίνας στην Κάτω Μεσαρά. Ενσυνείδητα τη λέω μνημείο γιατί
είναι παιδί της ανάγκης. Κι η ανάγκη πήγαινε κάποτε παρέα με την ομορφιά. Πελεκούσαν
με μεράκι την πέτρα πριν τη χτίσουν, κεντούσαν, ύφαιναν με μεράκι το ξόμπλια στις πα-
τανίες πριν τις κάμουν κλινοσκεπάσματα. Γιατί μνημεία δεν είναι μόνον οι Παρθενώνες,
τα μεγάλα κάστρα κι οι μεγάλοι ναοί. Μνημεία είναι όλες τούτες οι μικρές σημαδούρες
των τόπων, οι μικρές σημάνσεις του ανθρώπου που προσπάθησε να βάλει τάξη στον
χώρο, να τον κάμει πιο οικείο, πιο φιλικό. Κι αυτά τα μικρά τέχνεργα που κάποιοι τα νο-
μίζουν ασήμαντα για να κρύβουν τις δικές τους ασημαντότητες, είναι οι μεγάλοι κι αδιά-
ψευστοι μάρτυρες της περασμένης ζωής. Μα και της περασμένης ομορφιάς των
πραγμάτων. 

Πόση θλίψη, Θεέ μου, τούτα τα μικρά μνημεία κατάντησαν τώρα και κάμποσες δε-
καετίες τα συνήθη θύματα της αδιαφορίας μας ή και, χειρότερο ακόμη, τα εύκολα και
άκλαυτα θύματα της μπουλντόζας.

ΣΗΜΑΔΟYΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, 
ΣΗΜΑΔΟYΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟY

YΜΝΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΣΤΗ ΖΩΗ! 
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Δεν ξέρω αν έχει μελετήσει κανείς
τον σπουδαίο ρόλο των μικρών ξωτάρι-
κων κρηνών, εκείνων που χτίστηκαν
κατά καιρούς στα περάσματα των αν-
θρώπων. Άλλες με δεξαμενές, άλλες με
πέτρινες γούρνες (ξεχωριστή γούρνα για
τους ανθρώπους - ξεχωριστή για τα
ζώα), υπήρξαν για αιώνες σημεία πολ-
λαπλών συναντήσεων, σημεία ξεκούρα-
σης. Ήταν οι στάσεις και των οδοιπόρων,
οι σταθμοί των καραβανιών. Γι' αυτό και
τα χάνια χτίζονταν δίπλα σε τέτοιες βρύ-
σες. Όπως κι οι εξοχικές ταβέρνες. Εδώ
σταματούσαν τα κάρα των πραματευτά-
δων, εδώ και τα "ζούμπερα" των βουκό-
λων.

Η Βρύση της Αγιάς Μαρίνας βρίσκε-
ται στον δρόμο των Ματάλων, δίπλα στη
διακλάδωση που οδηγεί προς το γρα-
φικό μεσαρίτικο χωριό, τον Σίβα. Τυπικά
ανήκει στη σιβιανή περιφέρεια. Ουσια-
στικά σε όλη την Κάτω Μεσαρά! Είναι

χτισμένη πάνω σ' ένα σπουδαίο σταυ-
ροδρόμι· δεξιά και ζερβά παρελαύνουν
αμέτρητοι αιώνες πολιτισμού, μινωικά
ανάκτορα, ρωμαϊκές οικήσεις, χριστια-
νικά βαπτιστήρια, χωριά, μοναστήρια,
ερημητήρια, τόποι που οριοθετούνε τον
χώρο και τέμνουν τον χρόνο. Φαιστός,
Αγιά Τριάδα, Κομμός, Μάταλα, Οδηγή-
τρια, Φαλάνδρα, Καλυβιανή, Αστερού-
σια... Κι Αγιοφάραγγο, και σπηλιές -
ασκηταριά, κι ασβεστοκάμινα, και μάν-
τρες, και ξωκλήσια με ζωγραφιές βυζαν-
τινές, μνήμες άσβεστες.  

Κι από δίπλα η Αγιά Μαρίνα. Μικρό

ξωκλήσι, σχεδόν ξεχασμένο τον υπό-
λοιπο χρόνο, αφιερωμένο σε μια από τις
πιο αγαπημένες αγίες του ελληνικού κα-
λοκαιριού. Ολόγυρα στη βρύση γινόταν
κάποτε το πανηγύρι της, εκεί μαζεύονταν
οι πανηγυριώτες, έδιναν κι έπαιρναν τα
κεράσματα. Μέχρι που ήρθε το σήμερα,
εποχές χωρίς πεζοπόρους, χωρίς βρύ-
σες, χωρίς σεβασμό στα χέρια που έχτι-
σαν το ήθος μιας άλλης εποχής. 

Σήμερα η βρύση δεν γνωρίζεται πια.
Πρόχειρα «συντηρημένη», χωρίς το με-
ράκι του παλιού μάστορα, φαίνεται σαν
ν' αφέθηκε στην τύχη της. Έπρεπε να
γίνει ο δρόμος, σου λένε, κι επιλέχτηκε
η εύκολη λύση: Ψήλωσε ο τόπος, μπα-
ζώθηκε, κι η βρύση πέρασε στο περιθώ-
ριο της ιστορίας, χώθηκε σχεδόν κάτω
από τον δρόμο, λες κι ήθελε κάποιος να
την κρύψει, έτσι όπως κρύβουν οι άν-
θρωποι  τις ντροπές τους από τα μάτια
των άλλων. 

Κάθε φορά που περνώ την κοιτάζω.
Και θυμάμαι τις κρήνες των μοναστη-
ριών, τις κρήνες των Βυζαντινών, τις δω-
ρεές εκείνων που ζητούσαν τη σωτηρία
της ψυχής. Πάντοτε θεωρούσε ο πολιτι-
σμός μας μέγιστο ευεργέτημα την προ-
σφορά νερού στον διαβάτη. Λέγανε οι
παλιότεροι πως ο Θεός κρατά σφουγ-
γάρι και σβήνει τις αμαρτίες εκείνου που
δίνει νερό στον διψασμένο. 

Την έκρυψαν, λοιπόν. Έτσι υπαγό-
ρευε η μελέτη, σου λένε. Και στον τόπο
μας οι μελέτες είναι τέρατα ιερά, κάτι
σαν φετίχ, μόνο καντήλια που δεν ανά-

βομε στη χάρη τους! Ίσως κάποιοι να ξε-
χνούν πως οι μελέτες είναι προσωρινές,
πως ελπίζομε όλοι σε μια καινούργια
γενιά και σε μια καινούργια εποχή, τότε
που οι άνθρωποι θα σέβονται πιο πολύ
τους παλαιότερους πολιτισμούς. 

Τι κι αν βρίσκεται σήμερα σχεδόν
κάτω από τον δρόμο; Η Βρύση της Αγίας
Μαρίνας θα υπάρχει επειδή ζει στη
μνήμη των ανθρώπων. Όλες οι γενιές
των παιδιών, απ' όλα τα γειτονικά χωριά,
θα θυμούνται για πάντα τις σχολικές εκ-
δρομές τους. Συνεννοούνταν οι δασκά-
λοι μεταξύ τους κι αν αποφάσιζαν
εκδρομή, πήγαιναν δυο και τρία σχολειά
μαζί... Πού αλλού; Στη Βρύση! Όλοι στη
Βρύση. Ελιές αιωνόβιες, πλατάνια βαθύ-
σκιωτα, τόποι του ονείρου! Σημείο πολι-
τισμικής συνάντησης η ξωτάρικη
βρύση. Σημείο ανάπτυξης δεσμών, ση-
μείο εξάλειψης των όποιων (αλλά όχι
ασυνήθιστων) τοπικών διαφορών. 

Η φωτογραφία δεν είναι καινούργια.
Μην ξαφνιάζεστε που βλέπετε την τε-
τράποδη μητέρα να στέκεται ακίνητη
και ν' απολαμβάνει την πιο ιερή στιγμή
της, τον θηλασμό· ξεδίψασε αυτή, ας ξε-
διψάσει, ας ξεπεινάσει και το παιδί της.
Πάνε χρόνια από τότε που συνάντησα
τον άνθρωπο με το άλογο (έναν καλό-
γνωμο κι άξιο δουλευτή της γης από τον
Σίβα). Με γοήτευσε η στιγμή. Με συγκί-
νησε το ένστικτο της επιβίωσης, αυτό
που τελικά καθορίζει τη συνέχεια της
ζωής, δηλαδή τη συνέχεια του κόσμου. 

Ανέσυρα τη φωτογραφία γιατί νο-
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Ανέσυρα τη φωτογραφία γιατί νομίζω πως αποτελεί τεκμήριο μιας εποχής που κάθε μέρα 
φθίνει. Δεν είναι μόνο η απουσία των τετράποδων συντρόφων μας· αυτούς τους εξαφάνισε 
η ανάγκη, ο τεχνολογικός πολιτισμός, έτσι γίνεται πάντα, σα νομοτέλεια το λογιάζω. 
Είναι η τελετουργία της αγροτικής ζωής, η σχέση του ανθρώπου με το άλογο, 
το πότισμα στη βρύση, το αργό κύλισμα του χρόνου, η αρμονία του κόσμου...

◗
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μίζω πως αποτελεί τεκμήριο μιας εποχής
που κάθε μέρα φθίνει. Δεν είναι μόνο η
απουσία των τετράποδων συντρόφων
μας· αυτούς τους εξαφάνισε η ανάγκη, ο
τεχνολογικός πολιτισμός, έτσι γίνεται
πάντα, σα νομοτέλεια το λογιάζω. Είναι
η τελετουργία της αγροτικής ζωής, η
σχέση του ανθρώπου με το άλογο, το
πότισμα στη βρύση, το αργό κύλισμα
του χρόνου, η αρμονία του κόσμου...

Έλεγα πριν ότι είναι μνημείο η
βρύση. Όπως είναι μνημείο ακόμη και το
πιο μικρό έργο που μας άφησαν κληρο-
νομιά οι παλαιότερες γενιές. Ακόμη κι η

ανορθόγραφη ταμπέλα "ΔΙΑΤΗΡΗΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ", ακόμη και το ξενό-
γλωσσο κείμενο που μιλά για το πότισμα
των animals. Βλέπετε, τότε που γρά-
φτηκε υπήρχαν ακόμη ζώα, γαϊδουρά-
κια και άλογα. Κι αυτά τα πότιζαν εδώ,
στη Βρύση της Αγιάς Μαρίνας. 

Είναι, όμως, μνημείο άυλο και τούτες
οι μικρές στιγμές, το ξαπόσταμα στην
κρήνη, το καθημερινό πέρασμα για το
πότισμα των ζωντανών, ο απρόσμενος
θηλασμός, το σφύριγμα του αγρότη (συ-
νήθιζαν κάποτε να σφυρίζουν μελωδικά
στα γαϊδουρομούλαρά τους όσο έπιναν

εκείνα νερό - τι εξαίσια συνήθεια, Θεέ
μου!) Μα, και τι εξαίσια μηνύματα μας
στέλνουν οι περασμένες γενιές μέσ' από
τούτα τα μικρά κι απέριττα έργα! Οι βρύ-
σες ήταν για όλους, δικούς και ξένους,
δουλευτές και ξωμάχους, νοικοκυραίους
και διακονιάρηδες, ντόπιους και περα-
στικούς, ανθρώπους και ζώα. Από τις
ίδιες βρύσες έπιναν όλοι, ακόμη και τα
λαγούδια, κι οι ζουρίδες, ακόμη και τα
πετεινά τ' ουρανού, περδίκια και κόρα-
κες και κοτσύφια. Έτσι γιατί είναι κοινό
αγαθό το ΝΕΡΟ, το ΝΕΡΟ της ζωής! 

Νίκος Ψιλάκης
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Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες,  

ΜΕΡΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Το εκκλησάκι της Κυρίας Ακρωτηριανής είναι χωμένο 
μέσα στο κάστρο του, περνάς την πρώτη πύλη, τη δεύτερη, την τρίτη...
Το λιγοστό φως σε κάνει να νιώθεις πως βρίσκεσαι σε μιαν άλλη 
διάσταση του χρόνου. Μήτε κι αυτή την ξέρεις! 

Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
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   γεννιέται το φως!
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Ξεκινώντας από τη Σητεία παραμονές Χριστου-
γέννων, της Αγίας Αναστασίας ανήμερα, ο ουρα-
νός ήταν βαρύς, τα σύννεφα κατέβαιναν μέχρι
κάτω κι ακουμπούσαν στις κορφές των βουνών,
δυο καράβια κυλούσαν στο πέλαγος, το ένα φαι-
νόταν σαν μεγάλη κουκίδα πάνω ακριβώς στη
γραμμή του ορίζοντα. Δρόμοι θαλασσινοί, προ-
αιώνιοι, πλεούμενα που φέρνουν τους κόσμους
πιο κοντά. 

Μπήκαμε στον δρόμο τέσσερις άνθρωποι για μια χριστου-
γεννιάτικη περιπλάνηση στην Ανατολή, εκεί που βλέπεις τον
ήλιο ν' αναδύεται μέσα από την απέραντη θάλασσα και νομί-
ζεις πως είναι κι αυτός μουσκεμένος. Άλλο πράμα τούτος ο
τόπος, άλλο πράμα και τούτοι οι μικροί βράχοι που βλέπομε
δίπλα στην ακτή· ρίχτηκαν κάποτε στη θάλασσα κι από τότε
μένουν εκεί, πέτρινα κουφάρια που γυαλίζουν με το πρώτο
ανάριο φως της ημέρας. Τέτοιες ώρες, πριν φέξει, τους κοιτά-
ζεις και νομίζεις πως από στιγμή σε στιγμή θα τους εξαϋλώσει
το φως! 

Η μικρή συντροφιά μας ατενίζει, δεν χορταίνει ν' ατενίζει.
Βουνά χαμηλά, σαν μαύρες σκιές που σέρνονται νωχελικά
πάνω στο σώμα της Κρήτης, δέντρα μικρά, θάμνοι στις άκρες
του δρόμου - εδώ δεν κραυγάζει το τοπίο, τίποτα δεν κραυγά-
ζει, ακόμη και την αύρα του πρωινού τη νιώθεις σαν χάδι, σαν-
ψίθυρο που έρχεται απ' αλάργο, από την άλλη άκρη της
θάλασσας. Ένα σμήνος θαλασσινών πουλιών ορμά με κρωγ-

μούς προς τη στεριά και χάνεται μέσα στη θο-
λούρα της άγουρης αυγής.  

- Θα βρέξει σήμερα...
- Μακάρι, μας έχει λείψει ο χειμώνας εφέτος.
Δεν ξέρω αν εκείνη την ώρα μας άκουγε κά-

ποιος άγγελος που 'χε ξεστρατίσει στις γήινες
ατραπούς μας. Πριν τελειώσει, πάντως, η κου-
βέντα είδαμε το σύννεφο να ραγίζει και τις πρώ-
τες ριπές ηλιαχτίδων να σημαδεύουν τα βουνά

και τη θάλασσα.
- Κοίτα! 
Κοίταξα. Η μισή Σητεία λουσμένη στο φως, η άλλη ξεχα-

σμένη στη σκιά, έτοιμη κι αυτή να διαβεί το πρώτο κατώφλι της
μέρας. Παιγνίδια πρωινά του καιρού, φαίνεται πως είναι στα
κέφια του σήμερα.

Δεν έβρεξε. Όλη τη μέρα πηγαινοέρχονταν τα σύννεφα
στον θόλο τ' ουρανού. 

* * *

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μου φαίνεται πως γλυκαίνει το φως.
Δεν ξέρω αν είναι η προσμονή της μεγάλης γιορτής ή τα λόγια
που ακούγαμε από παιδιά για το φως που γεννιέται. Οι παιδικές
αναμνήσεις μάς συνοδεύουν μέχρι το τέλος, οι κουβέντες που
ακούσαμε, τα πράματα που είδαμε, τα καλούδια που γευτή-
καμε. Κι ανάμεσα σε τούτα τα λιτά καλούδια ήταν πάντοτε το

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ



χριστόψωμο, ένα για κάθε παιδί, δώρο ακριβό γιατί πλά-
στηκε με τα χέρια της μάνας. Έμοιαζε κι αυτό σαν ήλιος,
ήταν πάντα στρογγυλό, ροδοζυμωμένο και ροδοψημένο,
με τον ελικωτό σταυρό, το αρχίγραμμα του Χριστού, στο
καυκάλι. Πόσα και πόσα παιδιά δέχονταν για αιώνες το
ίδιο δώρο κι άκουγαν για αιώνες τα ίδια λόγια... «Να είσαι
καλός, κι έτσι καλό να σε δει ο Χριστός που θα γεννηθεί...
Βλέπεις, αρχίζουν να μεγαλώνουν οι μέρες, γεννιέται το
φως». Κι ύστερα, σαν μεγάλωσαν, είπαν αμέτρητες φορές
τα ίδια λόγια σε παιδιά και σ' εγγόνια, κι ύστερα, μανάδες,

παππούδες γιαγιάδες πια, ζύμωσαν τα ίδια ψωμιά, τα αρχαία
χριστόψωμα, με τα χέρια τους. Αντιλάλημα του χρόνου είναι η
παράδοση, φωνές που πολλαπλασιάζονται και πληθαίνουν. 

Ναι, δεν μπορεί να είναι ψέμα, βλέπω τις μέρες, τις ψυχα-
νεμίζομαι ν' αυγαταίνουν, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γεννιέται
το φως!

Οι αρχαίες αστρονομικές παρατηρήσεις πέρασαν στην
πίστη, το φως ταυτίστηκε με το Θείο Βρέφος, μαζί γεννιούνται.
Είναι σα να ξανακαινουργιώνει ο κόσμος κάθε Χριστούγεννα. Κι
εδώ στην Ανατολή το ξαναγέννημα του κόσμου φαίνεται πιο
χειροπιαστό, κοιτάζεις στα μάκρη και νομίζεις πως βλέπεις
πέρα από το πέλαγος, πέρα κι από τ' όνειρο ακόμη. Κάπου εκεί
είναι η Βηθλεέμ, κάπου εδώ είναι η άλλη Βηθλεέμ, η Δίκτη, η
Ίδη, δεν ξέρω ποια νομοτέλεια θέλει τους θεούς να γεννιούνται
σε σπήλαια ταπεινά, στα παχνιά των ζώων ή και κατάχαμα,
πάνω στη γης!  

Προορισμός μας η Κερά η Ακρωτηριανή, το καστρομονά-
στηρο που χτίστηκε κάποτε στην ερημιά της Ανατολής για να
βρίσκουν απόσκιο οι μνήμες. Το φρούριο θυμίζει Βυζάντιο.
Ένας μικρός ναός κλεισμένος μέσα σε μια πέτρινη πανοπλία,
πώς αλλιώς να κρατήσει μακριά τις ορδές των κουρσάρων;  

Αργήσαμε να φτάσομε. Κάθε τόσο στάσεις. Αν κουβαλάς
το πάθος της φωτογραφίας δεν μπορείς ν' αντισταθείς στις με-
γάλες προκλήσεις. Το πλάγιο φως, το ρόδινο ταξίδι, τα σύν-
νεφα, οι κορυφογραμμές, οι θάμνοι που λες και ξυπνούν
αναμαλλιασμένοι... Όλα θες να τα ξεπατικώσεις, ν' αρπάξεις

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶

Κοίταξα. Η μισή Σητεία λουσμένη
στο φως, η άλλη ξεχασμένη στη σκιά,
έτοιμη κι αυτή να διαβεί το πρώτο 
κατώφλι της μέρας. Παιχνίδια πρωινά 
του καιρού...

◗
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όσο φως μπορείς, να γεμίσεις τα μάτια σου. Γιατί κι η φω-
τογραφία είναι τέχνη κι αυτή, θες να τη βλέπεις σαν τέχνη,
θες ν' ακουμπάς με το δικό σου χάδι το φως, ακόμη κι αν
ξέρεις πως είσαι μικρός κι η τέχνη σου ατελής, θες ν'
ακουμπάς με τούτη τη λίγη τέχνη σου τον Θεό! 

Πάντα στο νου σου να 'χεις το ταξίδι, τολμώ να παρα-
φράσω τον Αλεξανδρινό. 

* * *

Οι γιορτές στα μοναστήρια έχουν κάτι το ξεχωριστό, δεν
ξέρω τι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Όχι σ' όλα τα μονα-
στήρια, είναι και μερικά που αφέθηκαν στο κοσμικό και

ξέχασαν το αιθέριο. Σ' αυτά που κράτησαν την αρχαία παρά-
δοση, την ασκητική, νιώθεις εκείνο το ανάερο άγγιγμα, γυρί-
ζεις πίσω τον χρόνο, ανεβοκατεβαίνεις τις κλίμακες των ήχων,
ταξιδεύεις. Το εκκλησάκι της Κυρίας Ακρωτηριανής είναι χω-
μένο μέσα στο κάστρο του, περνάς την πρώτη πύλη, τη δεύ-
τερη, την τρίτη... Το λιγοστό φως σε κάνει να νιώθεις πως
βρίσκεσαι σε μιαν άλλη διάσταση του χρόνου. Μήτε κι αυτή
την ξέρεις! 

Είκοσι τρεις του Δεκέμβρη, μέρα της Αγίας Αναστασίας. Της
γιάτρισσας από τη Ρώμη που έπαιρνε λάδι και βοτάνια και γιά-
τρευε τις πληγές των φυλακισμένων. Μεγάλη γιορτή για το μο-
ναστήρι. Η εικόνα της, ζωγραφιά του Ιωάννη Κορνάρου,
μπροστά μας. Το λείψανο μπροστά μας, όλα μπροστά στα
μάτια μας. Αντιφεγγίζουν κι ας είναι το φως λιγοστό.

Καταφτάνουν οι προσκυνητές από μακριά. Δεν είναι πολ-
λοί, δύσκολες μέρες, το λιομάζωμα στη φούρια του. 

Οι τω ναώ σου πίστει προσφεύγοντες
νόσων εκλυτρούνται χαλεπών
και αρρωστίας και παθών αλγηδόνων…
Το λέει ο ιεροφάντης, ο Γούμενος, το επαναλαμβάνεις κι

εσύ χωρίς να το θέλεις, αμήχανα...
Και παθών αλγηδόνων...
Οι λέξεις, η μαγεία των λέξεων. Άγγιγμα του θείου και τού-

τες. Άλλος μοχτεί με τη ζωγραφική, άλλος με τη μουσική, άλλος
μοχτεί με τον στίχο ν' ακουμπήσει το άπιαστο.

Όπως όλες τούτες τις μέρες. Που ο υμνωδός μοχτεί να χω-
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Το λιγοστό φως 
σε κάνει να νιώθεις  πως βρίσκεσαι 
σε μιαν άλλη διάσταση 
του χρόνου...

◗



ρέσει σε λέξεις ανθρώπινες το αχώρητο. Ο αχώρητος παντί, πώς
εχωρήθη εν γαστρί; Πώς αλήθεια; 

Χριστούγεννα, χρονιάρες μέρες. Το φως, πάλι το φως! 
Ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως...

* * *

Από το νοτιοανατολικό παράθυρο της εκκλησίας εφορμούν οι
ριπές του φωτός! Καινούργιο παιχνίδι, σαν θαύμα μου φαίνεται,
φως και σκοτάδι μαζί, αχνός απαλός, αντιθέσεις ζεμένες στον
ίδιο ζυγό, έτσι για να καλλουργήσουν μαζί την αρμονία του κό-
σμου. 

Τίποτα δεν είναι καινούργιο. Κι όμως όλα φαίνονται και-

νούργια για να τα δεις, ξανακαινουργιώνει ο κόσμος κι είσαι και
συ ένα τοσοδούλι κομμάτι του, ένα ψίχουλο μόνο που θες να
μετουσιωθείς σε σταγόνα φωτός. 

Θυμάσαι; Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γεννιέται το φως. Λόγια
που τ' άκουσες αμέτρητες φορές, πώς να ξεχάσεις, αλήθεια; 

Μια ριπή φτάνει στα πρώτα πρόσωπα, τα φωτίζει, λες και
τα σημάδεψε ο ήλιος που διαβαίνει το μικρό παράθυρο. Κι
ύστερα στρέφεται σαν υπερκόσμιος προβολέας σ' άλλα πρό-
σωπα, σ' άλλες μορφές. Και σ' άλλες. Σφραγίδες φωτός! 

Ο Γούμενος συνεχίζει. Ανατολή. Η ευλογία των άρτων. Το
ιερό ψωμί. Το κρασί, ο οίνος ο ιερός, μετουσιωμένος, άυλος
σχεδόν.

Μάτια στραμμένα στη γης. Άλλα ψηλά, στον θόλο, στην
ελάχιστη ομοίωση του απείρου. Να το πω κατάνυξη;  Μάλλον
είναι κάτι περισσότερο....

* * *

Τούτες τις μέρες γεμίζει το αρχονταρίκι. Συνήθεια παλιά να
προσφέρονται κεράσματα. Όλοι μια παρέα. Μιλούν για κά-
ποιον Νικολή, έναν ξένο που βρέθηκε περαστικός στο μονα-
στήρι, έπιασε δουλειά σαν εργάτης στα κτήματα και στο τέλος
φόρεσε ράσο. Κοιμήθηκε πριν από χρόνια... 

Ντόπια είναι τα κεράσματα. Τα πιο πολλά καλούδια τα πα-
ράγει η στειακή γη. Έτσι γινόταν πάντα στα μοναστήρια, ήταν
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Ο Γούμενος συνεχίζει. Ανατολή. 
Η ευλογία των άρτων. Το ιερό ψωμί. 
Το κρασί, ο οίνος ο ιερός, μετουσιωμένος,
άυλος σχεδόν.

◗

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Το δεξί αναλόγιο 
της Ακρωτηριανής.
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Μια ριπή φτάνει στα πρώτα πρόσωπα, 
τα φωτίζει, λες και τα σημάδεψε ο ήλιος 
που διαβαίνει το μικρό παράθυρο. 
Κι ύστερα στρέφεται σαν υπερκόσμιος προβολέας 
σ' άλλα πρόσωπα, σ' άλλες μορφές. 
Και σ' άλλες. Σφραγίδες φωτός!



μεγάλα νοικοκυριά, με κελάρια, με βαρέλια, με φούρνους, βορ-
δοναριά, μαγκιπεία - έτσι λέγανε τα μαγειρεία στα βυζαντινά
χρόνια. Κι ο Γούμενος, που ρίζωσε σε τούτην την ερημιά, ξέρει
να πλουμίζει τη γη με μουρέλα κι αμπέλια. Θυμάσαι; Χρόνια
πριν, πολύ νέος ακόμη, κάποια άλλα Χριστούγεννα· έλεγες με
πάσαν ειλικρίνεια πως το καλύτερο ρακόμελο το δοκίμασες
εδώ, στ' αρχονταρίκι της Ακρωτηριανής. 

Κι ύστερα, καινούργιες κουβέντες. Για τον Χρύσανθο, τον
παπά των λεπρών· καλόγερος της Ακρωτηριανής κι εκείνος.
Τον είχε γνωρίσει ο Γούμενος. Ταπεινός, μ' ένα σκισμένο ράσο
και με τρύπια παπούτσια, δεν ήθελε να φορέσει καινούργια,
δεν ήθελε ν' αφήσει τα μπαλωμένα ράσα· εκείνος είχε γνωρίσει
τον κόσμο στη Σπιναλόγκα, εκείνος ήξερε. 

Φωτογραφίες στους τοίχους, μορφές περασμένες. Και μορ-
φές αγίων. Όλοι παρόντες! 

* * *

Μια ξένη γυναίκα, μεσόκοπη, σταματά στην πόρτα, κοντοστέ-
κεται.
- Τι ώρα να έρθουμε μεθαύριο;
Δεν φαίνεται ντόπια, έχει ξενική προφορά.
- Από πού έρχεστε; 
- Από μακριά. Περάσαμε θάλασσα για να φτάσουμε. 
- Για Χριστούγεννα;
- Μάλιστα, έχομε ξανάρθει. Ξέρεις, εδώ τα Χριστούγεννα είναι
αλλιώς! 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Μάτια στραμμένα στη γης, άλλα ψηλά, 
στον θόλο, στην ελάχιστη ομοίωση 
του απείρου. Να το πω κατάνυξη;

◗
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Αριστερά: Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος.
Εικόνα ζωγραφισμένη σε πέτρα. 
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Το παρασερμένο σπίτι φαίνεται μεγάλο, η στολισμένη γυναίκα
φαίνεται πιο νέα και πιο όμορφη, τα φροντισμένα ρούχα (επι-
διορθωμένα για να μην φαίνεται η φθορά του χρόνου) φαίνον-
ται καινούργια. Είναι, ίσως, ο πιο απλός ορισμός της αισθητικής
και της (υποκειμενικής) σχέσης του ανθρώπου με το κάλλος.
Απηχεί τις παγιωμένες λαϊκές αντιλήψεις για την ομορφιά και
την κοινωνική λειτουργίας της, όπως και για τη σχέση του αν-
θρώπου με τα πράγματα. 

Αν δεν γνωρίζει κανείς το κρητικό γλωσσικό ιδίωμα, είναι
πολύ πιθανόν να... παρασυρθεί σε λάθος ερμηνείες. Στην κοινή
νεοελληνική το ρήμα παρασύρω ή παρασέρνω (παρασύρνω
στην Κρήτη) δεν δηλώνει καθόλου όμορφα πράματα: «παρα-
σύρω - παραπλανώ - πλανεύω - δελεάζω - γοητεύω - σαγηνεύω.
Σ' όλη τη σειρά των συνωνύμων υπόκειται η έννοια του εξα-
πατώ και της απάτης», λέει ο Μπαμπινιώτης. Στην Κρήτη, όμως,
σημαίνει μόνο... σκουπίζω, δηλαδή καθαρίζω! 

Σ' ένα παλιό τραγούδι του γάμου τα πεθερικά παρασέρνουν
τις αυλές για να υποδεχτούν τον νιο γαμπρό τους:

Για παρασύρετε τσ' αυλές κι αδειάσετε τσι ρούγες,
κι ο νιος γαμπρός σας έρχεται, να τον αποδεχτείτε,
ροδόνερο στα χέρια σας να τον-ε λαντουράτε.1

Και σ' ένα άλλο:
Εμήνυσεν ο νιος γαμπρός εις τα πεθερικά του
να παρασύρουνε τσ' αυλές, να στρώσουνε τσι τάβλες ...2
Ο λόγος, λοιπόν, για την παρασύρα. Τη σκούπα της κοινής,

το σάρον ή σάρωθρον της λόγιας γλώσσας, που εδώ στην
Κρήτη διατηρεί ακόμη την παλιά της ονομασία: φινοκάλα! Δη-
λαδή, φιλοκάλα,3 λέξη που προέρχεται από το αρχαίο φιλοκα-
λέω - φιλοκαλώ. Καθόλου παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι στα
βυζαντινά χρόνια την έλεγαν και καλλονάρι4, αλλά και κάλυν-
τρον!5 Καθόλου παράξενο, επίσης, που η αρχαία φιλοκαλία επι-
βίωσε στο κρητικό γλωσσικό ιδίωμα, έστω με αλλαγή φθόγγου
(ανομοίωση). Το λ έγινε ν, το φιλοκάλιον έγινε φινοκάλι και οι
νοικοκεράδες του νησιού δεν σκουπίζουν απλώς. Φιλοκαλούν! 
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Το        φινοκάλι 

Κείμενο - φωτογραφίες:  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

1. Αποστολάκης 2010: 413, Σπανδωνίδη 1935: 33, Παπαγρηγοράκης 1957: 228, Πιτυκάκης 1983: 829.
2. Αποστολάκης 2010: 413, Μαθιουδάκης 1933: 249, Παπαγρηγοράκης 1957: 229.
3. Ακούγεται, επίσης, σε περιοχές του νησιού και η φροκάλα (φροκαλιά και φροκάλι στις Κυκλάδες - Κουκουλές, Β2: 110).
4. Κουκουλές, Β2: 109. Ο ίδιος παραθέτει και τις σύγχρονες ιδιωματικές λέξεις καλλίστρα (Μάνη) και καλλονιά (Νάξος). 
5. Στο Λεξικό Ησυχίου διαβάζομε: «Παρασαρώσαι· εροή δε και κάλυθρον ή κάλυντρον το σάρον. Και κόρυθρον καλείται». Επίσης: «σαίρει: φιλο-

καλεί, καλύνει».

Παράσυρε το σπίτι σουνα σου φανεί μεγάλο
στόλισε τη γυναίκα σου να σου φανεί κοπέλα 
κι ανάραψε τα ρούχα σου να σου φανούν καινούργια. 

και οι                       παρασύρες

Μια ξεχασμένη παροιμία 

της Κρήτης  έδωσε την αφορμή 

για τούτο το άρθρο. 
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ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ 

ΔΕΝ ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΝ, 

ΦΙΛΟΚΑΛΟΥΝ!

Παρακολουθήσαμε την κατασκευή
μιας βουρλένιας σκούπας στο 
Οροπέδιο Λασιθίου από την 
κ. Βεληβασάκη. Μέσα σε λίγα λεπτά 
και με πιτήδειες κινήσεις μετέτρεψε 
ένα μάτσο βούρλα σε χρήσιμο 
οικιακό εργαλείο! 

Σε παλαιότερες εποχές οι αγρότες κατασκεύαζαν
μόνοι τους τις σκούπες που χρησιμοποιούσαν στα
σπίτια και στις αγροτικές εργασίες τους. 
Μερικοί, μάλιστα, είχαν καταφέρει να εξειδικευτούν
σε τέτοιο βαθμό ώστε το πάρεργο να επισκιάσει 
το κυρίως έργο, δηλαδή τις αγροτικές ή τις
κτηνοτροφικές εργασίες. Μ' αυτόν τον τρόπο 
εξασφάλιζαν ένα πρόσθετο εισόδημα. 



Το αρχαίο ρήμα φιλοκαλώ επιβίωσε στο νησί ως φινοκα-
λίζω! 

«Σάρον το φιλοκάλιον» λέει ο Σχολιαστής του Λουκιανού
(79,4). Σύμφωνα με το λεξικό Liddell Scott, φιλόκαλος είναι «ο
φιλών το καλόν, το ωραίον». Στο λεξικό Δημητράκου φιλόκα-
λος είναι «ο έχων ανεπτυγμένον το αίσθημα του ωραίου και
κομψού». 

Αλλά και η επίσης ιδιωματική λέξη παρασύρα δεν πάει πίσω!
Αρχαίες είναι και οι δικές της καταβολές. Οι γλωσσολόγοι θα μας
εξηγήσουν αν προέρχεται από το ρ. σύρω ή το σαρόω, όπως
φαίνεται πιθανότερο («σαρώνω, σκουπίζω, καθαρίζω την οι-
κίαν» κατά το λεξ. Liddell Scott). Ένας σπουδαίος Κρητικός λε-
ξικογράφος του 17ου αιώνα, ο Γεράσιμος Βλάχος, ο λόγιος
καλόγερος που πολέμησε στον Κρητικό Πόλεμο (1646-1669)
και βρέθηκε πρόσφυγας στη Βενετία, διασώζει τη λέξη φινο-
κάλα, που την ερμηνεύει ως σάρωθρον. Ο Γεράσιμος, που γνώ-
ριζε καλά τo κρητικό ιδίωμα της εποχής του, σημειώνει: 

«Φινοκαλητής = σαρωτήρ.

Φινοκαλώ = φιλοκαλώ, φροκαλίζω, φινοκαλίζω, κορέω, πα-
ρασαρόω». 

Οι παρασυράδες της Κρήτης

Ας μην παρασυρθούμε, όμως, στο ασταθές πεδίο της ετυμολο-
γίας. Θέμα μας η παρασύρα, η φινοκάλα. Αυτή που έδωσε τ'
όνομά της σ' ένα κοινότατο φυτό, το φινοκάλι, κι εκείνο με τη
σειρά του έδωσε τ' όνομά του σ' έναν οικισμό του Μεραμπέλ-
λου (Φινοκαλιάς)  και σε πλήθος τοπωνυμίων, κυρίως στην Ανα-
τολική Κρήτη (επίσης Φινοκαλιάς)6.  

Σε παλαιότερες εποχές οι αγρότες κατασκεύαζαν μόνοι τους
τις σκούπες που χρησιμοποιούσαν στα σπίτια και στις αγροτικές
εργασίες τους. Μερικοί, μάλιστα, είχαν καταφέρει να εξειδικευ-
τούν σε τέτοιο βαθμό ώστε το πάρεργο να επισκιάσει το κυρίως
έργο, δηλαδή τις αγροτικές ή τις κτηνοτροφικές εργασίες. Μ'
αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ένα πρόσθετο εισόδημα. 

Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα οι πόλεις της
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6. Υπάρχει και επώνυμο Φινοκαλιώτης στο Μεραμπέλλο. 
7. Αγκαθωτός θάμνος (Genista acanthoclada) που χρησιμοποιείτο ως προσάναμμα. 



Κρήτης κατακλύζονταν από πλανόδιους μικροεμπόρους και χει-
ροτέχνες οι οποίοι μετέφεραν τις πραμάτειες τους με τα ζώα και
τις διαλαλούσαν στα σοκάκια. Ήταν κυρίως χωρικοί που ασκού-
σαν διάφορες δραστηριότητες ως πάρεργα στο περιθώριο των
αγροτικών τους εργασιών. Άλλος πουλούσε κάρβουνα, άλλος
ξύλα, άλλος κοφίνια και καλάθια, άλλος στάμνες, άλλος αχινο-
πόδια7 ως προσανάμματα για παραστιές και φούρνους, άλλος
παρασύρες... Καθόλου δεν αποκλείεται να είχε προκύψει και το
επώνυμο Παρασύρης του Μυλοποτάμου από κάποια τέτοια
δραστηριότητα. 

Ειδικά το Μεγάλο Κάστρο, η πόλη από την οποία διαθέτομε
τις περισσότερες πληροφορίες, ήταν μια πόλη... διαλαλητάδων!
Όπου κι αν πήγαινε κανείς άκουγε φωνές και τραγούδια. Ο
Τούρκος ο Μεμέτης διαλαλούσε τα κουλούρια του («Η μάνα
μου τα κάνει... η μάνα μου τα κάνει... και σεις τα τρώτε»), οι μα-
νάβηδες διαλαλούσαν τα σταφύλια τους («Χοντρόρογο κι αρό-
ρογο σαν το κατράμι μαύρο. Αράπης έσκαψε τ' αμπέλι, Αράπης
το κλάδεψε, Αράπης το τρύγησε και βγήκε μαύρο σαν τη μούρη
του το σταφύλι»). Οι παρασυράδες πήγαιναν στις γειτονιές, στα
στενά δρομάκια που μόλις χωρούσαν έναν φορτωμένο γάι-
δαρο... «Παρασύρες και παρασυράκια, φινοκάλες και φινοκα-
λάκια για τη λάτρα του σπιτιού σας». Η Ευαγγελία Φραγκάκι

(1981: 72) μεταφέρει ένα τέτοιο διαλάλημα που το άκουγε στα
παιδικά της χρόνια: «Έχω παρασύρες δεκάρες, έχω παρασυρά-
κια πεντάρες».  Πουλούσε, δηλαδή, μια δεκάρα τη μεγάλη πα-
ρασύρα και μια πεντάρα τη μικρή.

Το εμπόρευμα, οι σκούπες, μεταφερόταν μέσα σε μεγάλα
κοφίνια ή σε δεμάτια που κρέμονταν στα σκαρβέλια του γαϊ-
δάρου. Ένας απ' αυτούς (δυστυχώς δεν σώθηκε τ' όνομά του)
είχε πάντα στον ώμο μια μεγάλη σκούπα με κοντάρι για να δια-
φημίζει την πραμάτεια του. Είχε συρτή φωνή, τραγουδιστή, και
γινόταν πανηγύρι όταν περνούσε από την αγορά, κυρίως από το
Καμαράκι, όπου ήταν και οι πιο χωρατατζήδες Καστρινοί. Μα-
γαζάτορες και παραγιοί βγαίνανε στον δρόμο και διαλαλού-
σαν... «παρασύύύύύρες καλές», μιμούμενοι τη λαλιά του.

Και μόνον το διαλάλημα («παρασύρες και παρασυράκια, φι-
νοκάλες και φινοκαλάκια») αρκεί για να καταλάβομε πως υπήρ-
χαν πολλών ειδών σκούπες, όλες κατασκευασμένες στα χωριά
του νησιού. 

(Οι πληροφορίες προέρχονται τόσον από γραπτές πηγές, όπως τα
έργα της Ευαγγελίας Φραγκάκι, όσο και από παλαιότερες αφηγήσεις πα-
λαιών Καστρινών, όπως η Μαρίκα Φρέρη, ο Προκόπης Πεπονάκης, ο
Κωστής Φραγκούλης και άλλοι). 
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Οι διαδοχικές φάσεις κατασκευής μιας βουρλένιας σκούπας. 
Οροπέδιο Λασιθίου, οικισμός Κάτω Μετόχι, 2011. ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶
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Το φινοκάλι (Όσυρις η λευκή) σε δυο διαφορετικές εποχές. 
Πάνω: άνοιξη, πριν την ανθοφορία. Κάτω: φθινόπωρο, στολισμένο με τους κόκκινους καρπούς του. 

Δίπλα έχουν φυτρώσει και άλλα θαμνώδη φυτά, κυρίως αχινοπόδια. 



Παρασύρες και φινοκάλες

Στα χωριά χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον τεσσάρων ειδών
σκούπες, άλλες για το εσωτερικό του σπιτιού, άλλες για τις αυλές
και τα καλντιριμένια σοκάκια, άλλες για τις αγροτικές εργασίες.
Αναλυτικότερα:

Φινοκαλένιες (φινοκάλες, φινοκαλίδες)
Κατασκευάζονταν με τα κλαδιά ενός κοινότατου αειθαλούς θά-
μνου με μακρύ μίσχο και μικρά λογχοειδή φύλλα που λέ-
γεται κι αυτός φινοκάλι και, όπως είπαμε ήδη, πήρε την
ονομασία από τη χρήση των κλαδιών του! Από τη ρίζα
εκφύονται πολλά μακριά κλαδιά πράσινου χρώματος.
Το ύψος του κυμαίνεται από μισό έως ένα μέτρο, ίσως
και λίγο παραπάνω (αναφέρεται ότι φτάνει μέχρι 1,5 μ.),
ανάλογα με τα εδάφη όπου φυτρώνει. Απαντάται παν-
τού, σε πετρώδεις εκτάσεις και σε αργιλοχώματα. 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως ημιπαρασιτικό φυτό
(παρασιτεί πάνω σε άλλα φυτά και παράλληλα έχει τη δυ-
νατότητα να φωτοσυνθέτει), αλλά εμείς το έχομε συναντή-
σει πολλές φορές μοναχό σε άκρες αγρών και σε ανώμαλα
εδάφη. Είναι αυτοφυές φυτό σε όλη σχεδόν τη μεσογει-
ακή λεκάνη, καθώς και σε πολλές περιοχές της Ασίας, της
Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Η επιστημονική ονο-
μασία του είναι Όσυρις η λευκή (Osyris alba). Στην Ελ-
λάδα είναι περισσότερο γνωστό ως πλευριτόχορτο.
Σε διάφορα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος) ονομά-
ζεται φροκάλα (Σεραΐδης 2000: 179). 

Η κατασκευή σκούπας από φινοκάλι δεν είναι
δύσκολη, χρειάζεται όμως κάποια δεξιοτεχνία και
εξάσκηση. Τα κλαδιά του θάμνου έχουν την ιδιό-
τητα να διακλαδίζονται σε ύψος 30-50 εκ. περί-
που ή και περισσότερο και να σχηματίζουν
αραιούς θυσάνους. Τα δένουν όλα μαζί και τα κό-
βουν στο ίδιο ύψος. Έτσι σχηματίζεται η φινοκαλέ-
νια σκούπα. Άλλοι δένουν μικρά μάτσα και τα
ενώνουν. Στο τέλος την πετρώνουν για κάμποσες ημέ-
ρες ώστε να πάρει πλακωτό σχήμα.

Ήταν η πιο πρόχειρη αλλά και η πιο ανθεκτική σκούπα
του αγροτικού νοικοκυριού. Τα σκληρά κλαδιά της άντεχαν
την ταλαιπωρία και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε στις πιο δύσκολες
δουλειές. Μ' αυτήν καθάριζαν τις καλντιριμένιες και τις χοχλα-
δένιες αυλές των σπιτιών, που ήταν πολύ δύσκολο να καθαρι-
στούν μ' άλλον τρόπο (χοχλαδένιες: φτιαγμένες με πέτρες της
θάλασσας, χοχλάκους). Τα σκληρά κλαδιά εισχωρούσαν στις
ρωγμές ανάμεσα στις πέτρες, δηλαδή στα σημεία όπου μα-
ζεύονταν κοπριές των ζώων, φύλλα και φρύγανα. Επίσης, ήταν
η σκούπα των στάβλων και των μιτάτων των βοσκών. «Να φρο-
καλώ τη μάντρα», λέει σ' ένα όμορφο ποίημά του ο Κωστής
Φραγκούλης (βλ. παρακάτω). 

Δεν χρησιμοποιούνταν συνήθως για το καθάρισμα των χω-
μάτινων δαπέδων, επειδή τα σκληρά κλαδάκια έξυναν το δά-
πεδο.  

Η κατασκευή σαρώθρων με τα κλαδιά του φυτού ήταν γνω-
στή τουλάχιστον από τα βυζαντινά χρόνια. Μιλώντας για το
φυτό όσυρις ο Διοσκουρίδης (4, 140) σημειώνει: «ποιείται δε και
σάρα εξ αυτής». Την ίδια ακριβώς αναφορά συναντούμε και
στον Παύλο τον Αιγινίτη (7, 3, 15). Φαίνεται πως από τότε ήταν
σκούπα του στραπάτσου. Ο Διοσκουρίδης, που περιγράφει με
ακρίβεια το φυτό, αναφέρει ότι τα κλαδιά του δεν σπάνε εύκολα
(«φρυγάνιον μέλαν, λεπτόν, ραβδίον δύσθραυστον»). Στα χρό-
νια της βενετοκρατίας φαίνεται πως οι φινοκαλένιες σκούπες

ήταν οι πιο συνηθισμένες στο νησί. Στα Ερωτικά Όνειρα του
Μαρίνου Φαλιέρου διαβάζομε: 

Και μέσα 'ς τούτον ήπλωσε, μια φινοκάλα πιάνει,
λέγει μου: Εδώ κι ο πόθος σου· και τες αράχνες βγάνει
μέσα εκ την πόρταν, έπασκε όλη να την παστρεύγει...
(στ. 191-193).

Η πιο κατάλληλη εποχή για την κατασκευή παρασύρας
από φινοκάλι  είναι το τέλος του φθινοπώρου, όταν έχουν

πέσει οι ώριμοι καρποί του και τα κλαδιά του είναι σκληρά.

Βουρλένιες  
Όπως μαρτυρεί και η λέξη, οι σκούπες αυτές κατασκευά-

ζονταν με βούρλα και ήταν πιο ευαίσθητες από τις φινο-
καλένιες. Χρησιμοποιούνταν κυρίως για το καθάρισμα

των χωμάτινων δαπέδων των σπιτιών. Το λεπτό κλαδί
του βούρλου μπορεί να μαζέψει τη σκόνη χωρίς να

αποξέσει το χώμα. Η κατασκευή της βουρλένιας
παρασύρας ήταν κάπως πιο δύσκολη και απαι-

τούσε εξάσκηση. Στις παραδοσιακές κοινωνίες
όλα τα είδη υπάγονταν στους κοινά αποδε-

κτούς κώδικες αισθητικής και τα εργόχειρα
αποτελούσαν σημαντικές ενδείξεις της
νοικοκυροσύνης. Και η νοικοκυροσύνη
φαινόταν κυρίως από τα πράγματα καθη-
μερινής χρήσης. Αλλοίμονο στην κοπελιά

που θα χαρακτηριζόταν γρουσούζα· την κα-
τέτασσαν αμέσως σε ένα κατώτερο στάτους.

Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες
φρόντιζαν να πλέκουν ακόμη και τις σκούπες

τους με καλαισθησία. Διάλεγαν μακριά ισοϋψή βούρλα,
επέλεγαν με προσοχή τα δεματικά των χειρολαβών και πολλές
φορές οι κοπελιές τις διακοσμούσαν με μικρές κορδέλες. 

Η Ευ. Φραγκάκι περιγράφει τον τρόπο κατασκευής σαρώ-
θρων από βούρλα: 

«Πώς πλέκονται οι παρασύροι: Παίρνουν πολλά βούρλα και
τα κάνουν μάτσο. Τα δένουν κάτω - κάτω που είναι οι φούντες
και ύστερα τα ποσύρνουν, δηλ. τα τραβούν, για να ισιώσουν οι
άκρες που δεν έχουν φούντα (οι αρχές του στελέχους) και κό-
βουν ό,τι περισσεύει. Κοπανίζουν ύστερα τη μέση της δέσμης
για να μαλακώσουν τα βούρλα στο σημείο αυτό και τα κάμ-
πτουν. Ύστερα αρχίζουν να πλέκουν στρουφίζοντας κυκλοτε-
ρώς 2-3 στελέχη μαζί. Στη μέση τώρα σχηματίζεται ένα κεφάλι,
δηλ. το χερούλι από το οποίον θα κρατούν τον παράσυρο και θα
παρασέρνουν. Κάτω από το κεφάλι περιστρέφουν ένα σπάγκο
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για στερέωση» (Φραγκάκι 1969: 71).
Το βούρλο είναι κοινότατο είδος της ελληνικής χλωρίδας και

απαντάται σε όλον σχεδόν τον κόσμο. Το είδος που χρησιμο-
ποιήθηκε για την κατασκευή σαρώθρων ονομαζόταν στην
Κρήτη παρασυρόβουρλο. Οι παρασυράδες διάλεγαν μακριά και
ζωηρά φυτά από υγρές περιοχές, καθότι το βούρλο είναι υδρο-
χαρές φυτό και η παρουσία του αποτελεί ένδειξη για την
ύπαρξη νερού (όπου δεις βουρλιά και βάτο - κάτεχε νερό απο-
κάτω, λέει η παροιμία). Ήταν ένα από τα πιο χρήσιμα φυτά του
αγροτικού νοικοκυριού. Με βούρλα έφτιαχναν σκοινιά (βουρ-
λιές), δεματικά πολλών ειδών, φίμωτρα για τα ζώα, είδη χειρο-
τεχνίας...

Αγουδουρένιες

Πρόχειρες σκούπες φτιαγμένες με κλαδιά
ενός κοινότατου θάμνου, του Hypericum tri-
quetrifolium, που ονομάζεται αγούδουρας
στην Κρήτη. Η πολυετής αυτή πόα έχει
ημισφαιρικό σχήμα και το ύψος της δεν ξε-
περνά το μισό μέτρο. Πολλοί τη μπερ-
δεύουν με το βαλσαμόχορτο, που ανήκει
στην ίδια οικογένεια. Χρησιμοποιήθηκε ευ-
ρύτατα από τη λαϊκή ιατρική για τη θερα-
πεία δερματικών νοσημάτων και για την
επούλωση πληγών (όπως ακριβώς συμβαί-
νει και με το βαλσαμόχορτο). 

Ο αγούδουρας ήταν ιδανικός για το
σκούπισμα του αλωνιού. Η κατασκευή της
σκούπας δεν απαιτούσε καμιά δεξιοτεχνία,
αφού συχνά χρησιμοποιούσαν τον θάμνο
χωρίς καν να τον δέσουν ή να πλέξουν τα
κλαδιά του. Οι πιο μερακλήδες, όμως, ένω-
ναν δυο και τρεις θάμνους μαζί και τους έδε-
ναν σε ξύλινο κοντάρι. Επειδή το φυτό
σχηματίζει φουντωτό θύσανο σαρώνει εύκολα ακόμη και τα πιο
λεπτά άχυρα του αλωνιού. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο γνώ-
ρισε ευρύτατη διάδοση πρέπει να ήταν άλλος: Το σκούπισμα
του αλωνιού (κυρίως μετά το λίχνισμα) έπρεπε να είναι απαλό
και ανάλαφρο, χωρίς όμως να μένει καρπός ή άχυρο στο χω-
μάτινο δάπεδο. Κι αυτό γιατί το χώμα έπρεπε να μείνει σταθερό
μέχρι το τέλος της αλωνιστικής περιόδου. Για να πετύχουν οι
αγρότες το «ταράτσωμα» του αλωνιού, το κατάβρεχαν νωρίς το
καλοκαίρι, το πατούσαν για πολλή ώρα ξυπόλητοι και μετά το
επάλειφαν με βουτσές αραιωμένες σε νερό (κοπριές αγελάδας).
Η επάλειψη αυτή δημιουργούσε μια λεπτή κρούστα και σταθε-
ροποιούσε το έδαφος. Το ανάλαφρο σκούπισμα με αγούδουρα
δεν κατέστρεφε την κρούστα...  

Σκούπες με σκουπόχορτο (νταρί)
Κατασκευάζονταν με θυσάνους σόργου (στην Κρήτη το σόργο
ονομαζόταν συνήθως σκουπόχορτο και νταρί). Σε πολλά χωριά
το καλλιεργούσαν ειδικά για να κατασκευάζουν σκούπες.

Η κατασκευή τους απαιτούσε ιδιαίτερη εξειδίκευση και δεν
μπορούσαν να τις πλέξουν όλοι. Η επεξεργασία του σόργου ήταν
επίπονη. Για να χρησιμοποιηθεί το φυτό έπρεπε να σποριάσει και
η αφαίρεση των σπόρων γινόταν με το χέρι, με κοπάνισμα ή με
τρίψιμο. Ύστερα από κάποια στοιχειώδη επεξεργασία των απο-
ξηραμένων κλαδιών (συνήθως τα άφηναν μερικές ημέρες μέσα
στο νερό), έφτιαχναν την κεφαλή της σκούπας, που την ονόμα-
ζαν και χερούλι. Τα κομμάτια των κλαδιών που χρησιμοποιούσαν

για την κατασκευή της κεφαλής ήταν κατά
κανόνα πιο χοντρά από τα άλλα και δεν μπο-
ρούσαν να τα πλέξουν στο κυρίως σώμα της
σκούπας. Στη συνέχεια σχημάτιζαν μικρά
μάτσα με χόρτο και έραβαν με σακοράφα το
ένα δίπλα στο άλλο σε σχήμα βεντάλιας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας μού-
λιαζαν τα ματσάκια σε νερό για να παραμέ-
νουν μαλακά και τα κοπάνιζαν με ξύλινο
κόπανο (το ίδιο που χρησιμοποιούσαν και
στη μπουγάδα των ρούχων) προκειμένου να
πάρει το τελικό σχήμα της η σκούπα και να
παραμείνει λεπτή.  

Οι σκούπες αυτές ήταν περισσότερο
διαδεδομένες σε πεδινές περιοχές όπως
είναι η Ιεράπετρα και η Μεσαρά. Ήταν πα-
ρόμοιες με τις γνωστές τυποποιημένες
σκούπες του εμπορίου που ακόμη και σή-
μερα κατασκευάζονται σε περιοχές της βό-
ρειας Ελλάδας, αλλά είχαν μεγαλύτερο
πάχος και μικρότερο ύψος. Αναφέρεται μά-
λιστα ότι στις αρχές του 20ού αιώνα κατα-

σκευάζονταν από μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες. Δυο ή τρεις
τέτοιες μικρές  βιοτεχνίες λειτουργούσαν στο Ηράκλειο.

Ξαραχνιάστρες
Δεν ήταν σκούπες όπως τις εννοούμε σήμερα. Φτιάχνονταν με
χόρτο ή βούρλα και χρησίμευαν για να καθαρίζουν τις αράχνες
από τα δοκάρια του αγροτικού σπιτιού. Για τον ίδιο σκοπό χρη-
σιμοποιούσαν σε πολλές περιοχές κλαδιά φοίνικα. Συνήθως
έκοβαν τις άκρες και τις έδεναν σε σχήμα θυσάνου σε καλάμια,
για να φτάνουν σε όλα τα σημεία της οροφής.

Άλλες παρασύρες
Σπανιότερα έφτιαχναν στα χωριά σκούπες με σπάρτους
(σπάρτα), θυμάρια, λυγιές (λυγαριές) και άλλους θάμνους. Όπως
φαίνεται, όμως, ήταν δύσχρηστες, δεν εξυπηρετούσαν, και γι'
αυτό δεν γνώρισαν μεγαλύτερη διάδοση. Υπήρχαν, ακόμη,
σκούπες με φούντες από είδη καλαμιού, αλλά κι αυτές δεν ήταν
συνηθισμένες, επειδή δεν είχαν μεγάλη αντοχή. 
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Ο πολύκλαδος ανθεκτικός θάμνος με την επιστημονική ονο-
μασία Όσυρις η λευκή δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για την κα-
τασκευή σαρώθρων στην Κρήτη. Τον αξιοποίησε σε πολλές
περιπτώσεις και η λαϊκή ιατρική. 

Οι πρώτες αναφορές σε θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού
όσυρις απαντώνται σε ιατρικά κείμενα της αρχαιότητας. Ο Διο-
σκουρίδης (4, 140) αναφέρει ότι το αφέψημα του φυτού βοηθά
στην αντιμετώπιση του ίκτερου. Ο Αέτιος (309) το χρησιμοποί-
ησε για τη θεραπεία ηπατικών παθήσεων: «πικρά μεν η ποιότης,
εκφρακτική δ' η δύναμις, όθεν και τας καθ' ήπαρ εμφράξεις
ωφελεί...». 

Στα νεότερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία δερ-
ματικών παθήσεων, κυρίως για τη θεραπεία της φαγούρας και
των εξανθημάτων (περιοδικό Δρήρος, τ. 12 / 1938: 371, όπου
το φυτό ονομάζεται παρασύρα!). Ο Χαβάκης (που ταυτίζει λαν-
θασμένα τα φινοκαλίδια με το φυτό θυμελαία) σημειώνει ότι η
λαϊκή ιατρική χρησιμοποίησε τη ρίζα του φυτού σε αφεψήματα,
«σαν φάρμακο για τα νεφρά» (Χαβάκης χ. χρ.: 318). Αναφέρει
μάλιστα ότι «την πουλούσε ο γνωστός Ρεθύμνιος Τουρκοκρη-
τικός δρωγοσυλλέκτης Ρετζέπης, που την διαφήμιζε μαζί με
άλλα βότανα, περιερχόμενος τα καλντιριμιδένια σοκάκια του
τουρκικού Μεγάλου Κάστρου με την χελιά γαϊδούρα του, στο
σωμάρι της οποίας είχε πάντοτε κρεμασμένη τη σακούλα του
με μυρωδικά.

Φινοκαλόριζα για τα νεφρά
χαμομήλι για τ' άντερα
μαντζουρανότριμμα για τη σφαή (τον δυνατό πόνο)
αρσινικοβότανο κι ατεκνόχορτο 
κι όλα του γιαραμπί τα μυρωδικά...

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΗ ΥΛΗ! 

Ο Πλίνιος (27, 88) αναφέρει ότι με τους καρπούς του φυτού οι
γυναίκες της εποχής του έφτιαχναν σαπούνια (Μπάουμαν 1993:
126). Δεν γνωρίζω καμιά τέτοια χρήση σε νεότερες εποχές.
Ίσως, όμως, θα έπρεπε να το ερευνήσει κανείς. Τα άνθη του
έχουν μιαν ιδιαίτερη όσο και λεπτή μυρωδιά, αλλά οι καρποί
του (που κοκκινίζουν όταν ωριμάζουν) θεωρούνται δηλητη-
ριώδεις. 

Φαίνεται ότι κάποια μέρη του φυτού χρησιμοποιήθηκαν ως
βαφική ύλη στη Σητεία, πιθανότατα και στο Μεραμπέλλο. Δεν
γνωρίζω αν ήταν η ρίζα ή οι καρποί του. Λέγεται, όμως, ότι έδι-
ναν ένα απαλό χρώμα ανάμεσα στο ροζ και το κίτρινο. Και ότι
το χρώμα αυτό δεν χαλούσε ποτέ! 

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶
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Γαϊτανάκης, Γ. 1993, «Τα φινόκαλα». Περ. Απόπειρα (Ιεράπετρας), τ. 7, σελ. 4-5.

Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρήτης δια-
θέτει κι άλλες εκπλήξεις, κι άλλες λέ-
ξεις σχετικές με την καθαριότητα του
σπιτιού: το ρήμα διαρμίζομαι, ας
πούμε, που δεν σημαίνει μόνο καθα-
ρίζω αλλά τακτοποιώ, συγυρίζω το
σπίτι, βάζω τα πράγματα στη θέση
τους. Άλλοι το ετυμολογούν από το ρ.
διαρμόζω (τακτοποιώ, εναρμόζω, ται-
ριάζω) και άλλοι από το διαρρυθμίζω. 

«Διαρμίζω, βάλλω εις τάξιν τα ατά-
κτως θεμένα, εις αρμονίαν τα ανάρμο-
στα..», λέει ο Κοραής στα Άτακτά του
(1829, τόμος Β, σελ. 108).

Η λέξη είναι γνωστή και από την
αναγεννησιακή κρητική λογοτεχνία
(Αχέλης, Βοσκοπούλα, Στάθης):
«Και μέσα μου ξενίζου μου την τόσην
διάρμιση και την πάστρα και την γνώ-
σιν» (Βοσκοπούλα, 168).

Στην κωμωδία Στάθης (Γ' 379-380)
αναφέρεται με απαξιωτικό τρόπο και η
κακοδιαρμίστρα (η γυναίκα που δεν
διαρμίζεται καλά το σπίτι, κακή νοικο-
κυρά).
«Γυναίκα μια είχα ζηλιαρά πολά, κακο-
διαρμίστρα στο σπίτι, και κακόπλαστη,
δίμουρη και μεθύστρα».

Στα νεότερα χρόνια ήταν από τις
πιο συνηθισμένες λέξεις που ακούγον-
ταν στο κρητικό αγροτικό νοικοκυριό:
(«Παράσυρα και διαρμίστηκα το
σπίτι»).

Στα Δίφορά του (τόμος Α', σελ. 99)
ο αξεπέραστος κι αξέχαστος Κωστής
Φραγκούλης, γνώστης βαθύς του
αγροτοποιμενικού βίου, μεταφέρει την
εξομολόγηση μιας κόρης στη μάνα
της: 

«Μάνα, βοσκόν εμπόλιασα 
κι είπα να κάμω ταίρι [...]
Να του διαρμίζω τα κελλιά 
να φροκαλώ τη μάντρα
να του συντρέμω στη βοσκή
να του κλουθώ στα πλάγια».

Το διάρμισμα του σπιτιού ήταν
πάντα γυναικεία ασχολία. Το διάρμι-
σμα της μάντρας, όχι. Αλλά η υπερ-
βολή είναι πάντα φυσικό επακόλουθο
του σφοδρού έρωτα... 

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

το ΔιΑρΜισΜΑ

«Διαρμίζω, βάλλω 
εις τάξιν τα ατάκτως θεμένα, 
εις αρμονίαν τα ανάρμοστα...
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ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ

Στο χριστουγεννιάτικο ΥΠΕΡ του 2006 είχαμε αναφερθεί στο ιδιαίτερης πολιτιστικής ση-
μασίας με μορφή ευετηρικού δρωμένου έθιμο των μεταμφιέσεων κατά τη διάρκεια του
Δωδεκαημέρου, το οποίο, με βαθιές ρίζες στην ελληνική αρχαιότητα και την μετέπειτα
βυζαντινή περίοδο, συνεχίζεται και σήμερα εναργέστατα σε αρκετά μέρη, ιδιαίτερα του
βορειοελλαδικού χώρου.
Στο ίδιο τεύχος (αρ. 46) ένα εμπεριστατωμένο άρθρο του Νίκου Ψιλάκη, βασισμένο σε
αρχειακές πηγές και σε βιωματική γνώση του Κωστή Φραγκούλη (Ανταίου, 1905-2005),
επιβεβαίωσε το από πολλούς αμφισβητούμενο γεγονός ότι οι μεταμφιέσεις αυτές ήταν
γνωστές και στην Κρήτη τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα.

Πρωτοχρονιά... με ανάσταση!
Το μοτίβο της ανάστασης κυριαρχεί στις εθιμικές μεταμφιέσεις 

του Δωδεκαημέρου συμβολίζοντας το ξύπνημα της φύσης, 
δηλαδή την αναγέννηση της ζωής.

Tου Δρ ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ 
Επίτ. διδάκτορα Παν/μίου Κρήτης, 
τ. Δ/ντή Ερευνών Κ. Ε. Ε.Λ. Ακαδημίας Αθηνών

Προσφορά τιμής στους Κρήτες Ποντιακής 
και γενικότερα Μικρασιατικής καταγωγής
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Επανερχόμενοι στο θέμα, εστιάζομε τον λόγο στο έθιμο
όπως επιχωρίαζε στον Μικρασιατικό Βορρά, στον Ελ-
ληνικό Πόντο, όπου εξελικτικά από απλά ευετηρικό
δρώμενο είχε πάρει θεατρική μορφή, με τους Μωμόγε-
ρους (μίμος ή μώμος + γέρος), που αποτελούσαν μεταμ-
φιεσμένα μέλη ολιγοπρόσωπων ή πολυπρόσωπων ομάδων
και γύριζαν τις μέρες του Δωδεκάμερου, ιδιαίτερα την Πρωτο-
χρονιά, τα σπίτια δίδοντας ποικίλες παραστάσεις. Απαραίτητα
στοιχεία ήταν ο χορός και το τραγούδι, γι’ αυτό οι όμιλοι συ-
νοδεύονταν από οργανοπαίχτες.

Τα δρώμενα είχαν σχεδόν πάντοτε χαρακτήρα ευτρά-
πελο· έπαιρναν όμως κάποτε και κοινωνική διάσταση, σατιρί-
ζοντας τη διαφθορά και την αυταρχικότητα των αρχόντων,
ενώ σε ορισμένες παραλλαγές, μαζί με ευετηρικά μοτίβα, εξυ-
μνούσαν μυθικά και ιστορικά πρόσωπα.

Σ’ όλες σχεδόν τις παραστάσεις βασικό στοιχείο ήταν το μο-
τίβο θανάτου – ζωής, με τη μορφή του φόνου ενός τελεστή και
την επαναφορά του στη ζωή με διαφόρους τρόπους, το οποίο
είναι συχνό σε ποικίλα δρώμενα στη διάρκεια του χρόνου σε αρ-

κετά μέρη. Σε όλες επίσης τις παραστάσεις από τα βασι-
κότερα, αν και βουβό, πρόσωπα είναι η Νύφε (νύφη),

που την υποδύεται πάντοτε άντρας. Η παρουσία
της, με ποικίλους ρόλους, παραπέμπει σε γαμήλιες
παραστάσεις στα λαϊκά δρώμενα, όπου απηχούν-

ται πανάρχαιες τελετουργίες ευετηρικής επιδίωξης.
Ακολουθούν δύο σύντομες παραστάσεις, αντιπροσω-

πευτικές γενικότερα του εθίμου:
«Εις την Χαλδίαν και άλλα μέρη του Ελληνικού

Πόντου οι Μωμόεροι από την παραμονήν των
Χριστουγέννων και κωρίως του Νέου Έτους εγύρι-

ζαν τα σπίτια και επροξένουν πολλήν χαράν και άφθο-
νον γέλωτα με διαφόρους κωμικάς παραστάσεις.

Καθένας από τους προσωπιδοφόρους έφερε και αμφίεσιν
σύμφωνην με το πρόσωπον ή ζώον που υπεδύετο. Πολλάς

φοράς έδιδαν και κωμική παράστασιν με την επομένην υπόθε-
σιν: Ο πρωταγωνιστής -ο Αλής- αρπάζει μίαν κόρην, την οποίαν
πηγαίνει εις το σπίτι ενός χωρικού. Η κόρη ερωτεύεται τον Αλή,
αλλά μετ’ ολίγον καταφθάνει ο πατέρας της και εις την λογομα-
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Σ’ όλες σχεδόν τις παραστάσεις βασικό στοιχείο ήταν το μοτίβο θανάτου – ζωής, με τη μορφή
του φόνου ενός τελεστή και την επαναφορά του στη ζωή με διαφόρους τρόπους. 



χίαν που ακολουθεί σκοτώνει τον Αλή.
Μετανοεί όμως και προσκαλεί ιατρόν, ο
οποίος κατορθώνει με μαγικό βοτάνι να
αναστήση τον Αλή. Ακολουθούσε ο γάμος
των νέων και ο χορός άρχιζε με πρώτον
τραγούδι “Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρό-
νου…”.

Η παράστασις, παρά την φαινομενι-
κήν σπουδαιότητά της, είχε τον γνωστόν
παρωδικόν χαρακτήρα, αφού όλοι ήσαν
μεταμφιεσμένοι με τρόπον κωμικόν· ο
αγριεμένος πατέρας ήτο κουδουνάς, ο
Αλής μεθυσμένος, ο ιατρός εθεράπευε με
τρόπον κωμικόν, η παραμάννα της κόρης
ήτο έγκυος. Εις τον θίασον υπήρχαν και
ένας ειδικός γελωτοποιός και ένας οργα-
νοπαίκτης, ακόμη δε και ένα μικρό παιδί
που υπεδύετο τον τράγον, το σφάγιον της
τελετής».

Σε άλλη παραλλαγή, την Πρωτοχρο-
νιά, πενταμελής ομάδα (Μωμόερος, νύφη,
γιατρός, δύο άντρες), συνοδευόμενη και
από άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα, επι-
σκεπτόταν τα σπίτια, όπου ο πρωταγωνι-
στής Μωμόερος, φορτωμένος κουδούνια
και κρατώντας ένα χοντρό ραβδί μυτερό
στο άκρο σαν υνί αλετριού, άρχιζε να ορ-
γώνει δήθεν το χωμάτινο πάτωμα.

Ξαφνικά έμπαιναν στο σπίτι οι δυο άν-
τρες κυνηγώντας ο ένας τον άλλο ολό-
γυρα από τον Μωμόγερο, ο οποίος τούς
χτυπούσε με το ραβδί του. Όποιος δεχό-
ταν το δυνατότερο χτύπημα έπεφτε κάτω
προσποιούμενος τον πεθαμένο, επαναφε-
ρόταν όμως στη ζωή με το γοερό κλάμα
της νύφης και τις φροντίδες του γιατρού.
Ακολουθούσε ζωηρός χορός απ’ όλους και
οι Μωμόεροι, αφού φιλοδωρούνταν με ξη-
ρούς καρπούς, συνέχιζαν τις επισκέψεις
τους με όμοιο τρόπο στα σπίτια του χω-
ριού.

Εμφανής και εδώ η επιδιωκόμενη ευε-
τηρία (ευ+έτος) στην ευρύτερη έννοια της
υγείας και της πλούσιας παραγωγής, όχι
μόνο με το μοτίβο της νεκραναστάσεως
και τους αυτονόητους συνειρμούς για
αναβλάστηση της γης μετά τον χειμώνα,
αλλά και με το μοτίβο της μιμητικής άρο-
σης. Μοτίβο με πανάρχαια καταγωγή,
αφού σπορά και αροτρίαση αντιπροσω-
πεύουν βασικές δραστηριότητες βιοπορι-
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σμού και τα έργα του κύκλου αυτού, όπως και τα εργαλεία του,
καλύφθηκαν προαιώνια με τον πέπλο του θρύλου και της ιερό-
τητας με ρίζες σε απώτερες πράξεις αναλογικής μαγείας, βασιζο-
μένης στη σκέψη ότι το όμοιον προκαλεί όμοιον.

Επιλογικά σημειώνομε ότι, όπως γράφει ο δρ Χρ. Σαμουηλί-
δης, κατ’ εξοχήν γνώστης του εθίμου (μελέτη 55 παραλλαγών),
αναφερόμενος στη θεατροποίησή του από πρωτογενή ευετηρικά
δρώμενο με επίδραση και του βυζαντινού και νεωτέρου εν συνε-
χεία θεάτρου, 

«τα ποντιακά Μωμοέρια παρέμειναν ώς το τέλος ένα λαϊκό
θέατρο, με όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της λαϊκής δημιουργίας:
την ομαδικότητα, την κατάθεση της ομαδικής συμβολής στην
εξέλιξη και ανάπτυξή του, την ανωνυμία της δημιουργίας του
“σεναρίου” και της παράστασής του από αυτοσχέδιους, ερασιτέ-
χνες υποκριτές που μεταμφιέζονται, μολονότι τα ταλαντούχα
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Στα λαϊκά δρώμενα αυτά απηχούνται
πανάρχαιες τελετουργίες ευετηρικής επιδίωξης.

Η ανάσταση του νεκρού. 



άτομα, είτε ως “σεναριογράφοι” είτε ως
υποκριτές, διακρίνονται σε κάθε παρά-
σταση και προσθέτουν ή αφαιρούν,
βελτιώνουν και αναπτύσσουν τα καλλι-
τεχνικά ενδόσιμά του, πλουτίζουν τολ-
μηρά και ελεύθερα τον παραδοσιακό
“μύθο” και κάποτε επιφέρουν ουσιαστι-
κές αλλαγές, πάντοτε όμως μέσα στην
ανωνυμία και την προφορική μεταβίβαση
του “σεναρίου”, της τεχνικής και της καλ-
λιτεχνικής πείρας από άτομο σε άτομο
και από γενιά σε γενιά».

Ας σημειώσουμε ακόμα επαινετικά
ότι η θεατρική παράδοση των Μωμογέ-
ρων αναβιώνει επί σκηνής κατά καιρούς
από ποντιακούς συλλόγους της χώρας,
ως ξεχωριστής αξίας έκφραση της άυλης
πολιτιστικής πατρογονικής του κληρο-
νομιάς.
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«Η θεατρική παράδοση των Μωμογέρων αναβιώνει επί σκηνής 
κατά καιρούς από ποντιακούς συλλόγους της χώρας, ως ξεχωριστής αξίας 

έκφραση της άυλης πολιτιστικής πατρογονικής κληρονομιάς».
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Σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, της εποχής των ονείρων... 
Τον είπαν Αρχάγγελο της Κρήτης, ανακάλυψαν στη φωνή του τον ολοζώντανο απόηχο του Βυζαντίου, 

είδαν στο πρόσωπό του την αρχέγονη ύλη που επιβίωνε ακόμη σε κάποιες γωνιές της ελληνικής υπαίθρου... Όταν
μιλά κανείς για κρητική  μουσική είναι δύσκολο να μην αναφερθεί στον Ξυλούρη! 

Κι όταν μιλά για τον Ξυλούρη είναι δύσκολο να πιστέψει πως δεν είναι ακόμη ζωντανός. 

νίκος Ξυλούρης

Ο ΛYΡAΡΗΣ ΠΟY ΠΡOΣΦΕΡΕ 
ΠΕΡΗΦAΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡHΤΗ



Φαινόμενο σπάνιο, αν όχι μονα-
δικό, υπήρξε ο Νίκος Ξυλούρης.
Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον
αδόκητο μισεμό του και εξακολου-
θεί να είναι παρών! Δεν είναι μόνο
που ακούγονται τα τραγούδια του,
ούτε που συγκινεί η φωνή του, είναι
κυρίως η έλξη που συνεχίζει να
ασκεί. Μια βαθιά συναισθηματική
σχέση συνδέει ακόμη και τους αν-
θρώπους που δεν τον πρόλαβαν εν

ζωή με την επιβλητική μορφή που ταρακούνησε τα λιμνάζοντα
νερά της ελληνικής δημοτικής μουσικής, που έδωσε νέα πνοή
στο έντεχνο τραγούδι και πρόσφερε περηφάνια στους Κρητι-
κούς. Όταν μιλά κανείς για κρητική μουσική είναι δύσκολο να
μην αναφερθεί στον Ξυλούρη! Κι όταν μιλά για τον Ξυλούρη
είναι δύσκολο να πιστέψει πως δεν είναι ακόμη ζωντανός.

Τον πρώτο καιρό, μετά το ξεπέταγμα που τον οδήγησε στη
μεγάλη δημοσιότητα (αρχές της δεκαετίας του
1970), γινόταν μεγάλη συζήτηση στην Κρήτη,
πρωτίστως στους καλλιτεχνικούς χώρους, για το
αν ωφέλησε ή έβλαψε τη μουσική παράδοση του νη-
σιού. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι οι νε-
ωτερικές ερμηνείες δεν ταίριαζαν με το ήθος της
Κρήτης. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι τα σαντούρια και τα
όργανα που συνηθίζονταν σε άλλες περιοχές του
ελληνικού χώρου, στα νησιά και στα μικρασιατικά
παράλια, και που τα άκουγαν να συνο-
δεύουν τη φωνή του φημισμένου λυ-
ράρη, θα αλλοίωναν το ύφος της
παραδοσιακής μουσικής της Κρήτης. Οι
πιο ψύχραιμοι, βέβαια, καλοδέχτηκαν
τις νέες ερμηνείες, όπως καλοδέχτηκαν
και τη συνάντηση του παραδοσιακού
στοιχείου με το λόγιο· ίσως και να
ήξεραν ότι η παράδοση που δεν ανα-
νεώνεται φθίνει διαρκώς και στο
τέλος πεθαίνει. Και κάποιοι πιο ειδικοί
έβλεπαν απολύτως φυσικές αυτές τις
εξελίξεις. Τα μουσικά όργανα δεν γνωρίζουν
σύνορα, οι μουσικές ταξιδεύουν, τα μελωδικά στοιχεία αφο-
μοιώνονται εύκολα από διαφορετικές (συνήθως συγγενικές)
μουσικές παραδόσεις. Με τον καιρό η συζήτηση αυτή ατόνησε
και σήμερα ο Νίκος Ξυλούρης θεωρείται γενικώς εμβληματική
μορφή που πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον τόπο του.

Όπως ήταν φυσικό, αυτή η σπάνια φωνή δεν έμεινε μόνο
στις ξεχωριστές ερμηνείες της παραδοσιακής μουσικής της
Κρήτης. Πολλά γράφτηκαν για το πρώτο ξεπέταγμα, για το πώς
πέρασε από το παραδοσιακό στο έντεχνο τραγούδι. Ο Γιάννης
Ξυλούρης, ο αδερφός και πιστός συνεργάτης του, ένας από τους
πιο προικισμένους μουσικούς της Κρήτης, έχει δώσει την πιο
αυθεντική μαρτυρία: Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν πια
είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στην Κρήτη, βρέθηκε στο στούν-
τιο μιας δισκογραφικής εταιρείας της Αθήνας για ηχογράφηση.
Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν τα μικρά δισκάκια βινυλίου
των 45 στροφών με ένα τραγούδι στην κάθε πλευρά τους. Κά-
θονταν οι δυο τους με τον Γιάννη, κρατούσαν τη λύρα και το λα-
ούτο και περίμεναν να έρθει η σειρά τους. Ξαφνικά ανοίγει η
πόρτα, μπαίνει ο Μαρκόπουλος, βλέπει τη λύρα και το λαούτο,
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ξαφνιάζεται. Τους ήξερε, βέβαια, τα Ξυλουράκια είχαν γίνει κιό-
λας γνωστά σ' όλη σχεδόν την Κρήτη, μα ο Μαρκόπουλος δεν
τους είχε δει ποτέ... «Ποιοι είστε, μωρέ σεις;» Του είπαν τα ονό-
ματά τους. «Και ξέρετε ριζίτικα;» 

Ο δίσκος με τα ριζίτικα, σφραγισμένος με τις καινοτομίες
του Μαρκόπουλου, άνοιξε τον δρόμο στον Νίκο Ξυλούρη. Το
κοινό που μπορούσε ν' απολαύσει αυτά τα καταπληκτικά δημι-
ουργήματα της κρητικής παράδοσης διευρύνθηκε. Σπάνια ένα
τόσο ιδιαίτερο δημοτικό τραγούδι ξεπερνά με τέτοια ορμή και
τέτοια δύναμη τα όρια του τόπου. Πολύ περισσότερο ένα σύ-
νολο τραγουδιών όπως είναι τα ριζίτικα... 

Ένας νέος τύπος ερμηνευτή, ένας νέος τύπος τροβαδούρου,
άγνωστος μέχρι τότε στα μουσικά πράγματα της χώρας, είχε
ήδη αναδυθεί. Και είχε αναδυθεί ήδη από τα χρόνια της χούν-
τας. Η ελληνικότητα που αποτελούσε πηγή δημιουργίας και έμ-
πνευσης για δεκαετίες, ριζωμένη στην ελληνική συνείδηση
χάρη κυρίως στη λεγόμενη γενιά του '30, είχε πέσει θύμα ασύ-
στολης καπήλευσης από τους εθνοπατέρες που ανακάλυπταν
διαρκώς ιδεολογήματα και ξεφτίλιζαν έννοιες θεμελιακές για
την ελληνική κοινωνία. Κι όμως! Ο Νίκος Ξυλούρης αντιπροσώ-
πευε τον τύπο του Ρωμιού που έρχεται από τα βουνά της Κρή-
της κουβαλώντας τους αιώνες στην πλάτη του. Τον είπαν
Αρχάγγελο της Κρήτης, ανακάλυψαν στη φωνή του τον ολο-
ζώντανο απόηχο του Βυζαντίου, είδαν στο πρόσωπό του την
αρχέγονη ύλη που επιβίωνε ακόμη σε κάποιες γωνιές της ελλη-

νικής υπαίθρου. 
Κατά την τελευταία περίοδο της δικτατορίας ο Νίκος Ξυ-

λούρης θεωρήθηκε σύμβολο της αντίστασης. Ένα πρώην βο-
σκάκι του Ψηλορείτη εξέφραζε με τον καλύτερο τρόπο
προσδοκίες και όνειρα, τραγουδούσε για αετούς που παρακα-
λούσαν τον ήλιο ν' ανατείλει, μιλούσε για ξαστεριές. Τον χει-
μώνα του 1973, λίγο μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου,
φούντωναν οι φήμες ότι ο Νίκος δεν θα ξαναπιάσει λύρα στα
χέρια του επειδή οι βασανιστές του είχαν κοπανίσει κι αχρη-
στέψει τα δάκτυλά του! Δεν ήταν αλήθεια, βέβαια. Όμως η κοι-
νωνία, που αναζητούσε διεξόδους και τότε, ιδιαίτερα η κρητική
παροικία της Αθήνας, αγωνιούσε για την τύχη του συμβόλου
της. Από τα μεγάφωνα κι από τον παράνομο ραδιοφωνικό
σταθμό ακουγόταν η φωνή του, συγκινούσε, κάποιοι πίστευαν
πως τραγουδούσε εκείνη την ώρα μέσα σε κάποια αίθουσα του
κατειλημμένου ιδρύματος. Όσοι δεν ήξεραν τον ταύτιζαν με τα
ριζίτικα. Πίστευαν πως ήταν δικό του δημιούργημα ακόμη κι η
«Ξαστεριά», το τραγούδι με τις βαθιές ρίζες στον χρόνο, το τρα-
γούδι των επαναστατημένων Κρητικών του 19ου αιώνα. Ήταν
ασφαλώς το καινούργιο άκουσμα, η φωνή που κατάφερνε να
μεταφέρει την ιδιοσυγκρασία των Μαδαριτών, την ιδιοσυγκρα-
σία της Κρήτης, σ' ένα μεγαλύτερο κοινό, σε νεοαστούς και αν-
θρώπους που αναζητούσαν οράματα.   

Λίγα χρόνια μετά ο Νίκος ήταν περιζήτητος. Μαρκόπουλος,
Λεοντής, Ξαρχάκος, ακόμη κι ο Θεοδωράκης συνεργάστηκαν

Πάνω: Ο κ. Γιάννης Ξυλούρης. 
Ο σπουδαίος μουσικός ήταν πάντα ο βασικός 
κι αγαπημένος συνεργάτης του αδερφού του. 
Δεξιά: Εξώφυλλα δίσκων του Νίκου Ξυλούρη. 



μαζί του. Κι ακόμη περισσότεροι επιζητούσαν να συνεργα-
στούν. Η «επιστροφή στις ρίζες» αποτελούσε κέλευσμα μιας
ρευστής εποχής. Κι ο Νίκος αποτέλεσε σύμβολό της. 

Ας γυρίσομε, όμως, λίγο πιο πίσω, στα δύσκολα χρόνια του
Νίκου που συμπίπτουν με τα δύσκολα χρόνια της κρητικής μου-
σικής. Τότε που οι περισσότεροι λυράρηδες ντρέπονταν(!) να
κρατούνε τη λύρα και να περπατούν στους δρόμους των κρη-
τικών πόλεων επειδή στη συνείδηση των κυρίαρχων τάξεων
είχαν ταυτιστεί με ένα ταπεινό πρότυπο ζωής. Μήτε στα μεσαία
στρώματα ήταν αποδεκτοί. Στη συνείδηση των τάξεων που
προσπαθούσαν να ανέλθουν τα σκαλοπάτια της κοινωνικής κλί-
μακας ταυτίζονταν με τον κόσμο που προσπαθούσαν ν' αφή-
σουν πίσω τους. 

Η πρώτη αστική εμπειρία του Νίκου Ξυλούρη συμπίπτει με
την περίοδο των μεγάλων αλλαγών που σημάδεψαν την ελλη-
νική κοινωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από μια
πρώτη άποψη τα πράγματα είναι απλά: Ένας μουσικός που αι-

σθάνεται το αίμα του να χοχλακά και που εμπιστεύεται τις δυ-
νάμεις του αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του για άλλους ου-
ρανούς. Αν εξετάσομε όμως το φαινόμενο «Ξυλούρης» μέσα σε
ένα γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο
θα κατανοήσομε καλύτερα και τις συνθήκες που επικρατούσαν
και την τελική ανέλιξη του ίδιου του λαϊκού μουσικού από το
τοπικό επίπεδο στο περιφερειακό και, τελικά, στο πανεθνικό. 

Τα Ανώγεια εκείνης της εποχής ήταν απλά ένα κτηνοτρο-
φικό κεφαλοχώρι με ανοιχτές τις πληγές από την πρόσφατη
συμφορά που είχε επιφέρει η ναζιστική κατοχή. Ένας σεβαστός
μουσικός της Κρήτης, μακαρίτης πια, ο Ηρακλής από την Επι-
σκοπή Ηρακλείου, μου είχε πει κάποτε ότι η δεκαετία του 1950
και οι αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν εποχές μοναδικές. Οι
πικραμένοι Κρητικοί, που είχαν γνωρίσει την Κατοχή και τον Πό-
λεμο, αναζητούσαν ευκαιρίες για διασκέδαση. Τα γλέντια που
γίνονταν τότε ήταν μοναδικά.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το μεγαλύτερο
αστικό κέντρο της Κρήτης, το Ηράκλειο, είχε αλλάξει δραμα-
τικά. Πολλές από τις παλιές αστικές οικογένειες που συγκέν-
τρωναν στα χέρια τους πλούτο και πολιτική δύναμη είχαν ήδη
αποδυναμωθεί και ολόκληροι οικονομικοί κολοσσοί είχαν ήδη
καταρρεύσει. Η οικονομία του νησιού ήταν κατά βάση αγρο-
τική και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν συγκεν-
τρωμένο στην ύπαιθρο. Στα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα στο
Ηράκλειο, υπήρχε ακόμη ο απόηχος μιας αυστηρής κοινωνικής
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ιεράρχησης, με τις μεγάλες εύπορες οικογένειες να ελέγχουν
ένα σημαντικό μερίδιο της τοπικής οικονομίας διατηρώντας
ποικίλες δραστηριότητες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και εμ-
πόριο. Κυρίαρχη μορφή βιομηχανίας ήταν εκείνη που είχε στη-
ριχτεί στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και κυρίως
της σταφίδας, του προϊόντος που καθόριζε τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης με ετήσια παραγωγή περίπου 50.000–70.000 τόνους. Τα
σταφιδεργοστάσια συγκέντρωναν τεράστιους αριθμούς εποχι-
κών εργατών και εργατριών που συνέρρεαν από τις πιο άγονες
περιοχές του νησιού και διέμεναν σε υπόγεια και αποθήκες,

κάτω από άθλιες συνθήκες. Η οικοδομική δραστηριότητα είχε
ήδη αρχίσει να φανερώνει τα πρώτα σημάδια της άναρχης ανά-
πτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η αγροτική έξοδος βρισκό-
ταν σε πλήρη εξέλιξη καθώς τα χωριά φυλλορροούσαν, γέμιζαν
οι φάμπρικες της Γερμανίας με ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό
και μεγάλωναν τα αστικά κέντρα με συνεχείς εγκαταστάσεις
στην περιφέρεια των πολεοδομικών συγκροτημάτων, κατά κα-
νόνα σε πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές.

Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας το Ηράκλειο ήταν μια πόλη
διαρκούς πολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα σε ομάδες ανθρώ-
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Η κρητική μουσική περνούσε μια περίοδο 
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να λάμπει το άστρο του.



πων με διαφορετικές καταβολές και διαφορετικούς στόχους. Οι
κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις αποτυπώνονταν
πολύ καθαρά στο μουσικό και το χορευτικό τοπίο. Οι απόγονοι
των παλαιών αστικών οικογενειών, που είχαν κυριαρχήσει στην
οικονομική ζωή από τα τέλη του 19ου αιώνα, είχαν στρέψει σχε-
δόν ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους προς τη Δύση. Δίδα-
σκαν στα παιδιά τους Γαλλικά και πιάνο και στις συναθροίσεις
τους κυριαρχούσαν οι μουσικές και οι χοροί που δήλωναν κοι-
νωνική διαφοροποίηση. Οι υπόλοιποι αστοί, οι μικρομεσαίοι
όπως θα λέγαμε σήμερα, προσπαθούσαν να μιμηθούν συμπε-
ριφορές, έστελναν κι αυτοί τα παιδιά τους στα Γαλλικά και στο
πιάνο επιδιώκοντας διαρκώς την ανέλιξή τους στην κοινωνική
πυραμίδα. Στις προσφυγικές γειτονιές (και δεν ήταν λίγες…) τα
τραγούδια των χαμένων πατρίδων λειτουργούσαν ως ψυχικοί
σύνδεσμοι με το βίωμα και τη νοσταλγία. Αστικολαϊκά και ρεμ-
πέτικα τραγούδια προσπαθούσαν να εκφράσουν τους καημούς
και τα όνειρα. Η έντεχνη μουσική άρχισε να ακούγεται όλο και
συχνότερα μετά το 1960. Στην άκρη της πόλης, κοντά στο πε-
ρίφημο Πανάνειο Νοσοκομείο, το μοναδικό της πόλης, υπήρχε
ο Λάκκος, κακόφημη γειτονιά με ξεχωριστές μουσικές επιλογές,
αλλά με απροσδόκητη και ιδιότυπη ακμή. Θα έλεγε κανείς ότι
επηρέαζε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο. Η κρητική μουσική περνούσε μια περίοδο απαξίωσης
στον αστικό χώρο, αφού παρέπεμπε στον πολιτισμό της υπαί-
θρου, σε μια - μάλλον -  αγροτοποιμενική «καθυστέρηση».  

Ήταν η εποχή που άρχισαν να καταφτάνουν στο Ηράκλειο
οι πρώτοι λυράρηδες. Οι Τσαγκαράκηδες από τη Μεσαρά, οι

Ξυλούρηδες, ο Καλομοίρης και άλλοι από τα Ανώγεια· ήταν η
εποχή που κυριαρχούσαν οι Ρεθεμνιώτες σπουδαίοι μουσικοί,
πολλοί από τους οποίους είχαν αρχίσει να πραγματοποιούν πε-
ριοδείες στις ακμάζουσες παροικίες της Αιγύπτου, όπου οι από-
δημοι Κρήτες έβλεπαν την τοπική μουσική ως στοιχείο κρητικής
ταυτότητας. Ο Μπαξεβάνης, ο Λαγός, ο Φουσταλιέρης, ο Καρε-
κλάς, ο Μουντάκης, ο Σκορδαλός και τόσοι άλλοι αποτελούσαν
είτε «ιερά τέρατα» είτε ανερχόμενες ελπίδες στον αγροτικό και
τον ημιαστικό χώρο.  

Η κάθοδος των Ξυλούρηδων στο Ηράκλειο σηματοδοτεί
την ουσιαστική αλλαγή των παλαιότερων προτύπων. Και αν
έκανα όλον αυτόν τον πρόλογο είναι για να τονίσω τον καταλυ-
τικό ρόλο του Νίκου Ξυλούρη, εντάσσοντάς τον στην εποχή
του. Ήταν το αμόλευτο, το ανεπιτήδευτο πρόσωπο της τοπικής
παράδοσης, ήταν ο άνθρωπος που πρόσφερε το ξάφνιασμα και
τη συγκίνηση, ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής της μουσικής
κουλτούρας του αγροτοποιμενικού κόσμου. Το έδαφος ήταν
πρόσφορο. Οι χιλιάδες εσωτερικοί μετανάστες, ευκαιριακοί οι-
κοδόμοι, εργάτες σταφιδεργοστασίων και απασχολούμενοι στο
δημόσιο, δεν μπορούσαν να αποκοπούν από το παρελθόν τους,
ούτε από τον τρόπο με τον οποίο διασκέδαζαν μέχρι τότε. Αυτοί
αγάπησαν με πάθος τον Ξυλούρη γιατί έβλεπαν τα βιώματά
τους να ενσαρκώνονται με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. Δεν είμαι
ο κατάλληλος να μιλήσει για τα φωνητικά προσόντα του Νίκου.
Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι αν έλειπε ο Ξυλούρης η μουσική της
Κρήτης θα ήταν αλλιώς. Το υπόγειο κέντρο της οδού Χάνδακος
συγκέντρωνε όχι μόνο δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους,
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σε φημισμένο λυράρη της Κρήτης. 
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αλλά και χιλιάδες όνειρα. 
Ο Ξυλούρης ανδρώθηκε ουσιαστικά στον αστικό χώρο με-

ταφέροντας τις αξίες του αγροτικού και τραγουδώντας τον
καημό και τον έρωτα. Οι μαρτυρίες από το λαϊκό κρητικό κέν-
τρο της Χάνδακος είναι συναρπαστικές. Εκδηλώσεις λατρείας
δεν έλειπαν σε καμιά εμφάνιση. Ο λυράρης ξέφευγε από το
πρότυπο του λαϊκού μουσικού και γινόταν αληθινό ίνδαλμα.
Πολλοί από τους θαμώνες εκείνης της εποχής μιλούν ακόμη για
ένα φαινόμενο μοναδικό. Τα Ξυλουράκια ήταν κοπέλια ακόμη.
Ο Νίκος, όμως, ήταν ο Άρχοντας. Με το παράστημα και το χα-
μόγελο που καθήλωνε και με τη φωνή που προκαλούσε συγκί-
νηση. Αυτό είναι ένα μόνο σκέλος της πολύτιμης συμβολής του.

Ένα άλλο σκέλος δεν έχει να κάνει με την παγκρήτια ενο-
ποιητική αποδοχή του αλλά με την απίστευτη διείσδυσή του
στα αστικά και τα ημιαστικά στρώματα, μια διεργασία που ολο-
κληρώθηκε όταν η τοπική μουσική ξεπέρασε τα όρια της Κρή-
της. Οι αστοί που ως τότε περιφρονούσαν την κρητική μουσική
και πίστευαν στην επικράτηση δυτικών μουσικών και γενικό-
τερα πολιτισμικών προτύπων, έβλεπαν στο πρόσωπο του Νίκου
και στη μουσική αυτής της μικρής ομάδας στην οποία συμμε-

τείχε πάντα ο Ψαρογιάννης, μια πιο καθαρή εικόνα της Κρήτης.
Μια αρχαγγελική φωνή είχε καταφέρει να επανασυνδέσει τους
κρίκους της αλυσίδας και να ξαναφέρει κοντά τους το δροσερό
νερό της παράδοσης. Ουσιαστικά είχε καταφέρει να επέμβει
στο DNA του αστικού πολιτισμού διαφοροποιώντας τη διχα-
σμένη ταυτότητα μιας κοινωνίας σχεδόν ανερμάτιστης.

Στις αρχές του 1967 δυο συγχωριανοί του, ένας καφετζής κι
ένας πρώην βοσκός που πούλησε τα πρόβατά του, νοικιάζουν
ένα σχετικά ευρύχωρο υπόγειο στα στενά της παλιάς πόλης,
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κάπου στην οδό Χάνδακος, βάζουν καρέκλες και τραπέζια και
δημιουργούν το πρώτο αμιγώς «οικογενειακό κέντρο» κρητι-
κής μουσικής. Το όνομα εμβληματικό: «Ερωτόκριτος». Ο Νίκος
Ξυλούρης είναι ήδη 30 χρονών, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη
και λειτουργεί ως πόλος έλξης. Τον συνοδεύει, ως συνήθως, ο
αδελφός του Γιάννης, ο Στέλιος Αεράκης και ο Γιάννης Σταυρα-
κάκης. Πρώην αγροτικοί πληθυσμοί συρρέουν στο υπόγειο και
το μετατρέπουν σε χώρο χορευτικής έκφρασης, σε μικρογρα-
φία πλατείας κρητικού χωριού που λειτουργούσε στην καρδιά
της πόλης. Το επιχειρηματικό πείραμα είχε πετύχει. Κι όπως συμ-
βαίνει πάντα θα ανοίξει και δεύτερο «κρητικόν κέντρον», τα
«Ζαμάνια» στο Λιμάνι. Ακολουθεί η «Αρετούσα». Το ένα κέντρο

διαδέχεται το άλλο και σε μόλις δυο χρόνια δεν θα φτάνουν τα
δάκτυλα και των δυο χεριών για να τα μετρήσεις. Η κρητική
μουσική γνώριζε μια πρωτόγνωρη άνθηση. Ήταν τότε που ο
Νίκος άνοιξε τα φτερά του κι έφυγε για μια μεγαλύτερη πόλη,
για μια μεγαλύτερη καριέρα, για να κατακτήσει κι άλλες επι-
κράτειες. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να ομολογήσομε σή-
μερα ότι η κρητική μουσική οφείλει πολλά στον Νίκο Ξυλούρη.
Δεξιοτέχνης λυράρης, ευπαρουσίαστος, με βαθιά εκφραστική
φωνή που συγκινούσε, αλλά και χαρισματικός άνθρωπος με το
χαμόγελο και τον καλό λόγο. Επικοινωνούσε με τον κόσμο και
ενθουσίαζε διατηρώντας την πρωτογενή αυθεντικότητα και τη
«ντομπροσύνη» του ορεσίβιου Κρητικού. Αποτελούσε, εν τέλει,
το απόλυτο κρητικό πρότυπο. 

Έλεγε κάποτε ο Καζαντζάκης πως είναι χρέος του κάθε Κρη-
τικού να μην ντροπιάσει ποτέ την Κρήτη. Το συλλογίζομαι τώρα
που κοιτάζω τις κιτρινισμένες φωτογραφίες του Ξυλούρη. «Να,
λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν ντρόπιασε την Κρήτη, ένας άν-
θρωπος που της πρόσφερε περηφάνια...». 

Νίκος Ψιλάκης
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Πάνω: Φωτογραφία από την εκδήλωση που έγινε το 2011 στ' Ανώγεια
για τον Νίκο Ξυλούρη. Κώστας Καζάκος, Γιάννης Σμαραγδής, 
Νίκος Ψιλάκης στο πάνελ των εισηγητών. 
Κάτω. Μια ακόμη παλιά φωτογραφία με τους Ξυλούρηδες. 
Δεξιά. Δεκαετία του 1970... 



Στις φωτογραφίες των τελευταίων δε-
καετιών του 19ου και των αρχών του
20ού αιώνα η πόλη θύμιζε Ανατολή:
Στενά δρομάκια, σπίτια χαμηλά – τα πε-
ρισσότερα σκεπασμένα με πατημένο
χώμα, καρέκλες απλωμένες έξω από τους
καφενέδες, γυναίκες με μεγάλες μαντή-
λες. Και μιναρέδες, δεκάδες μιναρέδες
υψώνονταν πάνω από τις στέγες των σπι-
τιών. Όλοι είχαν προστεθεί στους παλαι-
ούς χριστιανικούς ναούς μετά το 1669,
δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της οθω-
μανικής κατάκτησης της Κρήτης. Ο λόγος
για το Ηράκλειο. Την πόλη που γνώρισε
τη μεγαλύτερη πολιορκία της ιστορίας,
αλλά και τρομακτικές αλλαγές που συνέ-
βησαν μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Αρχικά,
το 1669. Από τη μια μέρα στην άλλη είδε
τον πληθυσμό της ν’ αλλάζει. Οι παλιοί
κάτοικοί της είχαν πάρει το δρόμο της
προσφυγιάς, οι καινούργιοι κουβαλού-
σαν άλλες συνήθειες, άλλη πίστη. Κι αρ-
γότερα, ύστερα από δυο αιώνες περίπου,
καινούργιες αλλαγές. Το χριστιανικό στοι-
χείο, που είχε αρχίσει να ενδυναμώνεται
πριν από λίγες δεκαετίες, παίρνει στα-
διακά στα χέρια του το εμπόριο και δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην
οικονομική και την κοινωνική ζωή. Η
μουσουλμανική κοινότητα φθίνει, τα
τουρκοχώρια (οικισμοί εξισλαμισμένων
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Έκθεση παλαιών φωτογραφιών στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης:

Μια πόλη στη δίνη των μεγάλων αλλαγών!

«Πανόραμα Ηρακλείου»
γύρω στο 1900.
Επιστολικό δελτάριο,
έργο άγνωστου 
φωτογράφου. Λήψη από
τη νότια πλευρά του
Αγίου Μηνά, ίσως πάνω
από τα τείχη. Κυρίαρχο
στοιχείο της εικόνας 
ο Άγιος Μηνάς. 
(Συλλογή Νίκου Ψιλάκη). 

Επιστολικό δελτάριο που
εκδόθηκε από τον 
R. Behaeddin με 
φωτογραφία του ίδιου. 
Επισημαίνεται με 
σχετική επιγραφή μόνο 
ο Άγιος Μηνάς και οι 
χιονισμένες κορυφές της
Ίδης. Σε πρώτο πλάνο 
φαίνεται το τέμενος 
Ρεϊσούλ Κιουτάπ, η παλιά
Παναγία του Φόρου ή
Μαντονίνα, με τη 
φιλανθρωπική της κρήνη
(κουμπές), που 
βρισκόταν στην αρχή της
σημερινής οδού 1821.
Διακρίνεται  επίσης ο
τρούλος και ο μιναρές
του τεμένους Κετχουντά
Ζουλφικάρ Πασά, 
δηλαδή ο ναός της Αγίας
Αικατερίνης. 
(Συλλογή Νίκου Ψιλάκη).

Το Μεγάλο Κάστρο 
του 1850 (T.A.B. Spratt).

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ



Κρητικών) αδειάζουν, πολλοί από τους κατοίκους κλείνονται στα
τείχη του Μεγάλου Κάστρου, όπως και των άλλων κρητικών πό-
λεων. Οι μεταβολές αυτές αποτυπώνονται σταδιακά και στην ει-
κόνα της πόλης: Ένας νέος μεγαλοπρεπής ναός χτίζεται δίπλα
στη μητρόπολη: ο Άγιος Μηνάς.

Σε μια πολύ δύσκολη εποχή ο Άγιος Μηνάς με τον μεγάλο
τρούλο και τα ψηλά καμπαναριά του ενσάρκωσε τις ελπίδες της
χριστιανικής κοινότητας. Ήταν το σύμβολο μιας νέας εποχής.
Ήδη από το 1856 είχε υπογραφεί το χάτι χουμαγιούν που επέ-
τρεπε την ίδρυση χριστιανικών ναών, ήδη είχαν αρχίσει να έρ-
χονται και οι πρώτοι χριστιανοί διοικητές στο νησί. 

Στην έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης
«Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» και θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2016 αποκαλύπτεται ολόκληρη η ιστορική διαδρομή της
πόλης. Τίτλος: «Ο Άγιος Μηνάς και το Μεγάλο Κάστρο του. Η
μαρτυρία της εικόνας». 65 παλιές φωτογραφίες δείχνουν πώς
άλλαξε η πόλη από το 1860 μέχρι το 1960, δηλαδή, από την
εποχή που δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί ο Άγιος Μηνάς (ο ναός
εγκαινιάστηκε το 1895). Στις πρώτες φωτογραφίες φαίνονται δε-
κάδες μιναρέδες να εξέχουν πάνω από τις χαμηλές στέγες των
σπιτιών. Η ιστορία αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στο τοπίο.
Παρατηρώντας και συγκρίνοντας φωτογραφίες βλέπει κανείς
έντονα τις κοινωνικές μεταβολές, τις οικονομικές εξελίξεις, βλέ-
πει τελικά μιαν ανάγλυφη εικόνα της περασμένης ζωής.

Αυτό πέτυχε η έκθεση: να γνωρίσομε καλύτερα μια πόλη.
Δηλαδή, να γνωρίσομε καλύτερα την Κρήτη. Το Ηράκλειο με τον
Άγιο Μηνά του είναι μόνο ένα παράδειγμα. 
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Επιστολικό δελτάριο με
ημερομηνία αποστολής την
26/5/1905. Είχε τυπωθεί λίγα
χρόνια πριν, γύρω στο 1900.
Διακρίνεται ο μιναρές του
τεμένους Κετχουντά 
Ζουλφικάρ Πασά (ναός της
Αγίας Αικατερίνης). (Συλλογή
Μάρκου  Μαρινάκη).

Η σημερινή Λεωφόρος Καλοκαιρινού 
σε φωτογραφία του R. Behaeddin. 
Λήψη από το τείχος, πάνω από τη 
Χανιώπορτα. Σε πρώτο πλάνο η 
φιλανθρωπική κρήνη (σεμπίλ χανέ) που
βρισκόταν στην αρχή του δρόμου, αφιέ-
ρωμα του ευκατάστατου μουσουλμάνου 
Καλοψούζ. Ο Άγιος Μηνάς διαμορφώνει
ήδη την εικόνα της πόλης. (Συλλογή
Νίκου Ψιλάκη).

Ο ναός του Αγίου Μηνά ξεπετάγεται μέσα από σωρούς ερειπίων.
Ερασιτεχνική φωτογραφία στρατιώτη της Βέρμαχτ.

(Συλλογή Γιάννη Τζανή). 
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Η μουσική της Κρήτης ταξιδεύει...
ΚΑΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕYΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΜΑΣ

Λένε πως η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους, πλαταίνει τους κόσμους, γίνεται κοινή
γλώσσα, κώδικας επικοινωνίας μέχρι και για διαφορετικούς λαούς ή πολιτισμούς.
Λένε, ακόμη, πως η τέχνη είναι ο καλύτερος πρεσβευτής μιας χώρας. Φτάνει παν-
τού γιατί δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι ωραίο να τ' ακούει κανείς όλα τούτα κι ας
ξέρει πως η κυρίαρχη μαζική κουλτούρα δεν φύτρωσε από το πουθενά, ιδιαίτερα
η σύγχρονη, αυτή που έχει τα μέσα και τους τρόπους να πάει παντού. Γι' αυτό και
κάθε προσπάθεια συντήρησης, εξέλιξης και ανάδειξης της τοπικής κουλτούρας,
της κάθε τοπικής κουλτούρας, πρέπει να θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα σημαντική
πράξη, κάτι σαν μορφή ενεργούς αντίστασης απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη
γλώσσα που καταπίνει τις πολιτισμικές αξίες των μικρότερων κοινοτήτων ή των μι-
κρότερων (αριθμητικά) λαών. 



Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε
ανθρώπους να μεταφέρουν σ' άλλες γω-
νιές του κόσμου την πνοή της Κρήτης. Μ'
όλες τις μορφές τις τέχνης, μα ξέχωρα με
τη μουσική. Ο ρυθμός μπαίνει εύκολα
στις καρδιές των ανθρώπων, αφομοι-
ώνεται, δημιουργεί γέφυρες επικοινω-
νίας. Χαρήκαμε κάποτε την ορμητική
έξοδο του Νίκου Ξυλούρη από τα στενά
όρια του τόπου, χαρήκαμε όσους (και δεν
είναι λίγοι) περπάτησαν στις μεγάλες
στράτες του κόσμου, χαιρόμαστε τους
φορείς του πολιτισμού μας που ξέρουν
να τον σέβονται, να τον κρατούν ζωντανό
και να τον μεταλαμπαδεύουν σ' άλλες
κοινότητες. Χαιρόμαστε και με τον Στέλιο
Πετράκη, που ξέρει το μουσικό μας
ιδίωμα, όπως ξέρει να πηγαίνει πολλά βή-
ματα πιο μπροστά την παράδοση του
τόπου. Τον είδαμε στις μακρινές Ινδίες,
τον είδαμε στην Αμερική, στο Βέλγιο, στη
Γαλλία, τον παρακολουθούμε σ' ένα ατέ-
λειωτο ταξίδι, τον καμαρώνουμε.

Μαζί με τους συνεργάτες του, τον Θα-
νάση Μαυρόκωστα, τον Γιώργο Σταυρα-
κάκη, τον Αντώνη Σταυρακάκη, τον
Δημήτρη Χατζάκη, τον Χαράλαμπο Κα-
κεπάκη και τον Νικόλα Καράτζη, δημι-
ούργησαν ένα εντυπωσιακό σχήμα.
Δουλεύουν ομαδικά, μελετούν μαζί, τα-

ξιδεύουν. Τον περασμένο Γενάρη βρέθη-
καν στο Μανχάταν, σ' ένα σπουδαίο φε-
στιβάλ, στο οποίο πήραν μέρος 12
καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο. Διαβά-
σαμε πως οι δώδεκα μοιράστηκαν τις
τρεις σκηνές του θρυλικού Webster Hall
στη συνοικία Chelsea. Εμείς, όμως, νομί-

ζουμε πως μοιράστηκαν κι εμπειρίες,
όπως μοιράστηκαν και την αγάπη του κό-
σμου. 

Ένα μήνα μετά βρέθηκαν στην άλλη
άκρη του κόσμου, στο Ρατζαστάν της Ιν-
δίας, στο «φεστιβάλ μουσικής ιερού
πνεύματος». Τους είδαμε στο YouTube. Σ'

77

ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟYΓΕΝΝΑ 2016✶

Ένα μήνα μετά βρέθηκαν
στην άλλη άκρη του 
κόσμου, στο Ρατζαστάν 
της Ινδίας, στο «φεστιβάλ
μουσικής ιερού πνεύματος». 

◗



ένα επιβλητικό Κάστρο, μνημείο της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Δεν ήταν μόνον ο Στέλιος με το κουαρ-
τέτο του εκεί. Η Κρήτη ήταν παρούσα. Το
αποδεικνύουν κάθε φορά οι εκδηλώσεις
του κόσμου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε
πως αυτοί οι λαοί ξέρουν από μουσική,
εύκολα ξεχωρίζουν την ήρα από το
στάρι. Διαθέτουν βαριά πολιτιστική κλη-
ρονομιά και ιδιαίτερα μια μουσική παρά-
δοση χιλιάδων ετών.  

Ακολούθησαν άλλες χώρες κι άλλες
πολιτείες, Βέλγιο, Γαλλία (Παρίσι και Μασ-
σαλία), όπου του απονεμήθηκαν δυο
βραβεία για τη δουλειά του. Το καλοκαίρι
το κουαρτέτο ταξίδεψε πάλι στην Ανα-

τολή, στη Μαλαισία, σ' ένα από τα είκοσι
καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Κάτω
από δυνατή τροπική βροχή ο Στέλιος μά-
γεψε! Ίσως επειδή η λύρα είναι το όργανο
που ξέρει να εκφράζει την ένταση και τον
έρωτα μαζί. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι
πάλλονταν στον ρυθμό της Κρήτης. Ο
Στέλιος θα θυμάται για χρόνια αυτόν τον
τόσο εκφραστικό λαό, αλλά κι οι ακροα-
τές του θα θυμούνται για χρόνια πως μια
μουσική που τους ήρθε από πολύ μα-
κριά, από ένα μικρό νησί στον χάρτη του
κόσμου, τους έκαμε να νιώσουν το σκίρ-
τημα της τέχνης, τη συγκίνηση που πρό-
σφερε μια ξένη μουσική κι ένα
συγκρότημα δοσμένο στην υπηρεσία της
τέχνης. 

Ίσως κάποτε ν' αλλάξει ο κόσμος, να
αναδειχθούν περισσότερο οι τοπικότη-
τες, οι τοπικοί πολιτισμοί που συναπαρ-
τίζουν τον μεγάλο ανθρώπινο πολιτισμό.
Ακόμη και μέσα στην Κρήτη, για παρά-
δειγμα, η μουσική δεν είναι ίδια. Άλλη η
μουσική της Σητείας, άλλη του Ρεθύμνου,
της Μεσαράς, της Κισάμου, άλλα και τα
περίφημα ριζίτικα. Έχουν όμως τον ίδιο
ομφάλιο λώρο, γνωρίζονται, διαλέγονται
μεταξύ τους, ασκούν και δέχονται επιρ-
ροές. Οι νέοι μουσικοί σαν τον Στέλιο
μπορούν να δώσουν νέα πνοή σ' αυτό

που υπηρετούν με τόσο πάθος. 
Το κρητικό κουαρτέτο ταξίδεψε κι

άλλες φορές, τον Σεπτέμβρη και τον
Οκτώβρη. Μερικές από τις δουλειές του,
όπως και μερικές από τις διεθνείς εμφα-
νίσεις, είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο,
μπορεί να τις δει και να τις ακούσει ο κα-
θένας. Και πρέπει. Κάθε ποιοτική μουσική
γαληνεύει τον άνθρωπο. Και κάθε προ-
σπάθεια σαν και τούτη προσφέρει στον
τόπο αυτό που συνήθως μας λείπει: εξω-
στρέφεια! 

Κι επειδή κάθε προσπάθεια χρειάζε-
ται υποστήριξη, ο Στέλιος Πετράκης και
το κουαρτέτο ευχαριστούν από καρδιάς
όσους τους συμπαραστέκονται: την Πε-
ριφέρεια Κρήτης, τα Σ/Μ Χαλκιαδάκη, τα
Οπτικά Μαρκάκη, το Οινοποιείο Λυρα-
ράκη... Τους ευχαριστούμε κι εμείς για
την απόλαυση που μας χαρίζουν με τη
μουσική τους, για τη μέθεξη, για τον
αγώνα τους να κρατήσουν ζωντανή μια
μεγάλη παράδοση. 

Τους ευχαριστούμε και για κάτι άλλο
που προσφέρουν απλόχερα στην Κρήτη
και που σήμερα το έχει μεγάλη ανάγκη ο
τόπος, η χώρα μας. Κι αυτό το «κάτι άλλο»
λέγεται περηφάνια!  
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Ίσως κάποτε ν' αλλάξει 
ο κόσμος, να αναδειχθούν
περισσότερο οι τοπικότητες,
οι τοπικοί πολιτισμοί που 
συναπαρτίζουν τον μεγάλο 
ανθρώπινο πολιτισμό. 

◗






