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Ντάλα μεσημέρι στη Μεσαρά
Θεατρικό σκηνικό, χρώματα καψαλιασμένα από τον ήλιο του καλοκαιριού, κορμιά μουσκεμένα στον ίδρωτα. Ντάλα μεσημέρι στην καρδιά
του μεγάλου κάμπου, στο φάλι της Μεσαράς, στη γόνιμη γης ανάμεσα
στο Πετροκεφάλι και την Πόμπια. Άμετρος κόπος, μα και γιορτή. Και
χαρά. Πάντα ήταν γιορτή το μάζεμα το καρπού σε τούτους τους τόπους.
Ήταν το κλείσιμο ενός κύκλου: σπορά, καλλιέργεια, συγκομιδή.
Οι αγροτικές δουλειές δεν σηκώνουν αναβολές. Βροχή και λιοπύρι ξεχνιούνται κάθε που η επείγουσα εργασία καλεί στα χωράφια τους δουλευτάδες της
γης.
Ανασηκώνεις τα χώματα κι αναδύονται σαν πρωτοφανέρωτα θαύματα τα
χαρίσματά της. Δώρα της φύσης που ξέρει ν' ανταμείβει τον ανθρώπινο μόχτο.
Μπορεί να ήρθε σαν ξενομερίτισσα από τόπους μακρινούς η πατάτα, μα
μπήκε για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως πριν
από ενάμισι αιώνα περίπου ήταν εντελώς άγνωστη στην Κρήτη. Κι οι παλιοί
Κρητικοί, που ήξεραν να τρέφονται με λογής - λογής χορταρικά, νόμισαν πως
και το φυτό της πατάτας ήταν χορταρικό για βράσιμο και γιαχνί. Κουτσουτρούλιζαν τις πατατιές και μαγείρευαν τους βλαστούς! Μια σχετικά άγνωστη
μα και απίστευτη ιστορία κρύβεται πίσω από την προσπάθεια διάδοσης της
νέας καλλιέργειας στην Κρήτη. Βλέπετε, το νησί δεν είχε ακόμη ενταχθεί στο
Ελληνικό Βασίλειο, που κι αυτό γνώρισε την πατάτα μετά το τέχνασμα του Καποδίστρια (του Κυβερνήτη που ήξερε την ψυχολογία του Έλληνα κι έβαλε τάχατες φρουρούς να φυλάγουν τις πατάτες από τους κλέφτες. Κι όπως είναι
ευρύτατα γνωστό, το εξωτικό γεώμηλο διαδόθηκε στον ελληνικό χώρο μέσα
από την ...κλοπή!)
Στην Κρήτη τα πράγματα εξελίχτηκαν αλλιώς. Στην αρχή τα παιδιά ξεπάτωναν τις πατατιές και... τσουλούσαν τις πατάτες στους δρόμους. Γι' αυτά ο
καινούργιος καρπός ήταν απλά... ένα παιγνίδι! Κανείς δεν ήξερε πως τούτο το
μαγικό φυτό με τους υπόγειους καρπούς θα μπορούσε ν' αποτελέσει βασικό
αντίδοτο στην πείνα που μάστιζε τότε τους αγροτικούς πληθυσμούς. Πέρασαν χρόνια για να το μάθουν... Μιλάμε, βέβαια, για την περίοδο 1850-1870.
Τότε που ο οραματιστής πλοίαρχος T. A. B. Spratt διαπίστωνε ότι κάποια υψίπεδα του νησιού, όπως ο Άγιος Θωμάς, θα μπορούσαν να γίνουν ιδανικός βιότοπος για την πατάτα.
Κι ύστερα ήρθε η μαγεία του τηγανιού! Το κρητικό λάδι που τσιτσίριζε στη
φωτιά και ρόδιζε τις χοντρές ροδέλες της πατάτας. Κι ύστερα ήρθαν τα κοκκινιστά και τα ψητά. Η πατάτα ενσωματώθηκε με τον πιο αρμονικό τρόπο στην
τοπική κουζίνα. Όπως κι η άλλη ξενομπάτισσα, η ντομάτα!
Έτσι είναι τούτος ο κόσμος. Δεν ταξιδεύουν μόνον οι άνθρωποι, ταξιδεύουν και τα φυτά και τα ζώα. Ο κόσμος μας κινείται, τ' αγαθά περνούν από
τον ένα τόπο στον άλλο και γίνονται μέρη της κάθε τοπικής κουλτούρας.
Περπατήσαμε κι εμείς στο φρεσκοοργωμένο χωράφι. Κι είδαμε τον πλούτο
της γης. Την απλοχεριά και το φιλότιμό της. Ξέρει ν' ανταμείβει. Και πάντα θ' ανταμείβει εκείνους που ξόδεψαν χρόνο και κόπο για να την καλλουργήσουν!
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Τα θαύματα στην Κρήτη δεν τελειώνουν!
Με ξάφνιασε το Μεγάλο Κάστρο έτσι που το είδα βουτηγμένο στην πορφύρα. Αρχές του καλοκαιριού, βραδάκι. Τα φώτα της πόλης
είχαν κιόλας ανάψει, στο Παγκρήτιο Στάδιο γινόταν κάποια εκδήλωση, ίσως και κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας. Και στο βάθος, εκεί
προς το Βορρά, ο ουρανός ντύθηκε με την πορφυρένια φορεσιά του.
Κι άλλες φορές έχομε θαυμάσει το ρόδινο χρώμα της Δύσης. Μα κοιτάζοντάς το από το Μεγάλο Κάστρο και τα περίχωρά του το
βλέπεις να τυλίγει τον Στρούμπουλα, ίσως και το λεγόμενο "Μπουρούνι της ρογδιάς".
Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου, ήξερα πως σε λίγο θα ερχόταν η νύχτα να σκεπάσει το θαύμα.
Κι ύστερα σκέφτηκα πως τα θαύματα δεν τελειώνουν. Χιλιάδες άστρα φωτίζουν τον ουρανό, χιλιάδες πυγολαμπίδες φωτίζουν τον
κόσμο μας.

Όταν ζεις σ' έναν τόπο σαν την Κρήτη
τα θαύματα δεν τελειώνουν...
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Μια φωλιά στην
κληματαριά μου
Πρόλαβα να τα δω μόνο μια φορά.
Άκουγα κάθε πρωί φωνές και τραγούδια· κάτι σαν εαρινή συμφωνία, σαν
μελωδία μυστική, μα και σαν ατέρμων
ύμνος στον έρωτα ξεχυνόταν μέσα από
τα κλαδιά της κληματαριάς μου. Κι ένα
μεσημέρι, την ώρα που είχαν κοπάσει πια
τα τραγούδια, σκαρφάλωσα για να δω τι
συνέβαινε. Δυο κοτσύφια είχαν διαλέξει
την αυλή μου για να στήσουν το σπιτικό
τους. Μια καλοχτισμένη φωλιά, φτιαγμένη με ξερόχορτα, ολοστρόγγυλη, ήταν
κρυμμένη μέσα στο πυκνό φύλλωμα!
Σταμάτησα δίπλα προσέχοντας μην
τυχόν και προκαλέσω άθελά μου κάποια
ζημιά. Η φωλιά ήταν γεμάτη! Κάμποσα
τοσοδούλια πουλιά με κοίταξαν σαστισμένα. Κι ύστερα άνοιξαν διάπλατα τα
στόματά τους. Ποιος ξέρει; Μπορεί και να
νόμισαν ότι τους κουβαλούσα κι εγώ
τροφή... Μπορεί ν' άκουσαν το θρόισμα
των φύλλων και να με πέρασαν για τη
μάνα τους.
Κατέβηκα γρήγορα. Τα μεγάλα κοτσύφια έλειπαν εκείνη την ώρα κι η κληματαριά μου βυθίστηκε γρήγορα στη
μεσημεριάτικη ραστώνη.
Η καθημερινή πρωινή συναυλία συνεχίστηκε για κάμποσες ημέρες ακόμη. Κι
όταν σώπασαν τα κοτσύφια, σκαρφάλωσα πάλι στην κληματαριά. Η φωλιά
ήταν άδεια. Οι νεοσσοί είχαν πετάξει...
Μόνος πια, χωρίς την αγωνία μην ενοχλήσω τους φτερωτούς γείτονές μου,
πρόσεξα το έρημο σπιτικό τους. Ήταν
θαύμα! Τόσο στρογγυλό που λες και τα
κοτσύφια είχαν διδαχτεί γεωμετρία, τόσο
πυκνά δομημένο που λες κι είχαν περάσει από κάποιο προηγμένο Πολυτεχνείο,
τόσο στέρεο που νόμιζες πως δεν θα
μπορούσε κανένας μάστορας να τους παραβγεί στην τέχνη.
Κατέβηκα, μα τη φωλιά τους την
άφησα αμάλαγη ανάμεσα στα άγουρα
σταφύλια. Και προχθές που άκουσα πάλι
το τραγούδι των πουλιών σκαρφάλωσα
γεμάτος περιέργεια στην κληματαριά. Τα
σταφύλια είχαν σχεδόν ωριμάσει και
μέσα στο άδειο σπιτικό των κοτσυφιών

Χαλάλι σας, φτερωτά φιλαράκια. Χίλιες φορές χαλάλι σας.
Φάτε όσα σταφύλια θέλετε, φωνάξετε και τους φίλους σας
να τους κάμετε τραπέζι. Και μην ξεχάσετε να ξανάρθετε.
Να ξαναχτίσετε τη φωλιά σας στον ίδιο τόπο.
Στην κληματαριά μου, δηλαδή... στη δική σας κληματαριά.
ήταν σκορπισμένες κάμποσες μισοφαγωμένες ρώγες!
Ευτυχώς, λοιπόν, τα κοτσύφια ξαναήρθαν. Δεν με ξέχασαν. Επιστρέφουν
κάθε ξημέρωμα, στήνουν συναυλίες,
υποδέχονται με τραγούδια την κάθε καινούργια μέρα, σκορπούν ολόγυρα τη
χαρά της ζωής, γεύονται -πρώτα αυτάτους ώριμους καρπούς της κρεβατίνας. Κι
εγώ είμαι εκεί. Σε κάποιαν άκρη του
κήπου, τόσο κοντά που ν' ακούω τις νότες
της μουσικής τους, τόσο μακριά που να

μη με νιώσουν σαν απειλή.
Χαλάλι σας, φτερωτά φιλαράκια. Χίλιες φορές χαλάλι σας. Φάτε όσα σταφύλια θέλετε, φωνάξετε και τους φίλους σας
να τους κάμετε τραπέζι. Και μην ξεχάσετε
να ξανάρθετε. Να ξαναχτίσετε τη φωλιά
σας στον ίδιο τόπο. Στην κληματαριά μου,
δηλαδή... στη δική σας κληματαριά.
Μέχρι τότε η παλιά φωλιά σας θα
είναι εκεί και θα σας περιμένει.
Κανείς δεν θα τη χαλάσει.
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Δεκαπενταύγουστος κι εδώ. Στη Φουρνή, ένα από τ' αρχοντοχώρια του Μεραμπέλλου.
Εσπερινός. Με το μελίχρωμα ν' απλώνεται στις τελευταίες ακτίνες του δύοντος ηλίου,
με τη γαλήνη ν' απλώνεται στις μορφές των ανθρώπων.
Είναι όλες γυναίκες! Και μάνες. Εκείνες ξέρουν καλύτερα...

Η γαλήνη του Δεκαπενταύγουστου
Αχ αυτά τα μικρά ελληνικά εκκλησάκια! Με τα τρεμάμενα καντήλια, τις ανοικτές πόρτες και τις επιγραφές που χάρασσαν οι παλιοί στα
ανώφλια. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, πρώτο μισό του Αυγούστου, ξαναπαίρνουν την αρχέγονη γαλήνη τους, σμίγουν τα θυμιάματα
με τις μυρωδιές του γιασεμιού, του βασιλικού και του νυχτολούλουδου, αντηχούν οι ψαλμωδίες στους δρόμους.
Ελληνικός Δεκαπενταύγουστος. Τούτες οι δυο λέξεις αρκούν για να πουν στους μυημένους όσα δεν λένε χίλιες άλλες λέξεις μαζί. Αρκούν για να ξυπνήσουν τις θύμησες, όλοι γυρνάμε πίσω τον χρόνο, σε κάποιους άλλους καιρούς, με κάποιους ασπρογένηδες γέρους
παπάδες να μελωδούν, με τους Αποστόλους να έρχονται εκ παράτων για ν' αποδώσουν την πρέπουσα τιμή στη Μητέρα του Θεού,
με κάποιον ασεβή Ιεχωνία* ν' απλώνει τα βέβηλα χέρια πάνω στο φέρετρο της Θεοτόκου...
Δεκαπενταύγουστος κι εδώ. Στη Φουρνή, ένα από τ' αρχοντοχώρια του Μεραμπέλλου. Εσπερινός. Με το μελίχρωμα ν' απλώνεται στις
τελευταίες ακτίνες του δύοντος ηλίου, με τη γαλήνη ν' απλώνεται στις μορφές των ανθρώπων. Είναι όλες γυναίκες! Και μάνες. Εκείνες ξέρουν καλύτερα...
* Ιεχωνίας: Στην εικονογραφία της Κοίμησης της Θεοτόκου βλέπομε συχνά έναν άνδρα με κομμένα χέρια από τους καρπούς (που
στάζουν αίμα). Ονομάζεται Ιεχωνίας και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν ένας από τους φανατικούς της εποχής που
προσπαθούσαν να αρπάξουν το σώμα της Παναγιάς, όταν, μετά την κοίμησή της, μεταφερόταν με θαυματουργικό τρόπο στη Γεσθημανή. Ο Ιεχωνίας πρόλαβε κι έσπρωξε το φέρετρο, αλλά ένας άγγελος κατέβασε με δύναμη τη ρομφαία και του έκοψε τα χέρια.
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Χρώματα κλεισμένα στην αγκάθινη πανοπλία τους!
Θυμήθηκα εκείνον τον γεράκο που κάποτε, δεκαετία του 1980, γυρνούσε τα χωράφια της Μεσαράς, έκοβε τις "ξεπουλιασμένες"* αγκινάρες και τις πουλούσε ή τις πρόσφερε σαν άνθος εξωτικό στους τουρίστες. Στεκόταν πότε στον δρόμο της Φαιστού και πότε στην
είσοδο της Αγίας Τριάδας. Και, όπως μου είπε, οι δουλειές του δεν πήγαιναν άσχημα. Οι περισσότεροι τουρίστες δεν είχαν ξαναδεί ανθισμένες αγκινάρες...
Τώρα που τις κοιτάζω, λοιπόν, μέσα από τον φακό με τούτα τα υπέροχα χρώματά τους σκέφτομαι πόσο δίκιο είχε ο ευρηματικός γεράκος της Μεσαράς. Θαυμάσιο άνθος κλεισμένο σε αγκάθινη πανοπλία! Είναι τα μικρά μυστικά της φύσης. Το ταπεινό που ντύνεται
στο φως. Και για μας τους ντόπιους το καθημερινό και συνηθισμένο, που το προσπερνάμε!
* Ξεπουλιάζω = (κυριολ) εκκολάπτω - όταν σπάσουν τα αυγά και από μέσα τους βγουν οι νεοσσοί. Ωστόσο, το ρ. χρησιμοποιείται και
για να δηλώσει την κατάσταση των φυτών ή των καρπών μετά την πλήρη ωριμότητά τους. Δηλαδή, τότε αρχίζουν να βγάζουν άνθη
ή να σποριάζουν. Η απίστευτη ευρηματικότητα του κρητικού γλωσσικού ιδιώματος!

◗
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Τ' αγρίμι στέκει
στο τζουγκρί!
Βιγλάτορας και τούτη. Στην άκρα της Κρήτης, στ'
ανατολικά της Σητείας. Μια αίγα σκαρφαλωμένη
στην πέτρινη μοναξιά, αναμεσός ουρανού και γης.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γύρευε, πάντως χορταράκι
δεν υπήρχε μήτε για δείγμα!
Αγνάντευε μόνο. Κοίταζε πέρα μακριά. Εκεί
που επίσης δεν υπάρχει χορτάρι μήτε για δείγμα,
στην απεραντοσύνη της θάλασσας.
Πόσο λίγα πράματα ξέρομε, αλήθεια, για τον
κόσμο μας! Τόσο λίγα που δεν μας επιτρέπουν να
καταλαβαίνομε μήτε το βλέμμα ενός ζωντανού
μήτε τη επιμονή του ν' ανεβαίνει στ' αγριοτόπια και
στα ψηλώματα...

Θαλασσινές
σπηλιές
στην Κρήτη!
Από τα πιο μαγευτικά σημεία της Κρήτης είναι τούτες οι μικρές θαλασσινές σπηλιές που κοσμούν τις
ακτές του Νότου, στην ούγια των Αστερουσίων. Η
θάλασσα παιγνιδίζει στα πλάγια, το φως και η σκιά
παιγνιδίζουν, οι τυχεροί που μπορούν ν' απολαύσουν τις πολύκλαδες δαντέλες του Νότου προσπαθούν να μαντέψουν τα μικρά μυστικά της
φύσης.
Κι ύστερα ακούς τους ψαράδες και τους βαρκάρηδες που διηγούνται πράγματα θαυμαστά,
άλλοι για κρυμμένες σπηλιές, άλλοι για κρυμμένους
ασκητές, άλλοι για πειρατές που πέρασαν κάποτε
από τούτους τους τόπους κι έκαμαν τις θαλασσινές
σπηλιές ορμητήρια. Έτσι γίνεται πάντα. Οι θρύλοι
κι οι παραδόσεις υφαίνουν πάνω σε φανταστικά
στημόνια τα αινίγματα των τόπων, το μυστήριο που
περιβάλλει καθετί που ξεφεύγει από τα όρια του
συνηθισμένου!
Στη φωτογραφία: Μια θαλασσινή σπηλιά στα
βράχια του Αγίου Παύλου στους Καλούς Λιμνιώνες.

...το φως και η σκιά παιγνιδίζουν,
οι τυχεροί που μπορούν ν' απολαύσουν τις πολύκλαδες δαντέλες του
Νότου προσπαθούν να μαντέψουν
τα μικρά μυστικά της φύσης.

◗

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> Χαμόγελα καλοκαιρινά!
Μας αρέσει να μοιράζουμε χαμόγελα στους πελάτες μας και αυτό
προσπαθούμε να αποδεικνύουμε καθημερινά! Το καλοκαίρι ξεκίνησε με όρεξη
για δώρα, νόστιμες συνταγές και εντυπωσιακά χτενίσματα…

μησαν τα προϊόντα της εταιρείας Henkel κέρδισαν σετ με
προϊόντα περιποίησης μαλλιών Schwarzkopf και Syoss για
λαμπερές εμφανίσεις. Οι καταναλωτές προϊόντων Misko κέρδισαν ζυμαρικά για ένα ολόκληρο εξάμηνο. Όσο για τους φίλους μας στο facebook, ο ξεδιψαστικός διαγωνισμός με δώρο
5 ισοθερμικές τσάντες γεμάτες με Προϊόντα Εμπιστοσύνης
Χαλκιαδάκης ήταν μία μεγάλη έκπληξη!
Αν θέλετε κι εσείς να κερδίζετε δώρα και να μαθαίνετε
πρώτοι τις προσφορές μας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα
μας www.facebook.com/xalkiadakis.gr, να μας κάνετε Like
και έτσι να είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία!

360 ΤΥΧΕρΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΔΩρΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

 Μπορείτε κι εσείς!

Π

άνω από 360 τυχεροί
πελάτες, 270 εκ των
οποίων έλαβαν δωροεπιταγές συνολικής αξίας
5.900€! Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με πολλά και χρήσιμα
δώρα. Πελάτες μας που προτί-

Η Μπαρμπαρίγου…
στην κουζίνα μας με χωριάτικες πίτες

M

P

ία ιδιαίτερη καλεσμένη υποδεχτήκαμε στις 28 Μαΐου
στα καταστήματά μας και ανοίξαμε φύλλο μαζί της! Η
εταιρεία μας σε συνεργασία με την ALFA διοργάνωσε,
με αφορμή τα τρία νέα χωριάτικα φύλλα της τελευταίας, συνάντηση με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Το κατάστημά μας Max Αλικαρνασσού γέμισε με υπέροχες
μυρωδιές και η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη προκειμένου να δοκιμάσει τις νόστιμες πίτες της ALFA και να γνωρίσει
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από κοντά την Αργυρώ! Όλοι μαζί φουρνίσαμε, φωτογραφηθήκαμε και περάσαμε πολύ όμορφα απολαμβάνοντας εκπληκτικές προσφορές στο πλαίσιο της εκδήλωσης!

Το κατάστημά μας Max Αλικαρνασσού
γέμισε με υπέροχες μυρωδιές και
η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη!!!

ΥΠΕΡ

ΚΑΛΟΚΑΙρΙ 2016

Σάββατο 2/7/2016 ο Στέλιος Παρλιάρος και ο Αλέξανδρος Παπανδρέου μαγείρεψαν ξανά χρησιμοποιώντας Lurpak μπροστά σε
πλήθος πελατών του καταστήματός μας στη Σητεία. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και οι συνταγές υπέροχες!
Το τριήμερο στην Κρήτη έκλεισε με ένα εποικοδομητικό και

Σεμινάριο ζαχαροπλαστικής
με τον Στέλιο Παρλιάρο
...και μαγειρέματα μπροστά
σε πλήθος κόσμου!

Σ

Q

τις αρχές Ιουλίου καλωσορίσαμε τους γνωστούς chefs Στέλιο Παρλιάρο και Αλέξανδρο Παπανδρέου, στα καταστήματά μας σε Σητεία και Κοκκίνη, με Lurpak
μαγειρέματα. Σε συνεργασία με την Arla δώσαμε την ευκαιρία σε
15 τυχερούς νικητές της κλήρωσης Lurpak να παρακολουθήσουν σεμινάριο
ζαχαροπλαστικής την Παρασκευή
1/7/2016 από το Στέλιο Παρλιάρο στο
ξενοδοχείο Knossos Beach, στο Κοκκίνη Χάνι. Κατά τη λήξη του σεμιναρίου
δόθηκαν προϊόντα Arla ως δώρα σε
όλους τους συμμετέχοντες! Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εκεί και το

>

άκρως ενδιαφέρον σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στους υπαλλήλους της εταιρείας μας με εισηγητές
τον Αλέξανδρο Παπανδρέου και τους επιστημονικούς συνεργάτες της Arla. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων μας που εργάζονται στους πάγκους
αλλαντικών – τυριών ώστε να παρέχουν νόστιμες ιδέες και ακόμα
καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας! Μάθαμε την ιστορία,
τον τρόπο παρασκευής και τα διατροφικά χαρακτηριστικά όλων
των τυριών – παραδοσιακών και εισαγόμενων – προκειμένου να
είμαστε «διαβασμένοι» σε κάθε ερώτησή σας.

Ζαχαροπλάθουμε!

Η

μαγεία της μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής καλά
κρατεί και εμείς ζαχαροπλάθουμε και κερδίζουμε στα καταστήματα Χαλκιαδάκης! Στα μέσα
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την εταιρεία Γιώτης,
event ζαχαροπλαστικής με τη γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου στο κατάστημά μας στην παραλιακή και
στο Max Αλικαρνασσού.
Οι λάτρεις της ζαχαροπλαστικής
μυήθηκαν από τη Ντίνα Νικολάου
στα μυστικά της επιτυχημένης
Banoffe pie και της λαχταριστής
τάρτας φράουλας, με υλικά Γιώτης.
Μέσα από αυτή την εκδήλωση στηρίξαμε τον ‘’Ξενώνα για την Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί’’
Ηρακλείου Κρήτης. Επιπλέον, δύο
τυχεροί πελάτες που έκαναν τα
ψώνια τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μετά από κλήρωση, κέρδισαν δύο υπέροχα επιτραπέζια
μίξερ!

...στηρίξαμε
τον ‘’Ξενώνα
για την Κακοποιημένη
Γυναίκα και το Παιδί’’
Ηρακλείου Κρήτης
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

> ...Και όταν δεν μαγειρεύαμε… χτενίζαμε!

Σ

ε συνεργασία με τη Henkel οργανώσαμε νέες προωθητικές ενέργειες για τους εκλεκτούς πελάτες μας. Φιλοξενήσαμε στο κατάστημά μας την ομάδα της σειράς
προϊόντων Syoss και Got2b και οργανώσαμε event υψηλών
προδιαγραφών. Ξεκινήσαμε από το κατάστημα Χαλκιαδάκης
στις Μοίρες την Παρασκευή 10/6 και το Σάββατο 11/6 και συνεχίσαμε στη Σητεία στο Κολωνέλο την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιουλίου.
Οι πελάτες μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν
χτενίσματα και να μυηθούν στα μυστικά και τις τεχνικές περιποίησης μαλλιών. Παράλληλα, στις εκδηλώσεις δόθηκαν τσάντες
με προϊόντα Got2b και Syoss σε νικητές από ραδιοφωνικούς
σταθμούς, καθώς και από τη σελίδα μας στο facebook:
(www.facebook.com/xalkiadakis.gr).
Μαζί μας σε αυτές τις προσπάθειες ήταν δύο Hair stylists, τρεις
Promoters, καθώς και ένας DJ που πλαισίωνε τα events με καλοκαιρινές μουσικές επιλογές.

Κομμώσεις που ομορφαίνουν
τον κόσμο μας
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ
ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ

M

έρες ομορφιάς και καλοκαιρινά χτενίσματα είχαμε και στα καταστήματά μας Max στην Αλικαρνασσό, καθώς και στα Κουνουπιδιανά, όπου
υπήρχε κομμώτρια για να φτιάξει αγαπημένα χτενίσματα με
προϊόντα της σειράς Le Petit Marseillais για βαμμένα μαλλιά! Έτσι λοιπόν λατρέψαμε τις πλεξούδες σε Ηράκλειο και
Χανιά μέσα από τους Hair stylists της Johnson & Johnson.
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ΤΑΝΕΑΜΑΣ

u

Αγαπάμε τον πλανήτη,
φροντίζουμε το περιβάλλον

Σ

τα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οργανώσαμε στα καταστήματά μας δράσεις ανακύκλωσης. Στις 24 και 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση στους πελάτες μας για την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους. Παράλληλα, μοιράστηκαν σε όλους δώρα και τσάντες ανακύκλωσης, ώστε να
γίνει ευκολότερη η εφαρμογή όσων μάθαμε και να ξεκινήσουμε άμεσα να ανακυκλώνουμε!

Μια όμορφη
καλοκαιρινή
βραδιά
με τη Μαρινέλα
και τον Ρέμο
«Ένα βήμα, ένα γέλιο»…
Με χαμόγελο, αγάπη και αθλητική διάθεση πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 28/5 αγώνας δρόμου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, για να στηρίξουμε το Κέντρο Ειδικών Παιδιών Άγιος Σπυρίδων. Η εταιρεία μας με τους πιο… fit εργαζόμενους (!) στάθηκε
δίπλα στα παιδιά και στήριξε την προσπάθειά με 200 συμμετοχές
για τον αγώνα δρόμου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις δωρεάν συμμετοχές το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να γράψουν στη σελίδα
της εταιρείας μας στο Facebook ένα σχόλιο ‘’Θέλω να τρέξω!’’. Και
έτσι τρέξαμε όλοι μαζί για να προσφέρουμε! Ευχαριστούμε πολύ
όσους ήταν κοντά μας και σ’ αυτήν την πολύτιμη προσπάθεια.

Δεν γινόταν να μην τραγουδήσουμε όλοι μαζί, να μην ταξιδέψουμε μέσα από τα τραγούδια της νοσταλγίας, δεν γινόταν να
λείπουμε!
Τα Super market Χαλκιαδάκης είχαν την αποκλειστική διάθεση των εισιτηρίων για τη συναυλία ‘’ρέμος - Μαρινέλα’’. Οι πελάτες μας μπορούσαν να προμηθευτούν από τα καταστήματά
μας εισιτήρια σε προπώληση στην προνομιακή τιμή των 12€
αντί των 15€. Η συναυλία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με όλο το
κοινό να τραγουδά τις αγαπημένες επιτυχίες από τους καταξιωμένους καλλιτέχνες!

Καλοκαιρινές
διακοπές στην

KAΡΠΑΘΟ!

> O
To καλύτερο σας το κρατήσαμε για το τέλος! Η εταιρεία μας, σε
συνεργασία με τον Σκάι Κρήτης 92,1, προσέφερε οκτώ πακέτα
τετραήμερων διακοπών στην Κάρπαθο, με δωρεάν εισιτήρια από την ΑΝΕΚ Lines και διαμονή από την Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου! Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι πελάτες
μας, με κάθε αγορά 20€ σε μία απόδειξη, από Δευτέρα 6/6 έως
και Τετάρτη 29/6. Οι νικητές ήταν ενθουσιασμένοι και εμείς
ακόμα περισσότερο, αφού για άλλη μια φορά καταφέραμε να
μοιράσουμε, μαζί με χαμόγελα, και καλοκαιρινές διακοπές!
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Εκπλήξεις
και δώρα!
Οι εκπλήξεις δεν σταματούν, καθώς συνεχίζουμε να μοιράζουμε πλούσια δώρα! Στο φυλλάδιο προσφορών, αλλά
και στην ιστοσελίδα μας www.xalkiadakis.gr, μπορείτε να δείτε τις τρεχούμενες κληρώσεις και να διεκδικήσετε δώρα και δωροεπιταγές από τα Supermarket
Χαλκιαδάκης! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση της
Xtra Card Χαλκιαδάκης, με την οποία έχετε μοναδικά προνόμια και επιστροφή χρημάτων μέσω δωροεπιταγής 5€
κάθε φορά που συγκεντρώνετε 100 πόντους με τις αγορές κρητικών προϊόντων.

ΤΑΝΕΑΜΑΣ
Μας βράβευσαν ως
> "Διαμάντι
της ελληνικής οικονομίας"!
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΙΕΣΤΕρΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΙΣ

B

ραβευτήκαμε ως «Διαμάντι της Ελληνικής Οικονομίας» (Diamond of
the Greek Economy) από την εταιρεία οικονομικών μελετών Stat Bank, που
κατέταξε την Χαλκιαδάκης Α.Ε. στο νούμερο 139 από τις 320 υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, με
βάση τα οικονομικά αποτελέσματά της!
Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν σταθερά όλα τα χρόνια από το πρώτο παν-

τοπωλείο μας μέχρι σήμερα! Η εταιρεία
Χαλκιαδάκης έχει δεσμευτεί «να μπορεί
να κοιτάει τον πελάτη στα μάτια», και ορμώμενη απ' αυτή την πεποίθηση δημιούργησε το πρωτόκολλο ασφάλειας
τροφίμων e-cert, ώστε να γνωρίζουμε τα
πάντα για την παραγωγή των προϊόντων
που πωλούνται στα μανάβικά μας, φροντίζουμε για τις καλύτερες προσφορές
στους πελάτες μας, όπως και για την επιστροφή χρημάτων μέσω δωροεπιταγών
από τις αγορές κρητικών προϊόντων.

Η Ακαδημία μας
συνεχίζει να επιμορφώνει!
Ηδική μας Ακαδημία έχει στόχο την επιμόρφωση
των ανθρώπων μας δίνοντάς μας τα εφόδια και τη
γνώση να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε
«το όνομα που εμπιστεύεστε».

Λ

ειτουργεί επίσημα από το 2010 και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10.000 εκπαιδευτικές ώρες επιμόρφωσης, τόσο σε εξειδικευμένα τμήματα όπως η
εκπαίδευση των εργαζόμενων στη μαναβική, τα κρεοπωλεία
και τους πάγκους αλλαντικών και τυροκομικών, όσο και σε
θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που αφορούν
όλους τους εργαζόμενους των καταστημάτων.
Κάθε χρόνο οργανώνονται ποικίλες θεματικές ενότητες
που αφορούν είτε άμεσα το αντικείμενο εργασίας του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, είτε έμμεσα, όπως για παράδειγμα
την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ανθρώπων μας από τον
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Ερυθρό Σταυρό για παροχή Πρώτων Βοηθειών.
Σε συνεργασία με την Ακαδημία Σπύρος Σκλαβενίτης,
έχει ξεκινήσει η επιμόρφωση όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού μας –δηλαδή και των 1.195 εργαζομένων- με θέμα «Ενθουσιασμένος Πελάτης».

Στόχος του τρίωρου προγράμματος
είναι η απόλυτη εξυπηρέτηση!
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι άνθρωποι
είναι η δύναμή μας, ενισχύουμε
αυτή τη δύναμη με γνώση,
για τη δική σας καλύτερη αγοραστική εμπειρία.

NEO

ΣΥΓΧρΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ"
>ΤΟΈναΝΕΟκόσμημα
στην πλατεία Σινάνη του Ηρακλείου

1.000 τετραγωνικά, 10.000 κωδικοί!

Σ

ην ίδια γειτονιά που πάνω
από 20 χρόνια βρισκόταν το
«παλιό» κατάστημα, κατασκευάστηκε το νέο ιδιόκτητο
κατάστημα με προδιαγραφές
που καλύπτουν τον σύγχρονο καταναλωτή: πάνω από 1000 τετραγωνικά, άνετοι διάδρομοι, φωτεινό, με εύχρηστο
χώρο parking, φιλικό προς το περιβάλλον
και φυσικά τιμές που μοιράζουν χαμόγελα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η
καμπάνια της εταιρείας.
«Είναι πολύ σημαντικό που σε μία
χρονική περίοδο τόσο δύσκολη οικονομικά για την χώρα μας καταφέρνουμε να
αναπτυσσόμαστε, να δημιουργούμε και
να μεγαλώνουμε την οικογένειά μας, μία
οικογένεια που απαριθμεί πάνω από
1.100 μέλη» ανέφερε χαρακτηριστικά η
κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη.
Πάνω από 10.000 κωδικοί βρίσκονται
στα ράφια του νέου διώροφου καταστήματος, προσφέροντας μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε σταθερά υψηλή
ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρωταρχικός
στόχος της Χαλκιαδάκης Α.Ε. είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προ-

ϊόντων, και φυσικά στο μανάβικο του
νέου καταστήματος ισχύει η πλατφόρμα
e-cert, μία πρωτοβουλία της Χαλκιαδάκης Α.Ε. για την ασφάλεια τροφίμων.
Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος,
που βρίσκεται στη γωνία Ιερολοχιτών και
Παυλάκη, στην πλατεία Σινάνη, πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων
φορέων και αρχών της πόλης του Ηρακλείου.

...πάνω από
1000 τετραγωνικά,
άνετοι διάδρομοι, φωτεινό,
με εύχρηστο χώρο parking,
φιλικό προς το περιβάλλον
και φυσικά τιμές που
μοιράζουν χαμόγελα.
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 Μια φωτογραφία - ένα ποίημα
ΦΩΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Αχ, ατέλειωτος ήλιος
σας χρυσώνει
Τα νησιά της Ελλάδας! ω νησιά βλογημένα,
που με αγάπη και φλόγα μια Σαπφώ τραγουδούσε,
που πολέμων κι ειρήνης δώρα ανθίζαν σπαρμένα,
που το φέγγος του ο Φοίβος απ’ τη Δήλο σκορπούσε!
Αχ, ατέλειωτος ήλιος σας χρυσώνει ως τα τώρα,
μα βασίλεψαν όλα, όλα τ’ άλλα σας δώρα!
Και της Χίος τη Μούσα, και της Τέως τη λύρα,
αντρειοσύνης κι αγάπης δοξαρίσματα πρώτα,
σε άλλους τόπους για φήμη τα μετάφερε η Μοίρα,
γιατί η μαύρη τους μάνα μήτε αν ζούνε δε ρώτα!
Κι αντιλάλησαν ξάφνω παραπέρα στη Δύση
απ’ εκεί που ανθίζαν των «Μακάρων αι νήσοι»...
Λόρδος Μπάυρον, Τα νησιά της Ελλάδας,
μετάφραση Αργύρης Εφταλιώτης

Παράθυρo
Τι παράπονο λοιπόν μπορώ νάχω απ’ αυτό το παράθυρο;
Αν θες το μισανοίγεις και, δίχως διόλου να κοιτάξεις έξω,
μπορείς μες απ’ τα τζάμια να παρακολουθείς αθέατος
αυθεντικές σκηνές του δρόμου, σ’ ένα χώρο πιο βαθύ και διαρκέστερο
με τον πράο φωτισμό μιας μεγάλης απόστασης,
ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται κάτω απ’ τα μάτια σου, ένα μέτρο πιο πέρα.
Αν θέλεις πάλι μπορείς να το ανοίξεις ολότελα και να κοιτιέσαι
στο τζάμι, σαν μέσα
σε καθρέφτη μαγικό, και να χτενίζεις τα μαλλιά σου
που αραιώνουν
ή να διορθώσεις κάπως το χαμόγελό σου. Μες απ’ τα τζάμια
όλα φαίνονται ευκρινέστερα – πιο σιωπηλά, πιο ακίνητα,
επομένως κι απαραίτητα κι αγέραστα.
Γιάννης Ρίτσος, Τέταρτη Διάσταση

Αχ, ατέλειωτος ήλιος
σας χρυσώνει ως τα τώρα,
μα βασίλεψαν όλα,
όλα τ’ άλλα σας δώρα!
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ΦΩΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ
Αγαπώ, άρα υπάρχω
... Καλοκαίρι, μην πίστεψες πως δε συλλογιέμαι!
Η σκέψη μου είναι αγάπη κι η αγάπη μου σκέψη.
Μυστηριακή θεία δύναμη που αναθρώσκει
απ' τα βάθη μου, αντανακλά και στολίζει
με την εξαίσιά της λάμψη το μηδέν και τη νύχτα.
Μη ρωτήστε πού πέφτουν τα ποτάμια της γης
τι στηρίζουν οι κορφές των βουνών
τι κρύβει από πάνω μας η μεγάλη φωτιά.
Δε ρωτώ γι' άλλο τίποτα.
Τραγουδώ σαν πουλί στ' ακρινότερο δέντρο του κόσμου:
Αγαπώ, άρα υπάρχω
Νικηφόρος Βρεττάκος, Το μεσουράνημα της φωτιάς

... Καλοκαίρι,
μην πίστεψες πως δε συλλογιέμαι!
Η σκέψη μου είναι αγάπη
κι η αγάπη μου σκέψη.
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...Κι είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια
Ελαιώνες κι αμπέλια μακριά ως τη θάλασσα
Κόκκινες ψαρόβαρκες πιο μακριά ως τη θύμηση
Έλυτρα χρυσά του Αυγούστου στον μεσημεριάτικο ύπνο
Με φύκια ή όστρακα. Κι εκείνο το σκάφος
Φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, που διαβάζει ακόμη
στην ειρήνη του κόλπου των νερών έχει ο Θεός.
Περάσανε τα χρόνια φύλλα ή βότσαλα
Θυμάμαι τα παιδόπουλα, τους ναύτες που έφευγαν
Βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους
Τραγουδούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα
Κι είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια.
Οδυσσέας Ελύτης,
Προσανατολισμοί
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ΦΩΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ
Kι ένας παλιός ανεμόμυλος λησμονημένος απ’ όλους
Κι ένας παλιός ανεμόμυλος λησμονημένος απ’ όλους
Με μια βελόνα δελφινιού ράβει τα σάπια του πανιά μοναχός του
Και κατεβαίνει απ’ τις πλαγιές με τον καράγιαλη πρίμα
Όπως κατέβαινε ο Άδωνις στα μονοπάτια του Xελμού να πει μια καλησπέρα της Γκόλφως.
Νίκος Γκάτσος, Αμοργός

Στα χρόνια των παππούδων μας
οι μύλοι του νησιού είχανε φτερά!
Στα χρόνια των παππούδων μας
οι μύλοι του νησιού είχανε φτερά,
αυτά που ο Δον Κιχώτης νόμιζε
χέρια γιγάντων. Τώρα είναι ασάλευτα.
Οι γείτονες μας θριαμβολογούν
που επαληθεύτηκαν οι λογικές τους
ερμηνείες. Δεν υποπτεύονται
πόσο μίζερη έγινε η ζωή μας
με τους ανάπηρους ανεμόμυλους.
Γιώργης Μανουσάκης, Μικρές Καθημερινές Στιγμές
26
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Αχνές ακόμη οι πλαγιές των βουνών,
ο πρωινός ήλιος καθρεφτίζει
τις ακτίνες του στο κύμα.
Σούγια, η άφιξη του πλοίου.
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Η ομορφιά
του κρητικού
τοπίου
(και οι ψίθυροι
της ιστορίας)
Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤρΙΝΑ ΚΑρΑΒΙΑ ΤΟΥ
Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
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Μ

οναχικός, κοσμοκαλόγερος, καθισμένος σ' έναν βράχο στην άκρα του δρόμου μ' ένα ψάθινο καπέλο να του
σκιάζει το πρόσωπο και μια γοργόνα
ζωγραφισμένη άτεχνα στο μπράτσο,
κοίταζε πεισματικά τη θάλασσα και
μετρούσε τις χάντρες του κομπολογιού. Δίπλα, σε μια πλαστική σακούλα, είχε τ' απαραίτητα: ένα
μπουκάλι νερό, ένα σταφύλι μισοφαγωμένο κι ένα μάτσο θυμάρι που εκείνες τις μέρες του καλοκαιριού βρισκόταν στην
καλή του την ώρα· ήταν ολάνθιστο. Ένα δέντρο αχαμνό, μια ελιά
ξεχασμένη στις ριπές των ανέμων, σκίαζε λίγο τόπο, ίσα που χωρούσε το κορμί του στον ίσκιο της. Φαινόταν εξηντάρης, με μικρές λευκές πινελιές στη φουντωτή μαύρη γενειάδα και δυο
μεσόψαρες μπούκλες που ξεχύνονταν στο σβέρκο, πλάι στους
ώμους. Μα σαν άρχισε να μιλά κατάλαβα πως ήταν από κείνους
που αντιστέκονται στον χρόνο· θυμόταν καλά την Κατοχή και
τους Γερμανούς, θα 'ταν δέκα χρονών παλικαράκι όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος.
Προσπέρασα χωρίς να δώσω σημασία. Με σταμάτησε.
- Ε, πατριώτη! ρωμιός φαίνεσαι κι ας κρατάς και τουλόγου
σου φωτογραφική μηχανή σαν τους άλλους, τους ξένους...
Πόθεν έρχεσαι;
Είναι η πρώτη ερώτηση που δέχεσαι όταν περιδιαβαίνεις
την Κρήτη. Πόθεν έρχεσαι; Δηλαδή, ποιος είναι ο τόπος σου. Λες
κι ο τόπος αφήνει μια στάμπα στην ψυχή των ανθρώπων κι η
στάμπα τούτη δεν φεύγει.
Πλησίασα με κάποιες ενοχές, τον καλημέρισα, είπα πως δεν
του μίλησα γιατί δεν ήθελα να του ταράξω τη γαλήνη.
- Έτσι κάνει σήμερα ο κόσμος, καθένας βαδίζει μοναχός του,
σκέφτεται μοναχός του, μιλά στον απατό του και δεν ξέρει πως
στο λόγο του άλλου μπορεί να βρει το γιατρικό για να νικήσει τη
μοναξιά.
Ξαφνιάστηκα με τα λόγια του. Δεν είχε ακόμη μεσημεριάσει, πεντέξι ντόπιοι και ξένοι κάθονταν στην άμμο, άλλοι τόσοι
πλατσούριζαν στα νερά, η θάλασσα λάδι. Δεν περίμενε να του
αποκριθώ, σήκωσε το χέρι, μου έδειξε τον μικρό κολπίσκο που
λαμπύριζε μπροστά μας.
- Τους βλέπεις; Ήρθανε μαζί αλλά δεν είναι μαζί. Αμέτρητα
μίλια χωρίζουν τον έναν από τον άλλον. Δεν μιλούν, δεν γελούν,
βουτούνε στο νερό, ξαπλώνουν, στον ήλιο, τσιγαρίζονται κι
ύστερα σηκώνονται και φεύγουν.
Έσκυψα το κεφάλι, έγνεψα κάτι απροσδιόριστο, δεν ήξερα
αν συμφωνούσα μαζί του. Μια καινούργια παρέα, δυο αγόρια
και δυο κορίτσια, είχαν φτάσει στην παραλία κι είχαν αρχίσει ν'
απλώνουν πετσέτες. Τους είδε φαίνεται κι εκείνος...
- Σε τούτο το λιμανάκι που βλέπεις ερχόταν κάποτε το "Αρκάδι", το πλοίο... Θα έχεις ακουστά για το "Αρκάδι", γλιστρούσε
ανάμεσα στα τούρκικα πολεμικά και κουβαλούσε ντουφέκια και
μπαρούτια στους παππούδες μας. Ιδέα δεν έχουνε τούτοι που
κολυμπούν αξέγνοιοι στη θάλασσα, δεν ξέρουν σε ποιον τόπον
ήρθανε μήτε ποια χώματα πατούνε.
Έτσι, με το "Αρκάδι" ξεκίνησε η κουβέντα. Κι ύστερα πήγε
στη γερμανική κατοχή, κι ύστερα στον Μαρκεζίνη που έκοβε
29
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Ο μύθος έφερε τους Σαρακηνούς, ο αέρας
της ανατολής φέρνει δροσιά και γαλήνη.
Τοπίο μοναδικό, ιστορίες, μύθοι, θρύλοι.
Κάθε πέτρα σε τούτον τον τόπο διηγείται
κι από μιαν ιστορία...

μηδενικά από τα χιλιάρικα και τα έκανε δραχμές, κι ύστερα στα
χρόνια της Χούντας, στον Παττακό που τον είχε συναντήσει στο
πλοίο της γραμμής το εξήντα εννέα ("ένα ανθρωπάκι ήτανε κι
αυτός, τον κοίταζες και λυπόσουν τον τόπο που τον είχε γεννήσει").
Άφησε τον Παττακό, ξαναγύρισε πίσω στον χρόνιο, μ' έφερε
στα χρόνια μιας άλλης δικτατορίας, παλιότερης, του 36, μίλησε
για κάποιους πολιτικούς εξόριστους. Ο Μεταξάς τους είχε, λέει,
ξορίσει στη Φολέγανδρο, έμειναν εκεί κάμποσο καιρό και μια
μέρα έριξαν μια παλιόβαρκα στο νερό, ξανοίχτηκαν στο πέλαγος και το κύμα τους έφερε ως εδώ· μικρός ήταν μα τους θυμόταν. Είχε τσακιστεί στα βράχια το παλιό σκαρί, κολύμπησαν,
σώθηκαν κι ανηφόρισαν στο χωριά πίσω από τα βουνά ξελιγωμένοι. Εκεί τους είχε συναντήσει κι εκείνος. Δεν χρειάζεται πολύ
για να καταλάβεις πως κάποιοι άνθρωποι περνοδιαβαίνουν τις
εποχές, οι αιώνες κονταίνουν στον λόγο τους, η ιστορία γίνεται
βίωμα κι ο χρόνος συμπυκνώνεται για να γίνει στο τέλος ένα χιλιομπερδεμένο κουβάρι που όσο και να μοχτείς δεν βρίσκεις
τις άκρες του. Κι ύστερα πάλι παίρνουν όλα τον αντίστροφο
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δρόμο, το βίωμα μεταμορφώνεται, γίνεται μύθος που τον λένε
σα να συνέβη κάπου αλλού, σε τόπους και χρόνους μακρινούς.
Κάποτε - κάποτε, όμως, τούτοι οι ταξιδιώτες της μνήμης ξανάρχονται στο παρόν και ξαφνιάζονται· λες κι έπεσαν με αλεξίπτωτο σε άγνωστο τόπο, τρικλίζουν, παραπατούνε. Κι όταν
πατήσουν καλά τα ποδάρια στο σήμερα έχουν έναν λόγο παραπάνω να πουν. Να ρωτήσουν. Για την Αμερική και την Κίνα,
για τους ακήρυχτους πολέμους, για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.
Περνούσε η ώρα, μίκραιναν οι σκιές, ο ήλιος τραβούσε τ'
ανηφόρι τ' ουρανού, ένα ανάλαφρο αεράκι έκαμε τα νερά να
λικνίζονται. Σηκώθηκε, μάζεψε την πραμάτεια, ήπιε δυο ρουφηξιές νερό.
- Ώρα να πηγαίνω. Αύριο πάλι. Αν έρθεις κατά δω, έλα να
πούμε πάλι δυο κουβέντες!
Να πούμε δυο κουβέντες... Σκέφτομαι πως τόση ώρα δεν
είχα πει τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα. Άκουγα μόνο, έγνεφα, έκανα
χειρονομίες κι απαντούσα όταν εκείνος έκρινε σκόπιμο να με
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Η φωνή του Καπετάν Γιοκοχάμα ηχεί σαν σήμαντρο
του χρόνου, ο παλιός ναυτικός δεν θέλει να ξεχάσει:
- Σε τούτο το λιμανάκι που βλέπεις ερχόταν κάποτε το
"Αρκάδι", το πλοίο... Θα έχεις ακουστά για το "Αρκάδι"...

ρωτήσει για να συνεχίσει να λέει τις ιστορίες του.
- Α, ξέχασα να σου συστηθώ. Αν έρθεις κι άλλη φορά σε
τούτα τα μέρη να με ζητήσεις. Είμαι ο Καπετάν Γιοκοχάμας, έτσι
με ξέρουν. Έκαμα πολλά ταξίδια στην Ανατολή και κάθε που
γύρναγα μιλούσα για τη Γιοκοχάμα, εκεί έκαμα τις μεγάλες αγάπες μου. Οι αγάπες ξεχάστηκαν, τα ταξίδια τελειώσανε και μου
έμεινε μόνο το όνομα... Εκεί αντίκρυ στον άνεμο είναι το σπίτι
μου, ξεμοναχιασμένο κι αυτό. Αν ρωτήσεις στο χωριό θα σου
το δείξουν...
Ώστε ήταν παλιός ναυτικός, σκουριασμένο σκαρί ξεχασμένο
στην άμμο. Άφησε το πατρικό του χωριό, έχτισε μια κάμαρα στα
πόδια του κοντινού λόφου, έριξε άγκυρα σε τούτη τη γης, αντίκρυ στη θάλασσα. Κάθε μέρα κατηφόριζε στα βραχάκια, άλλοτε
κοίταζε τη θάλασσα και μετρούσε τις θύμησες στις χάντρες του
κομπολογιού κι άλλοτε σκάλιζε γοργόνες στα ξύλα μ' ένα μικρό
μαχαιράκι που κρατούσε πάντα στην τσέπη του.
- Γεια σου τώρα, γεια και χαρά να ΄χεις. Και μην ξεχνάς πως
εδώ, σε τούτη την απανεμιά, άραξε κάποτε το "Αρκάδι".

Κοίταξα πάλι την "απανεμιά", έναν κολπίσκο στριμωγμένο
μέσα σε άγρια βράχια· άμμος παχιά, νερά πρασινογάλαζα, παφλασμοί σε ρυθμό μουσικής, ομορφιά χωρίς τέλος. Δίπλα κι
άλλος κολπίσκος, κι άλλο μουρμουρητό του κυμάτου, κι άλλη
βλάστηση· σαν ουρές γκριζοπράσινες κρέμονταν τα κρίταμα
στους βράχους. Δεν ήταν η πρώτη φορά που καταλάβαινα πως
η ομορφιά είναι μόνον η επιδερμίδα τούτου του τόπου. Για να
τον γνωρίσεις πρέπει να παραδοθείς στη σαγήνη του κι ύστερα
να γίνεις ένα μαζί του, ν' ανασηκώσεις το προπέτασμα ν' ακουμπήσεις μια λάβρα ψυχή σμιλεμένη στην καρδιά της πέτρας και
στων αγριμιών το αλάφιασμα. Ο Καπετάν Γιοκοχάμας άφησε τα
μακρινά ταξίδια, γύρισε πίσω γιατί τον καλούσε ο τόπος. Κι όταν
έβρισκε περαστικό τον σταματούσε, άνοιγε τα κιτάπια της μνήμης και ξεχύνονταν σαν ταξιδιάρικοι γλάροι μπροστά του οι
χρονολογίες, οι μάχες, τα ρεσάλτα, οι δραπέτες· οι τόποι μιλούσαν στην καρδιά του κι εκείνος μιλούσε με τους τόπους· η κουβέντα δεν τέλειωνε... Στη μια μεριά το "Αρκάδι", στην άλλη ο
μικρός όρμος όπου ξεμπάρκαραν οι εξόριστοι του Μεταξά,
κάθε βράχος και μια ιστορία, κάθε ιστορία κι ένας στεναγμός,
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κάθε μονοπάτι και χιλιάδες λιθωμένα βήματα, άγγελοι κι αντάρτες διάβηκαν τα βουνίσια δρομάκια του.
Κι αν πας παραπέρα, κάποιος άλλος καπετάν Γιοκοχάμας
μπορεί να βρεθεί να σε πάρει από το χέρι, να σε οδηγήσει σε
άλλο άδυτο, να σου μιλήσει γι' άλλα ρεσάλτα, γι' άλλους αγγέλους που ροβολούν στ' ακροβούνια, να σου δείξει με το δάκτυλο τις διαδοχικές επιστρώσεις της ιστορίας πάνω στον τόπο,
μα και στις ψυχές των ανθρώπων. Σαν τοιχογραφία ζωγραφισμένη πολλές φορές μοιάζει τούτο το νησί, κάθε γενιά κι ένας
ζωγράφος, κάθε ζωγράφος κι ένα καινούργιο στρώμα χρωμάτων, ξανακαινουργιώνει κάθε φορά το παλίμψηστο, πίσω από
την κάθε στρώση ένας παππούς χαμογελά στον εγγονό του κι
εκείνος χαμογελά στον δικό του εγγονό, τον μελλούμενο. Μινωίτες, ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Βενετσιάνοι, ανάκτορα που αστράφτουν στον λόγο των ανθρώπων, Αριάδνες και Μίνωες, χρώμα
καμένης γης, κολόνες, πελέκεις διπλοί, θεοί -ταύροι κι άνθρωποι ακροβάτες καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι... Κι ύστερα, αρχαίοι
ναοί, κάστρα βενέτικα και πύργοι και χαντζάρες και καράβια
που κάνουν γιουρούσια... Κι αν φτάσεις στην Ανατολή μπορεί
να δεις τους Άραβες στρατιώτες που έφαγαν -λέει- κάποτε
χουρμάδες, πέταξαν τα κουκούτσια και φύτρωσαν οι φοινικιές
του φοινικοδάσους. Κι αν πας στη Δύση μπορεί να δεις κάποιο
πλοίο να ναυαγεί στην Ελαφόνησο, κι αν φτάσεις στα Σφακιά
μπορεί να σκιαχτείς με τα σύννεφα και να νομίσεις πως ξύπνησαν οι Δροσουλίτες και ροβόλησαν κατά τον κάμπο του Φραγκοκάστελου, κι αν κοιτάξεις από ψηλά το Λουτρό μπορεί ν'
ακούσεις τους κουρσάρους καραβοκύρηδες με τα όρτσα και τα
πόντζα, Δασκαλογιάννηδες και Δαιμονάκηδες και πολεμίστρες
που στέκουν ακόμη.
Στριμώχνονται οι εποχές και οι χρόνοι, ξεδιπλώνεις το
πέπλο, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Δεν έμαθα ποτέ αν πράγματι
κατέπλευσε το "Αρκάδι", το φοβερό διαβολόπλοιο της ιστορίας
(Σεϊτάν βαπόρ το λέγαν οι Τούρκοι) σε τούτα τα λιμανάκια της
βόρειας ακτής, όπως έλεγε ο Καπετάν Γιοκοχάμας, δεν έμαθα
αν ήρθαν πράγματι εγγλέζικα υποβρύχια στον Κομμό, κοντά
στα Μάταλα, ποτέ δεν πείσθηκα ότι από τα κουκούτσια που πέταξαν οι Άραβες (πότε, αλήθεια;) φύτρωσαν οι φοινικιές της
Ανατολής. Μα δεν με νοιάζει! Και τι πειράζει, δηλαδή, να παραδίδεται κανείς στη ανάλαφρη σαγήνη του μύθου;
Κάθε που περνοδιαβαίνω την Κρήτη αφήνομαι στους ψιθύρους του τοπίου. Ακόμη κι αν δεν βρεθεί κανείς Καπετάν Γιοκοχάμας να ξετυλίξει το νήμα, προσπαθώ να μαντεύω τα
περασμένα κοιτάζοντας τα σημάδια των τόπων. Ξωκλήσια με
γκρεμισμένα κελιά, εκκλησίες χωμένες σε σπήλαια, ναοί θεόκτιστοι, κάστρα χαλασμένα, πόρτες γδαρμένες από τη βροχή,
ξεγανωμένες από την ανάσα του ήλιου.
Τον Καπετάν Γιοκοχάμα, τον γεράκο με το ψάθινο καπέλο,
τον είδα έναν χρόνο μετά, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, πάλι τυχαία.
Δεν με θυμόταν. Πόσους και πόσους θα είχε συναντήσει, σε πόσους και πόσους θα είχε μιλήσει μέχρι τότε...
Ο τόπος εδώ ήταν πιο άγριος, δεν είχε μήτε λιμανάκια μήτε
τουρίστες. Βελάσματα ακούγονταν από ψηλά, ένας γλάρος
έκοβε βόλτες γύρω από τα θαλασσινά βράχια, άφριζε η θάλασσα κι ο ουρανός είχε αρχίσει να κατσουφιάζει. Ήταν αρχές
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Το λευκό στεφάνι των κυμάτων,
το ανάγλυφο της ακτής, το ανάγλυφο
ενός ολόκληρου κόσμου.
Ανάμεσα στον Κομμό και στα Μάταλα.

33

ΔΙΗΓΗΜΑ

Αν κοιτάξεις από ψηλά το Λουτρό
μπορεί ν' ακούσεις τους κουρσάρους
καραβοκύρηδες με τα όρτσα και τα πόντζα,
Δασκαλογιάννηδες και Δαιμονάκηδες
και πολεμίστρες που στέκουν ακόμη.

του Οκτώβρη πια. Τώρα ήξερα, τώρα του μίλησα πρώτος:
- Μετακόμισες;
- Δεν βλέπεις που σε λίγο θ' αρχίσει να βρέχει;
- Ε, και; Μπορεί να φοβηθεί ένας θαλασσόλυκος το νερό;
- Μπορεί! Όλα μπορεί να τα φοβηθεί. Ακόμη και τον τόπο

Θεόκτιστη εκκλησιά
στα Σφακιά.
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του. Εκεί που καθόμουν πέρσι και πρόπερσι φυτέψανε φέτος
ομπρέλες κι απλώσανε ξαπλώστρες. Όλα τα χρώματα της πλάσης τα φύτεψαν εκεί. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαβί, πορτοκαλί. Πάει, το μολέψανε το γαλάζιο μου, άλλαξε ο τόπος,
φοβήθηκα.
Τον κοίταξα σκεφτικός, δεν είχα τίποτα να του πω.
Σηκώθηκε να φύγει. Οι πρώτες σταγόνες είχαν κιόλας αρχίσει να πέφτουν, η πέτρα που πάνω της καθόταν γυάλισε.
Έσκυψε, την ακούμπησε, μα δεν κατάλαβα αν χάιδευε τη λίθινη
επιφάνεια ή αν ήθελε να μου δείξει κάτι που ίσως να μην είχα
παρατηρήσει. Πάνω της είχε σκαλίσει ένα καράβι με ανοιγμένα
πανιά. "Το Αρκάδι του", σκέφτηκα, το πλοίο που δεν το σκιάζουν
φουρτούνες, που τολμά να σπάει τους ναυτικούς αποκλεισμούς
και να κουβαλά ντουφέκια στους εξεγερμένους.
Με κοίταξε κι εκείνος. Μάλλον είχε μαντέψει τη σκέψη μου.
- Ναι, το "Αρκάδι" είναι...
Πέρασαν λίγα λεπτά, έσκυψε, πήρε την ξύλινη γοργόνα, τη
φύλαξε στην πλαστική σακούλα. Ήταν έτοιμος να πάρει το
δρόμο του μισεμού, μα κοντοστάθηκε.
- Το "Αρκάδι" ξαναείπε. Μην το βλέπεις πετρωμένο και νομίσεις πως δεν μπορεί να κάμει καινούργια ρεσάλτα. Μόλις φυσήξει βοριάς και λουφάξουν τ' άλλα πλεούμενα, θα κινήσει
μοναχό του να συναντήσει το κύμα. χ

ΤΕΧΝΗ

ΖΩΓρΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚρΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ!

Η λαογραφική αξία των έργων
του Δημήτρη Σαριδάκη
Είναι τα λιγότερο γνωστά έργα ενός σπουδαίου ζωγράφου, εκείνου που, σ' ένα μεγάλο βαθμό, αναμόρφωσε τη θρησκευτική τέχνη στην Κρήτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του Δημήτρη Σαριδάκη. Aποτυπώνουν μιαν άλλη
Κρήτη, έναν αρχέγονο κόσμο, έναν τόπο που ζούσε τις τελευταίες στιγμές της προϊστορίας: οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν
είχαν ακόμη σαρώσει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, οι άνθρωποι όργωναν τη γη τους με το ησιόδειο άροτρο και πότιζαν τους κήπους τους με τα γεράνια, εκείνα τα πρωτόγονα εργαλεία με τα οποία αντλούσαν νερό από τα πηγάδια, οι μικρές κοινωνίες ζούσαν με τους εθιμικούς κώδικες συμπεριφοράς και οργάνωσης. Πρόκειται για σχέδια, μελέτες, αλλά
και ολοκληρωμένα έργα του ζωγράφου που κατάφερε να αφήσει πίσω του ένα τεράστιο σε ποσότητα και εκπληκτικό
σε ποιότητα έργο παρά το γεγονός ότι δούλεψε ως επαγγελματίας ζωγράφος μόνο για δυο - δυόμιση δεκαετίες!
36

ΥΠΕΡ

ΚΑΛΟΚΑΙρΙ 2016

Ξ

εφυλλίσαμε τα σχέδια, είδαμε τα έργα που φυλάσσονται με εξαιρετική
επιμέλεια από τον γιο του, επίσης ζωγράφο, Μανώλη Σαριδάκη και συναντήσαμε πάλι την Κρήτη του χτες, νιώσαμε τη συγκίνηση που προσφέρει στον άνθρωπο το ανασκάλεμα της μνήμης, περιπλανηθήκαμε
στην ύπαιθρο που μπορεί να ζούσε μέσα στη φτώχεια μα δεν της
έλειπε η χαρά της ζωής.
Στα έργα αυτά, όπως πιθανώς και σε άλλα που, όπως θα δούμε παρακάτω, λεηλατήθηκαν στα χρόνια της Κατοχής, διαπιστώνεται η εναγώνια εικαστική
αναζήτηση του ζωγράφου που αντλεί έμπνευση από το φυσικό περιβάλλον, σπουδάζει
την ανθρώπινη μορφή και καταγράφει τα ερεθίσματα που σημάδεψαν τον κόσμο του.
Μέσα από τις ποικίλες εικαστικές αναζητήσεις του αναδύεται η γενέτειρα, η Κρήτη των
παιδικών και των εφηβικών χρόνων, η Κρήτη του 1920 και του 1940, ένας τόπος αμάλαγος, τοπίο ιδανικό για τον ζωγράφο που αναζήτησε ερεθίσματα και πάλεψε για ν' αποδώσει την πλαστικότητα και την πολυμορφία τόσο του φυσικού όσο
και του ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος.
Ζωγράφιζε από μικρός. Πολύ πριν πάρουν σάρκα και οστά τα
όνειρά του και βρεθεί φοιτητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Και ζωγράφιζε τα πάντα. Τιθάσευε τα σχήματα, έδινε πνοή στην εικόνα, μοχτούσε ν' αποδώσει την κίνηση.
Μετά τη φοίτηση στη Σχολή ανοίχτηκαν μπροστά του καινούργιοι ορίζοντες. Μελέτησε την ελληνική ζωγραφική του 19ου και του
20ού αιώνα, παρακολούθησε μαθήματα ιστορίας της τέχνης (είχε
καθηγητή τον Ζαχαρία Παπαντωνίου), γνώρισε τις τάσεις και τα ρεύματα της εποχής και -μαζί μ' όλα τ' άλλα- γνώρισε τον γερμανικό ακαδημαϊσμό και τη
Σχολή του Μονάχου, που τόσο πολύ είχαν επηρεάσει τους προγενέστερους Έλληνες ζωγράφους. Ήταν φυσικό, λοιπόν, να γνωρίσει την ηθογραφική παράδοση της ευρωπαϊκής
ζωγραφικής, αλλά και την ελληνική της έκφραση που κορυφώθηκε προς τα τέλη του
19ου αιώνα. Όμως, τα έργα του Σαριδάκη με ηθογραφικό υπόστρωμα έχουν μιαν άλλη
πνοή. Είναι πιο τολμηρά. Δεν παραπέμπουν στο φιλοσοφικό υπόστρωμα της ευρωπαϊκής ηθογραφίας που αναζήτησε στην καθημερινότητα των ανθρώπων το πρότυπο ενός
εξιδανικευμένου βίου. Μετά το 1950 τα αφαιρετικά στοιχεία πληθαίνουν, η ενασχόλησή
του με την αγιογραφία
τον οδηγεί σε καινούργιους δρόμους, οι μορφές κινούνται ανάμεσα
στην ελληνικότητα της
Γενιάς του '30 και το νεοβυζαντινό πνεύμα που
δίνει μια καινούργια
πνοή στις μορφές. Ο Σαριδάκης είδε με αγάπη
τον τόπο του. Είδε στα
πρόσωπα των ανθρώπων την αγωνία και το
συναίσθημα, προσπάθησε να καθρεφτίσει στην ανθρώπινη μορφή τον εσώτερο κόσμο. Ίσως να μην είναι τυχαίο που ακολούθησε τον ίδιο δρόμο και στην υπόλοιπη δουλειά του, στη βυζαντινή
τέχνη, μια τέχνη με θεολογικό περιεχόμενο.
Τα έργα που αποδίδουν στιγμές της κρητικής καθημερινότητας αποτελούν σήμερα
σημαντικές μαρτυρίες τόσο για τη δική του πορεία όσο και για τον ίδιο τον κόσμο που
αποτύπωσε. Η λαογραφική αξία αυτών των έργων είναι αναμφισβήτητη. Ο ζωγράφος
καταγράφει με αξιοσημείωτη ακρίβεια έναν πραγματικό κόσμο, καταγράφει τις λεπτομέρειες που συνθέτουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταφέρει στον καμβά τη
βιωματική του εμπειρία την οποία είχε αποκτήσει ως μέλος μιας μικρής αγροτικής κοινότητας.

Ο ΖΩΓρΑΦΟΣ
ήμερα είναι περισσότερο γνωστός για την εξαιρετικά σημαντική συμβολή του στην
επαναφορά της βυζαντινής τέχνης
στο νησί. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν
οι λαϊκότροπες ακαδημαϊκίζουσες τάσεις, εικόνες χωρίς την υπερβατικότητα που είχε καλλιεργήσει η
βυζαντινή ζωγραφική. Έφτιαξε εργαστήριο στο κέντρο του Ηρακλείου
και δούλεψε εντατικά μέχρι τον πρόωρο θάνατό του (1977). Ωστόσο, την
εικαστική του πρόταση θα την διατυπώσει σε μεγάλα έργα, όπως η Παράδοση της Κάρας του Αγίου Τίτου που
βρίσκεται στο παρεκλήσι της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι μεγάλες εικόνες του ναού του Αγίου
Τίτου. Είναι ουσιαστικά μια πρόταση
ανανέωσης της βυζαντινής τέχνης.
Ο Δημήτρης Σαριδάκης γεννήθηκε το 1912 στην Κασταμονίτσα
Ηρακλείου, φοίτησε στο Γυμνάσιο
Καστελλίου και σπούδασε, σε δυο
φάσεις λόγω του πολέμου του 1940,
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Υπηρέτησε στην Υγειονομική Υπηρεσία Στρατού και στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εγκαταστάθηκε στο
Ηράκλειο, όπου και άνοιξε εργαστήριο αγιογραφίας. Πέθανε το 1977.

Σ

◗
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Η φουσκόροκα της Κρήτης

Ο

ζωγράφος αποδίδει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τόσο τα
εργαλεία της οικοτεχνικής επεξεργασίας του μαλλιού όσο και τον τρόπο
με τον οποίο γινόταν η λεπτή και επίπονη
αυτή εργασία. Εικονίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα να γνέθει καθισμένη σε ψάθινη καρέκλα και έχοντας αριστερά της τη
φουσκόροκα, έναν ιδιαίτερο τύπο ρόκας
με τον οποίο συνήθιζαν στην Κρήτη να
γνέθουν τις λεπτές κλωστές εκλεκτής ποιότητας που χρησιμοποιούνταν συνήθως
για στημόνι στον αργαλειό. Το μαλλί που
χρησιμοποιούσαν στη φουσκόροκα ήταν
λεπτό και αέρινο. Το έλεγαν αλεκατισά,
όρος που πιθανότατα προέρχεται από την
ηλακάτη (αρχαία ονομασία της ρόκας).
Η φουσκόροκα ήταν φτιαγμένη με
έναν ξύλινο βραχίονα στην κορυφή του
οποίου σχηματίζονταν τρεις εφαπτόμενες
ελαφρά επιμηκυμένες σφαίρες (με περίπου ωοειδή μορφή), που κατασκευάζονταν με λεπτές καλαμένιες ταινίες. Πάνω σ'
αυτές δενόταν το επεξεργασμένο μαλλί
και άρχιζε το γνέσιμο. Για το δέσιμό του
χρησιμοποιούσαν μιαν υφαντή ταινία που
την έλεγαν ροκόδεμα. Επειδή το γνέσιμο
γινόταν συχνά και στον δημόσιο χώρο, οι
γυναίκες φρόντιζαν να φτιάχνουν περίτεχνα ροκοδέματα, διακοσμημένα με ωραία
σχέδια. Στον πίνακα του Σαριδάκη το ροκόδεμα έχει έντονο κόκκινο χρώμα και
είναι φτιαγμένο από πολυτελές ύφασμα.
Το αδράκτι στο οποίο τυλιγόταν το
νήμα βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά
της καρέκλας στην οποία κάθεται η ηλικιωμένη γυναίκα, το χέρι της οποίας εικονίζεται σε κίνηση. Είναι έτοιμο να το
γυρίσει (να το στροβιλίσει) για να σχηματιστεί το νήμα. Η εργασία αυτή απαιτούσε
ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και λεπτούς χειρισμούς γιατί το νήμα δεν έπρεπε να κοπεί
ποτέ. Οι κλώστρες, δηλαδή, συμπλήρωναν
το μαλλί στη ρόκα κάθε φορά που λιγόστευε.
Η κλώστρα της εικόνας είναι ντυμένη
με χειμερινή φορεσιά, σκούρο σάκο, καφέ
φουστάνι και μαύρο κεφαλομάντηλο, χαρακτηριστικό γνώρισμα των ηλικιωμένων
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γυναικών της Κρήτης (δηλώνει πένθος αν
και αυτό μπορεί να μην είναι πρόσφατο).
Η καρό ποδιά είναι κατά κύριο λόγο εξάρτημα εργασίας.
Ο Σαριδάκης ζωγράφισε τη γυναίκα με

τη φουσκόροκα το 1954. Το έργο διαφέρει
κατά πολύ από τις ηθογραφικές προσπάθειες της δεκαετίας του 1930. Αντανακλά
τις εικαστικές αναζητήσεις του σε μιαν
εποχή που μελετούσε τη βυζαντινή τέχνη.
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Ο χειρόμυλος

Ε

ικονίζονται δυο γυναίκες σε ώρα
εργασίας. Η μια κάθεται σε ψάθινη
καρέκλα, μπροστά σε έναν τοίχο
με λιτή διακόσμηση, και ράβει ένα γαλάζιο ύφασμα. Η άλλη κάθεται κατάχαμα
και αλέθει σιτάρι στον χειρόμυλο. Και σ'
αυτό το έργο ο ζωγράφος αποδίδει με
εξαιρετική ακρίβεια τόσο τη φύση της εργασίας όσο και τον μικρό πέτρινο χειροκίνητο μύλο που κάποτε αποτελούσε
απαραίτητο οικιακό σκεύος του αγροτικού νοικοκυριού. Όπως βλέπομε και στον
πίνακα, ο χειρόμυλος αποτελείται από
δυο μέρη: το κατωμύλι (λέγεται και κάτω
πέτρα του μύλου) και την απάνω πέτρα
(επισήμως: επιμύλιο, αλέτης ή όνος). Και
οι δυο πέτρες έχουν σχήμα κυκλικό (ημικυλινδρικό), αλλά η κάτω είναι κουφωτή
(έχει μια βάθυνση 15 περίπου εκατοστών
για να προσαρμόζεται και να περιστρέφεται μέσα σ' αυτήν η πάνω πέτρα). Το
πλαϊνό χείλος είναι κομμένο σε κάποιο
σημείο για να σχηματιστεί η "μπούκα"
(πόρτα του μύλου) από την οποία εξέρχεται το αλεσμένο σιτάρι (χόντρος). Η
πάνω πέτρα είναι συμπαγής, διάτρητη

Στην Κρήτη οι γυναίκες
συνήθιζαν να αλέθουν το σιτάρι
με τον τρόπο που καταγράφεται
στον πίνακα: Ο χειρόμυλος
βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια
της γυναίκας που κάθεται κατάχαμα, στάση που επιτρέπει
καλύτερη στήριξη στο σώμα
αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια...

◗
στο κέντρο, ενώ σε κάποιο σημείο ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρειά της
είναι σφηνωμένη μια ξύλινη λαβή. Στο
κέντρο ακριβώς της κάτω πέτρας είναι
τοποθετημένος ένας μεταλλικός ή ξύλι-

νος άξονας. Σ' αυτόν προσαρμόζεται η
οπή της πάνω για να γίνεται ομαλά η περιστροφική κίνησή της.
Στον πίνακα, ζωγραφισμένο το 1954,
καταγράφεται με πιστότητα το "χειρομύ-

λισμα", δηλαδή το άλεσμα του σιταριού,
όπως ακριβώς γινόταν στην κρητική
ύπαιθρο. Ο χειρόμυλος βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη γυναίκα, ανάμεσα στα
πόδια της, στάση που διευκολύνει την ερ-
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ΤΕΧΝΗ

γασία αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια και επιτρέποντας καλύτερη
στήριξη στο σώμα. Με το δεξί της χέρι κρατά τη λαβή (χειρόξυλο, χερούλι ή χειραγώνι) και περιστρέφει την πάνω πέτρα. Στο
αριστερό κρατά μια χούφτα σιτάρι και ετοιμάζεται να την ρίξει
στο κέντρο, μέσα στην οπή της πάνω πέτρας για να αλεστεί. Η
όλη εργασία γίνεται στο χωμάτινο πάτωμα του σπιτιού και για
να μην σκονίζεται ο καρπός η γυναίκα έχει στρώσει ένα υφαντό
πάνω στο οποίο κάθεται και η ίδια. Εύκολα αναγνωρίζεται εδώ
ένα ζαβιδάτο κιλίμι (ζαβίδια λέγονται οι επάλληλες χρωματιστές
ρίγες του υφαντού).
Η εργασία έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιο βαθμό, όπως
φαίνεται από τον μικρό σωρό αλεσμένου καρπού που έχει πέσει
από την πόρτα του μύλου πάνω στο κιλίμι. Δεν δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσομε τον χόντρο, δηλαδή το χοντραλεσμένο
σιτάρι που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κρητική κουζίνα.

Εντύπωση προκαλεί το δέσιμο της ποδιάς, που δεν βρίσκεται μπροστά στη γυναίκα, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά στο
πλάι, στο ύψος του αριστερού γοφού της. Πρόκειται για μια σημαντική λεπτομέρεια που δείχνει την οξύνοια και την παρατηρητικότητα του ζωγράφου: Οι γυναίκες που χειρομυλίζουν
έχουν πάντα δεμένη την ποδιά μ' αυτόν τον τρόπο για λόγους
καθαρά εργονομικούς. Μέσα σ' αυτήν την ποδιά έχουν τοποθετήσει τον καρπό που έχουν αποφασίσει να αλέσουν. Επομένως, με μια απλή κίνηση του αριστερού χεριού μπορούν να
παίρνουν μικρές ποσότητες και να τον βάζουν την κατάλληλη
στιγμή στον χειρόμυλο χωρίς να διακόπτουν την εργασία τους!
Ακόμη και ο χώρος αποδίδεται με λαογραφική πιστότητα.
Χωμάτινο δάπεδο, τοίχος χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση. Το μόνο
διακοσμητικό στοιχείο (που "γεμίζει" και την εικαστική σύνθεση) είναι ένα κορνιζωμένο κέντημα, κρεμασμένο με πρόκα
στον τοίχο.
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Το γεράνι.

T

υπική εικόνα κρητικού χωριού, μετά τη διάδοση
του τσιμέντου. Ο Σαριδάκης καταγράφει τη σταδιακή (όσο και αργή) μεταβολή του τοπίου, σε
μια φάση κατά την οποία τα παλιότερα στοιχεία συνδυάζονταν με τα καινούργια σχεδόν αρμονικά. Μπροστά στο αγροτικό σπίτι εικονίζεται το γεράνι, το
παμπάλαιο και σχεδόν πρωτόγονο εργαλείο με το
οποίο αντλούσαν νερό από τα πηγάδια και πότιζαν τους
κήπους. Είναι η λεγόμενη "ζυγοσταθμική δοκός" που
λειτουργεί με αντίβαρο στηριζόμενη στον νόμο της βαρύτητας.
Το γεράνι αποτελούνταν από δυο κύρια τμήματα:
τη διχάλα και την αντένα (που σε μερικές περιοχές ονομαζόταν και κοντάρι του γερανιού).
Η διχάλα κατασκευαζόταν από έναν χοντρό κορμό
δέντρου ο οποίος διακλαδωνόταν σε απόσταση 1,5 - 2
μέτρων από το έδαφος δημιουργώντας σχήμα V. Ο κορμός αυτός στηνόταν όρθιος στο έδαφος, σε απόσταση
δυο περίπου μέτρων από το χείλος του πηγαδιού και
στερεωνόταν καλά για να παραμένει σταθερός και να
μην ταλαντώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Η αντένα κατασκευαζόταν από λεπτότερο αλλά
γερό ξύλο, αρκετά μακρύ. Συνήθως είχε μήκος 3-4
μέτρα και συχνά, επειδή δεν υπήρχαν τόσο μακριά γερά
ξύλα,οι αγρότες ένωναν δυο ξύλα και την έφτιαχναν. Η
αντένα ήταν το κινητό τμήμα του γερανιού.
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Ένας παμπάλαιος τρόπος άντλησης νερού

Τρόπος λειτουργίας: Ανάμεσα στους δυο κλάδους της διχάλας στερέωναν έναν οριζόντιο άξονα κατασκευασμένο από
πολύ γερό ξύλο ή σίδερο. Σ' αυτόν περνούσαν κάθετα την αντένα κατά τρόπον ώστε να μπορεί να κινείται εύκολα. Στο κάτω
μέρος της αντένας (πίσω) έδεναν μια βαριά πέτρα, συνήθως
τρυπημένη για να μπορεί να δένεται εύκολα. Την ονόμαζαν
ντοντόλα ή ντοντόνα και λειτουργούσε ως αντίβαρο που θα
έκανε ευκολότερη την άντληση του νερού. Στο άλλο άκρο της
αντένας (μπροστά) έδεναν ένα σκοινί που το μήκος του ήταν
ανάλογο με το βάθος του πηγαδιού. Σ' αυτό το σκοινί κρεμούσαν τον κουβά με τον οποίο αντλούσαν το νερό.
Ένα καλό γεράνι έπρεπε να σχεδιαστεί με επιμέλεια για να

είναι λειτουργικό. Η ντοντόλα (αντίβαρο) έπρεπε να είναι λίγο
βαρύτερη από έναν γεμάτο κουβά. Ο χειριστής του γερανιού
κατέβαζε τον κουβά στο πηγάδι τραβώντας προς τα κάτω την
αντένα του γερανιού. Τον γέμιζε και στη συνέχεια τον ανέσυρε.
Λόγω του αντίβαρου (ντοντόλα) το βάρος του γεμάτου κουβά
μειωνόταν και η εργασία διευκολυνόταν πολύ. Ένας καλός χειριστής μπορούσε να αντλήσει τόνους νερό από μεγάλο βάθος
σε διάστημα ολίγων ωρών.
Για τον Σαριδάκη το γεράνι αποτελούσε πρόσφορο θέμα.
Το ζωγράφισε και σε στάση και σε λειτουργία, φροντίζοντας να
αποδίδει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του.

◗

ΤΕΧΝΗ

Ο κρητικός χορός
και το φλασκί

Τ

ο λευκό πέπλο στο κεφάλι της γυναίκας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι ο Σαριδάκης καταγράφει
εδώ μια σκηνή κρητικού γάμου, σε εποχές κατά
τις οποίες δεν είχαν ακόμη εισαχθεί τα ευρωπαϊκά νυφικά
στον αγροτικό χώρο.
Ο Σαριδάκης σχεδίασε πολλές φορές την ίδια σκηνή,
πιθανώς επειδή είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο έργο.
Τόσο στα σχέδια με μολύβι όσο και στο άλλο (με
χρώμα) διατηρούνται τα ίδια στοιχεία, παρμένα από τον
τοπικό παραδοσιακό πολιτισμό. Ο λυράρης και ο λαουτιέρης (με πολύ χαρακτηριστικό ύφος) κάθονται στη
μέση, σε δυο ψάθινες καρέκλες. Πίσω, στο βάθος, μια
ακόμη καρέκλα είναι κενή. Τέσσερις άνδρες και ο λυράρης φορούν σαλβάρια και κρητικές βράκες, ο λαουτιέρης φορά κυλόττα και εκείνος που στέκεται στην πόρτα
(ίσως της εκκλησίας) έχει μούσι και είναι ντυμένος με ευρωπαϊκά ρούχα.
Ο άνδρας στην άκρη αριστερά κρατά ένα φλασκί
(τσούκο). Είναι το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε κατά
κόρον για τη μεταφορά και το κέρασμα του κρασιού.

Η (ν)τουλούμπα.
Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
της κρητικής υπαίθρου.

Η

Τουλούμπα (λέγεται και ντουλούμπα). Δυο παιδιά αντλούν νερό από το πηγάδι με χειροκίνητη αντλία. Ο Σαριδάκης αντιγράφει εδώ ένα τοπίο του χωριού του. Οι
κάτοικοι υδρεύονταν από τρία πηγάδια τα οποία βρίσκονταν σε
διάφορα σημεία του οικισμού. Οι χειροκίνητες αντλίες αποτέλεσαν σοβαρή τεχνολογική επανάσταση για την αγροτική Κρήτη.
Είχαν βαλβίδες αντεπιστροφής και η άντληση του νερού γινόταν εύκολα, με την κίνηση της χειρολαβής. Ζωηρές κινήσεις,
χρώματα που χαρακτηρίζουν το πρώιμο έργο του ζωγράφου
(1945).

Ο ζωγράφος αποδίδει τη χάρη στις κινήσεις
με σχεδόν παιγνιώδη διάθεση. Η αγροτική
καθημερινότητα παίρνει άλλες διαστάσεις όταν
αποδίδεται μέσα από το παιδικό παιχνίδι.
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Η σφακόροκα
ή κορκιδόροκα

Δ

υο γυναίκες, η μια μεγαλύτερη και η άλλη μικρότερη (ίσως μάνα και κόρη), κάθονται δίπλα
σε μια στρογγυλή ξυλόσομπα και γνέθουν. Εδώ
η ρόκα είναι πολύ πιο απλή στην κατασκευή της από
τη φουσκόροκα που εικονίζεται σε άλλα έργα. Είναι
φτιαγμένη με κλαδί δέντρου που καταλήγει συνήθως
σε τρεις ή τέσσερις μυτερές διχάλες για να στερεώνεται μέσα σ' αυτές το μαλλί. Συνήθως την έφτιαχναν με
κλαδιά από πικροδάφνες (σφάκες) γι' αυτό και σε πολλές περιοχές την έλεγαν σφακόροκα.
Το γνέσιμο γίνεται όπως περίπου και με την πιο επίσημη φουσκόροκα, αλλά στην απλή ρόκα δεν χρησιμοποιείται ροκόδεμα. Ακόμη, οι γυναίκες της Κρήτης
τη χρησιμοποιούσαν για να κλώθουν τις κορκίδες, δηλαδή τα δεύτερης ποιότητας μαλλιά, αυτά που μένουν
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μετά το επίπονο χειροκτένισμα (όπως είπαμε και παραπάνω, το πιο
καλό μαλλί με το οποίο παρασκεύαζαν υφαντικά νήματα το έλεγαν
αλεκατισά).
Ο ζωγράφος αποτυπώνει και πάλι με πιστότητα μια καθημερινή
σκηνή (το γνέσιμο ήταν
από τα αγαπημένα του
ηθογραφικά θέματα).
Πίσω από τις δυο γυναίκες εικονίζεται ένα απλό
ξύλινο έπιπλο, η πιατοθήκη, οι καρέκλες είναι
ψάθινες και οι χειμωνιάτικες ενδυμασίες λιτές. Η
μεγαλύτερη γυναίκα γνέθει και η μικρότερη τυλίγει την κλωστή σε
κουβάρι. Η ηλικιακή διαφορά φαίνεται ακόμη και
από τις στάσεις των σωμάτων: Η ηλικιωμένη κάθεται σοβαρή και κινεί
μόνο τα χέρια της ενώ η νεότερη έχει στηρίξει την καρέκλα της μόνο
στα πίσω πόδια και, κατά κάποιο τρόπο, τραμπαλίζεται πατώντας
τις περόνες μιας άλλης καρέκλας.

◗

ΤΕΧΝΗ

Η μετάβαση στην εποχή του τσιμέντου

Τ

ο έργο αποτελεί μαρτυρία από μιαν άλλη εποχή, εκείνην
κατά την οποία παρατηρήθηκαν τα πρώτα βήματα εκσυγχρονισμού στην κρητική ύπαιθρο. Το τσιμέντο αποτέλεσε μιαν από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που
σημειώθηκαν στην οικοδομική τεχνολογία. Για τις αυτοκαταναλωτικές κοινωνίες της αγροτικής Κρήτης, όμως, το τσιμέντο αποτελούσε ακριβό υλικό. Η εφαρμογή του απαιτούσε ανάμιξη με
άμμο (ποταμίσια ή θαλασσινή) και σκύρα (τσαΐλι και τσαγίλι).
Τότε ακριβώς ανακαλύφθηκε ένα καινούργιο επάγγελμα: ο τσαϊλάς! Άνδρες και παιδιά που προσπαθούσαν να ενισχύσουν τα
πενιχρά εισοδήματά τους κάθονταν με τις ώρες κάτω από τον
ίσκιο ενός δέντρου και με μοναδικό εργαλείο ένα σφυρί έσπα44

γαν τις πέτρες δημιουργώντας μικρά χαλίκια κατάλληλα για σκυρόδεμα.
Στην αρχή η εργασία είχε άλλο χαρακτήρα: Εκείνος που
ήθελε να χρησιμοποιήσει τσιμέντο για να στεγάσει το σπίτι του
έσπαγε μόνος του τα χαλίκια για να ελαφρύνει το κόστος της κατασκευής. Πολύ γρήγορα, όμως, η ασχολία αυτή απέκτησε και
οικονομικό ενδιαφέρον και έγινε πάρεργο επάγγελμα με το
οποίο ασχολούνταν οι άνθρωποι σε περιόδους που δεν είχαν
δουλειά στα χωράφια.
Ο Σαριδάκης καταγράφει μια τέτοιαν εικόνα. Ένας πατέρας
κι ένας γιος κάθονται πλάι-πλάι και σπούνε πέτρες (ο πατέρας
σε χαμηλό σκαμνί, το παιδί κατάχαμα).
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Ένα ξωκλήσι στην Κρήτη. Η αρχιτεκτονική της αρμονίας...

Έ

νας μικρός κεραμοσκεπής μονόχωρος ναός κυριαρχεί σ'
αυτόν τον πίνακα. Πίσω οι πλαγιές ενός μεγάλου βουνού.
Ένας όμιλος γυναικών εικονίζεται δίπλα στη δυτική
πόρτα και παραπέρα, πλάι στο αμυδρά φωτισμένο παράθυρο,
ένας ηλικιωμένος με παραδοσιακή στολή. Ένας άλλος, επίσης
βρακοφορεμένος, κατευθύνεται προς την εκκλησία και δυο
άλλες μορφές εισέρχονται από την πόρτα του χαμηλού πέτρινου περιβόλου.
Ο Σαριδάκης εικονίζει εδώ έναν παμπάλαιο τοιχογραφημένο ναό, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό του, που
χρησιμοποιείται και ως κοιμητήριο. Η μικρή προσέλευση αν-

θρώπων δείχνει ότι δεν πρόκειται για εξόδιο τελετή. Προφανώς
αναπαριστάνει κάποια θρησκευτική τελετή. Ένα πανηγύρι, έναν
εσπερινό, μια λειτουργία που τελείται σε παρθένο περιβάλλον
στο οποίο οι ανθρώπινες επεμβάσεις είναι απλές, λιτές και εναρμονισμένες με το ορεινό τοπίο.

Ο Σαριδάκης εικονίζει εδώ έναν παμπάλαιο
τοιχογραφημένο ναό, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο χωριό του, που χρησιμοποιείται και ως κοιμητήριο.

◗

45

ΤΕΧΝΗ

Η διαχείριση του "ελεύθερου χρόνου"
στην αγροτική Κρήτη

Τ

έσσερις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών βρίσκονται σε δωμάτιο
σπιτιού, συζητούν και ασχολούνται με τις οικοτεχνικές
δραστηριότητες. Η πιο νέα στέκεται όρθια και κλώθει με τη
φουσκόροκα, μια άλλη κεντά
και μια (δεξιά στον πίνακα) ξετυλίγει το νήμα από την ανέμη.
Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε
καθόλου η έννοια του λεγόμενου "ελεύθερου χρόνου". Ή,
μάλλον, ως ελεύθερος χρόνος
νοούνταν η πρόσκαιρη διακοπή της σκληρής αγροτικής
εργασίας. Αλλά ακόμη κι όταν
κάθονταν, συνήθως Κυριακές
και σκόλες, δεν σταματούσαν
να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες, επίσης απαραίτητες για την επιβίωση της
οικογένειας. Έραβαν, κεντούσαν, έκλωθαν...
Μια τέτοια στιγμή καταγράφεται εδώ. Η κάθε γυναίκα
ασχολείται με τα δικά της και
μόνο μια, αυτή που εικονίζεται
με το χέρι στο πηγούνι, φαίνεται να αργεί.

Η πιο νέα στέκεται
όρθια και κλώθει
με τη φουσκόροκα,
μια άλλη κεντά
και μια ξετυλίγει
το νήμα από την ανέμη...
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Κρητικές παραδοσιακές φορεσιές

Κ

ατά την εποχή της δημιουργικής πορείας του Σαριδάκη
είχαν ήδη παρατηρηθεί σημαντικές ενδυματολογικές
αλλαγές στο νησί. Σταδιακά οι άντρες υιοθετούσαν τις
ευρωπαϊκές ενδυμασίες, ακόμη και στα χωριά εμφανίζονταν
φραγκοράφτες και μοδίστρες που έραβαν πιο σύγχρονα γυναικεία ρούχα. Ίσως γι' αυτό ένιωθε την ανάγκη να αποτυπώσει
τις φορεσιές της παιδικής του μνήμης, πράγμα που έκανε πολύ
επιτυχημένα και στις θρησκευτικές εικόνες. Ήταν από τους πρώτους που ζωγράφισε τους Κρητικούς αγίους με βράκες!
Εδώ εικονίζεται ένα ομαδικό πορτρέτο επτά ανθρώπων,
προφανώς των μελών μιας κρητικής οικογένειας. Η διάταξη των
μορφών στον χώρο και η συμμετρία της σύνθεσης δείχνουν ότι
ο ζωγράφος είναι επηρεασμένος από τις φωτογραφικές πόζες
της εποχής. Πλανόδιοι φωτογράφοι κατέφταναν στα χωριά και
έστηναν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ως φόντο κάποιο
υφαντό ή κάποιο σεντόνι, μιμούμενοι την αισθητική και τη λειτουργία του φωτογραφικού στούντιο. Μια κουρτίνα είναι ανοιγμένη κι από μέσα εμφανίζεται ένα πράσινο φόντο με λουλούδια
που φαίνονται αμυδρά στον πίνακα.
Ιδιαίτερη αξία έχει εδώ η πιστότητα με την οποία αποδίδει το
παραδοσιακό ένδυμα της Κρήτης, το οποίο ήξερε πάρα πολύ
καλά, όπως ήξερε και τις τοπικές διαφοροποιήσεις του. Εκείνα
τα χρόνια ο τρόπος με τον οποίο δενόταν το κεφαλομάντηλο
(σαρίκι) ήταν αρκετός για να μαντέψει κανείς από ποιαν επαρ-

χία καταγόταν ο κάθε Κρητικός! Ο γεροντότερος εδώ, ίσως και
γενάρχης της φαμίλιας, εικονίζεται με μαύρο σκούφο, κεφαλοκάλυμμα που συνηθιζόταν ευρύτατα σε πολλές περιοχές του
νησιού. Ενδεικτικό είναι, ακόμη, το γεγονός ότι κανένα σαρίκι
δεν έχει κρόσσια (που κι αυτά έγιναν του συρμού τα τελευταία
χρόνια και ανακαλύφθηκαν πολλές παραεπιστημονικές ερμηνείες οι οποίες εξηγούν, τάχα, τους λόγους για τους οποίους επι
νοήθηκαν).
Τα πουκάμισα είναι επίσημα, λευκά, και οι γιακάδες κουμπωμένοι (πόση αντίθεση, αλήθεια, με το σήμερα, που θεωρείται
ως απόδειξη "κρητικοσύνης" το μαύρο πουκάμισο!)
Τα μεϊντανογέλεκα έχουν διαφορετικές αποχρώσεις του
μπλε και τα πιο κορεσμένα χρώματα δηλώνουν πιθανότατα την
ποιότητα του υφάσματος (το πιο επίσημα ήταν τσόχινα). Ένας
νέος άνδρας, εκείνος που εικονίζεται πίσω δεξιά στον πίνακα,
φέρει αλυσίδα ρολογιού τσέπης και μαχαίρι.
Τα στιβάνια έχουν διαφορετικές αποχρώσεις, άλλα είναι
λευκά και άλλα μαύρα, και οι κάλτσες είναι λευκές και καφέ. Στις
λευκές (αριστερά) διακρίνομε μικρή δαντέλα κάτω από το γόνατο. Οι ζώνες που τυλίγονται στη μέση αποδίδονται στις πραγματικές αποχρώσεις (είναι "κρασόχρωμες").
Οι γυναικείες ενδυμασίες είναι επίσης ενδιαφέρουσες. Πρόκειται για επίσημες φορεσιές εναρμονισμένες με τις ηλικίες των
δυο γυναικών που εικονίζονται στον πίνακα.
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΠΛΕΥρΑ
ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΩΔΙΑΣ:

Οι αρπαγές
σύγχρονων
έργων τέχνης
και κειμηλίων
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ρήτη, 1942. Γερμανοί στρατιώτες παραβιάζουν την πόρτα
του πατρικού του ζωγράφου Δημήτρη Σαριδάκη. Ψάχνουν παντού, αναστατώνουν το σπίτι, μπαίνουν στις
αποθήκες, ανοίγουν πιθάρια και κασέλες. Αναζητούν τον ζωγράφο
που λίγες μέρες πριν είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τα Χανιά
όπου τον κρατούσαν ως αιχμάλωτο. Μα δεν τον βρίσκουν...
Με προτεταμένα τα όπλα κλωτσάνε την πόρτα και φεύγουν.
Επιστρέφουν την άλλη μέρα. Συνοδεύουν αξιωματικούς της
Βέρμαχτ. Παραβιάζουν πάλι την πόρτα, εφορμούν. Μα δεν ανοίγουν κασέλες, δεν ψάχνουν στις αποθήκες. Η έρευνά τους ήταν
μάλλον τυπική. Για τα προσχήματα.
Ένας απ' αυτούς που είχαν έρθει την προηγούμενη τους οδηγεί στην άκρη του σπιτιού. Μέσα σ' ένα ξύλινο έπιπλο ήταν τυλιγμένα σε κυλίνδρους χαρτιά και καμβάδες. Ήταν ο θησαυρός που
είχε ανακαλύψει από ψες... Αρπάζουν τους δεμένους κυλίνδρους
και φεύγουν.
Κάπως έτσι χάθηκε όλο το πρώιμο έργο ενός σημαντικού ζωγράφου. Χάθηκαν οι εργασίες του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, χάθηκαν όλα τα σχέδια και τα ολοκληρωμένα έργα που είχε
ζωγραφίσει μέχρι τότε. Έμειναν ελάχιστα. Όσα ήταν αλλού φυλαγμένα, μάλλον τα μικρότερα.
Άγνωστο αν ήξεραν από τέχνη οι ληστές της Βέρμαχτ. Άγνωστο αν μπορούσαν να διακρίνουν την πνοή του μεγάλου καλλιτέχνη στα πρώιμα έργα του ή αν (σαν αχόρταγα αρπακτικά)
λεηλατούσαν ό,τι βρισκόταν μπροστά τους.
Ο ζωγράφος συνέχισε να κρύβεται. Άλλοτε σε συγγενικά σπίτια, άλλοτε σε σπηλιές και σε λαγκάδια της Δίκτης. Μαθημένος από
παιδί στα δύσκολα, ήξερε να φυλάγει να νώτα του. Άλλωστε και η
κοινωνία του χωριού του ήταν γαλουχημένη με ηθικές αξίες που
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έρχονταν από το μακρινό παρελθόν της κοινότητας κι είχαν γίνει
πια στάσεις ζωής: Ο διωγμένος κι ο καταζητούμενος είναι πρόσωπα ιερά!
Πέρασαν τα χρόνια, τέλειωσε ο πόλεμος, τέλειωσε κι η φρικτή
Κατοχή της πατρίδας. Οι "ιππότες" της Βέρμαχτ (έτσι μας τους παρουσίασαν τελευταία, διαποτισμένους -λέει- με τις αρχές του ιπποτισμού!) έφυγαν με κατεβασμένα κεφάλια ανατινάσσοντας ό,τι
μπορούσαν. Άφησαν πίσω τους αποκαΐδια και συμφορές. Καμένα
σπίτια, καμένα χωριά, σκοτωμένους ανθρώπους, παιδιά στην ορφάνια, καταστροφές.
Δεν ξέρω αν πήγε ο Σαριδάκης στις γερμανικές εγκαταστάσεις
του Καστελλιού, αν αναζήτησε κι αν προσπάθησε να πάρει πίσω
την πολυετή καλλιτεχνική του παραγωγή. Ίσως να ήξερε πως ήταν
μάταιος κόπος. Οι Γερμανοί είχαν φυγαδεύσει τα έργα του!
Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται σήμερα. Κι όπως είπα κάποτε
σε μια διάλεξη για το έργο του Σαριδάκη, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν μια μέρα σε κάποιο δημοπρατήριο τέχνης και να πουληθούν αφού κανείς δεν θα θυμάται, κανείς δεν θα τα έχει δει και
κανείς δεν θα τα έχει φωτογραφίσει. Άλλωστε, δεν είναι η μόνη ατιμώρητη λεηλασία που συνέβη εκείνα τα χρόνια. Πολλές φορές
έχομε ακούσει για πολυτελή σερβίτσια και πολύτιμα είδη νοικοκυριού που έκαμαν φτερά κι εξαφανίστηκαν από τα πλούσια
αστικά σπίτια της Κρήτης τα οποία είχαν επιτάξει οι Ναζί. Κι όλα
τούτα μπορεί να φαίνονται απλώς πταίσματα μπροστά στα πολύ
μεγάλα εγκλήματα, τις καταστροφές και τις λεηλασίες των αρχαιολογικών θησαυρών του τόπου. Πρέπει να ξέρομε, όμως, ότι το
κάθε πολιτισμικό αγαθό έχει τη δική του μοναδική αξία. Υλική και
ηθική. Πόσo μάλλον όταν πρόκειται για τα έργα ενός σπουδαίου
ζωγράφου... χ

ΑΝΤΩΝΑΪΔΑ

Το μαγικό βοτάνι της Κ
c
Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Eίναι από τα λιγότερο γνωστά βότανα της Κρήτης.
Αλλά κι από τα πιο σπουδαία! Σε πολλές περιοχές του
νησιού τη θεωρούν γιατρικό για πολλές αρρώστιες και
σε άλλες διηγούνται θρύλους και παραδόσεις για ανθρώπους που αναστήθηκαν ακουμπώντας ή μασώντας ένα μόνο κλαδί της! Τη λένε αντωναΐδα. Origanum
microphyllum η επιστημονική της ονομασία. Αλλά,
όπως συμβαίνει συνήθως με τα φυτά, οι λαϊκές ονομασίες τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ίσως
και από χωριό σε χωριό. Στα δυτικά του νησιού ακούγεται ως "ματζιοράνα" και "αγριομαντζουράνα", ενώ
μερικά σύγχρονα διαδικτυακά δημοσιεύματα την ταυτίζουν με την "καλοκοιμηθιά", ένα αινιγματικό φυτό
που, όπως λέγανε οι παλιοί βοσκοί, χαρίζει ανάλαφρο
ύπνο. Με την ονομασία μαντζουράνα, όμως, είναι
γνωστό ένα άλλο βοτάνι, επίσης αρωματικό και πολυχρησιμοποιημένο στη λαϊκή ιατρική: το Origanum
majorana (επιστ. ονομασία), ένας πολύκλαδος ημιξυλώδης θάμνος, που το άρωμά του θυμίζει κάπως τη
λεβάντα.
Αλλά οι ονοματολογικές περιπέτειες της αντωναΐδας δεν τελειώνουν εδώ. Σε μερικά χωριά της κεντρικής Κρήτης (κυρίως στο Μαλεβίζι) ονομάζουν
αντωναΐδα ένα άλλο φυτό, το τεύκριον (Teucrium capitatum), που σε μεγάλες δόσεις ή παρατεταμένη
χρήση είναι τοξικό. Και ο γιατρός Ι. Χαβάκης, που μας
άφησε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα φυτά και τα βότανα της Κρήτης,1 ταυτίζει την αντωναΐδα με την ανωνίδα (ononis)! Τα τελευταία χρόνια, που άρχισαν να
τυποποιούνται μερικά από τα ενδημικά βότανα της
Κρήτης, η σύγχυση έχει μεγαλώσει. Κάποιος πρέπει να
υποχρεώσει τους τυποποιητές να αναφέρουν μαζί με
τις κοινές ονομασίες και τις επιστημονικές.

Κρήτης
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Αντωναΐδα και λουλάκι...
ιστορία της αντωναΐδας χάνεται στις μακρινές εποχές που
ταυτίζονταν τα γιατρικά με τα μαγικά βοτάνια. Στη λαϊκή
θεραπευτική των περιοχών που τη γνωρίζουν κατέχει εξέχουσα
θέση. Ακόμη και σήμερα μπορεί ν' ακούσει κανείς στα χωριά
λόγια σαν και τούτα:
Αντωναΐδα και λουλάκι
κι άλλο ένα χορταράκι...
να κατέχαν οι μανάδες
δεν θα χάναν τα παιδιά τους!
Είναι η μυστική γνώση που χάνεται κι αυτή στα βάθη των
αιώνων, όπως χάνεται και η πεποίθηση ότι τα φυτά μπορούν να
γίνουν γιατροσόφια και ιάματα, ακόμη και ελιξίρια ζωής και
αθανασίας στα χέρια των μυημένων. Με ένα βοτάνι, ένα χορταράκι της κρητικής γης (άγνωστο ποιο), ανάστησε κάποτε ο Πολύειδος τον Γλαύκο, τον γιο του Μίνωα, που είχε πέσει σ' ένα
πιθάρι με μέλι κι είχε πνιγεί. Μ' ένα άλλο χορταράκι της θάλασσας (άγνωστο κι αυτό) ένας άλλος Γλαύκος, ο Ανθηδόνιος, κατάφερε αυτό που δεν είχε καταφέρει κανείς θνητός μέχρι τότε:
να γίνει αθάνατος!
Μύθοι και θρύλοι πλέκουν πολύκλαδες δαντέλες για να στολίσουν τον κρυπτικό λόγο. Κανείς δεν θα μάθει ποιο είναι το
χορταράκι που λείπει από την έμμετρη συνταγή (αντωναΐδα και
λουλάκι...), κανείς δεν θα μάθει αν και με τη λέξη λουλάκι εννοείται κάποιο ενδημικό βοτάνι της Κρήτης ή το φυτό από το
οποίο παράγεται η πασίγνωστη βαφική ύλη και που φυτρώνει
μακριά από τον τόπο μας, σε χώρες εξωτικές. Στους ελληνικούς
μύθους η γνώση των βοτάνων ταυτιζόταν πάντα με τη σοφία.
Κάτοχοι της γνώσης ήταν μόνον οι μεγάλες μορφές του μύθου,
θεοί και ήρωες, που άλλοτε θεράπευαν ασθενείς και άλλοτε
μπορούσαν να προλέγουν τα μέλλοντα. Γνώστες αυτού του μυστικού κόσμου ήταν επίσης τα παιδιά της γης, τα φίδια. Ένα φίδι
δίδαξε στον Πολύειδο ποιο βοτάνι μπορούσε ν' αναστήσει τον
Γλαύκο. Ένα φίδι βρισκόταν στα αρχαία θεραπευτήρια. Ίσως να
ήταν ο ίδιος ο Ασκληπιός, που κάποτε-κάποτε εμφανιζόταν κι
αυτός ως όφις! Άλλωστε, στη ράβδο του θεού ήταν πάντα τυλιγμένο ένα φίδι.

Η

ρωνα το χορηγούσαν σε ασθματικούς και ρευματοπαθείς, σε
νοσήματα της χολής, πίστευαν ότι ανακουφίζει από τους πονοκεφάλους και ότι χαρίζει ανάλαφρο ύπνο. Ίσως γι' αυτό να το
ταύτισαν κάποιοι με την καλοκοιμηθιά, που, όπως είπαμε ήδη,
είναι ένα αινιγματικό φυτό με το οποίο φτιάχνανε οι βοσκοί
πρόχειρα στρώματα στις μάντρες και στα μιτάτα τους. Ήταν, λέγανε, μαλακό και γι' αυτό ο ύπνος ήταν ευχάριστος. Ωστόσο,
άλλοι ισχυρίζονται πως η ονομασία καλοκοιμηθιά δεν έχει
σχέση με στρώματα και κρεβάτια αλλά με την ηρεμία που προσφέρει στον άνθρωπο το αφέψημα της αντωναΐδας. Το πίνει κανείς αποβραδίς και κοιμάται ανάλαφρα.
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς σήμερα τις χρήσεις του
στη λαϊκή ιατρική, δηλαδή τις ασθένειες για τις οποίες χορηγήθηκε κατά καιρούς, λόγω της ονοματολογικής σύγχυσης. Σε περιοχές της κεντρικής Κρήτης (οικισμούς κοντά στο Ηράκλειο)
θεωρείται ότι είναι φάρμακο για τον διαβήτη. Ωστόσο, οι σημερινοί πληροφορητές αδυνατούν να περιγράψουν αν πρόκειται
για το Origanum microphyllum ή το Teucrium capitatum.
Σε παλιό χειρόγραφο («Ιατροσόφιον») που προέρχεται από
το Νίππος Αποκορώνου και εκδόθηκε από τον καθ. Ν. Παπαδογιαννάκη,2 αναφέρεται μόνο μια φορά το φυτό μαντζοράνα.
Είναι ένα από τα συστατικά μιας συνταγής για τη θεραπεία της
ανορεξίας («εις ανορεξίαν ανθρώπου που δεν τρώγει», σελ.
138). Ο τόπος στον οποίο πιθανότατα γράφτηκε όπως και η ονομασία μαντζοράνα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον
πρόκειται για την αντωναΐδα, δηλαδή το βότανο Origanum microphyllum.
Με χαρά είδα ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί κάποιο ενδιαφέρον και από την ιατρική επιστήμη για την αντωναΐδα, όπως και για κάμποσα άλλα κρητικά βότανα. Οι
αναλύσεις που έχουν γίνει μάλλον δικαιώνουν τη λαϊκή ιατρική,
που τη χρησιμοποίησε από πολύ νωρίς ως φάρμακο (ενδεικτικά: μελέτη της Χρ. Μπαλαούρου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι η αντωναΐδα και τα άλλα βότανα [που
χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κρήτη: δίκταμο, φασκόμηλο,
τσάι του βουνού...] αποτελούν λειτουργικά τρόφιμα που συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων).3

Το φυτό
Η λαϊκή ιατρική
ς γυρίσομε, όμως, στην αντωναΐδα. Το μαγικό βότανο που
χαρίζει ζωή γινόταν ίαμα στα χέρια των αγροτών και των
ποιμένων της Κρήτης! Η εμπειρία τους μεταδιδόταν από γενιά
σε γενιά, καθώς ελάχιστα πράγματα μπορεί να βρει κανείς σε
γνωστά χειρόγραφα συναξάρια. Θεράπευαν τον λαιμόπονο και
τα κρυολογήματα, το συνιστούσαν σε νοσήματα του στομάχου
και γενικότερα του γαστρεντερικού σωλήνα, καταπολεμούσαν
τις διάρροιες... Κι όπως έμαθα πρόσφατα, σε χωριά του Αποκό-

A

ίναι χαμηλός θάμνος που σπάνια υπερβαίνει σε ύψος τα 50
εκατοστά. Διακλαδίζεται από χαμηλά και βγάζει πολλούς
λεπτούς βλαστούς. Τα φύλλα του είναι πολύ μικρά, χνουδωτά
και έχουν λευκοπράσινο χρώμα. Ανθίζει το καλοκαίρι, από τον
Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, και βγάζει μικρά άνθη χρώματος
ροζ-μωβ που σχηματίζουν επάκριες βοτριώδεις ταξιανθίες σε
κάθε βλαστό.
Ως αυτοφυές απαντάται σε υψόμετρο από 300 έως 800 μ.,
σε ξηρούς βραχώδεις βιότοπους. Είναι ενδημικό φυτό της Κρή-

E

1. Ι. Χαβάκης, Φυτά και Βότανα της Κρήτης, Αθήνα: εκδ. Ζήτα (χωρίς χρονολογία)
2. Ν. Παπαδογιαννάκης, 2001. Κρητικόν ιατροσόφιον του 19ου αιώνα, ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία ρεθύμνου.
3. Χρ. Μπαλαούρου, Επίδραση αφεψημάτων των βοτάνων (Αντωναΐδα, Δίκταμο, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο, Φλισκούνι) στα καρκινικά κύτταρα του
παχέος εντέρου και του προστάτη, Μεταπτυχιακή εργασία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Στο http://estia.hua.gr:8080/browse.html?params.id=16140
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της κρητικής γης (άγνωστο ποιο),
ανάστησε κάποτε ο Πολύειδος
τον Γλαύκο, τον γιο του Μίνωα,
που είχε πέσει σ' ένα πιθάρι με
μέλι κι είχε πνιγεί.
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της. Δεν είναι, όμως, από τα πιο διαδεδομένα. Φυτρώνει κυρίως
στα δυο μεγάλα ακρινά βουνά του νησιού, στη Δίκτη (Λασιθιώτικα) και στη Μαδάρα (Λευκά Όρη). Μικρότεροι πληθυσμοί του
απαντώνται σε πολλές ορεινές περιοχές της Σητείας.
Συλλέγεται το καλοκαίρι, συνήθως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο,
οπότε και, όπως λένε οι συλλέκτες, το άρωμά του είναι πιο πλούσιο. Ωστόσο, η συλλογή του δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει
να ξέρει κανείς πού φυτρώνει και πρέπει να έχει υπομονή για να
γεμίσει το καλάθι του. Τα φύλλα του είναι πολύ μικρά, τα κλαδιά
του πολύ λεπτά και η διασπορά του δεν είναι μεγάλη...

Αρωματικό και γευστικό αφέψημα
άποτε ήταν το πιο συνηθισμένο βραστάρι των ορεσίβιων
της Δίκτης. Μαζί με το δίκταμο, το θυμάρι και τη φασκομηλιά, αποτελούσαν οπλοστάσιο του οικιακού εμπειρικού φαρμακείου. Σ' αυτά τα χωριά (γύρω από τη Δίκτη) η αντωναΐδα
βράζεται συνήθως μόνη της και γίνεται αρωματικό και ιαματικό
ρόφημα που είναι ακόμη πιο εύγευστο με λίγο μέλι. Σπανιότερα
ανακατεύεται με δίκταμο. Στα χωριά γύρω από τη χανιώτικη
Μαδάρα βράζεται συνήθως μαζί με ένα άλλο εκπληκτικό βότανο της Κρήτης, τη μαλοτήρα (Sideritis syriaca). Όπως και να
καταναλωθεί, όμως, το άρωμά της είναι υπέροχο. Λεπτό και ευχάριστο.
Οι καφετζήδες του παλιού καιρού είχαν συνήθως κάμποσα
βαζάκια με τοπικά βοτάνια στα τεζιάκια τους. Σπάνια είχαν ετι-
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κέτες γιατί ήξεραν καλά τι περιείχε το καθένα: έρωντα (δίκταμο),
αντωναΐδα, φασκόμηλο, χαμομήλι, μαλοτήρα. Ήξεραν, όμως,
και να τ' ανακατεύουν και
να φτιάχνουν υπέροχα ροφήματα. Ιδιαίτερα στο Μεγάλο Κάστρο ήταν διάσημο
το καρτεράκι, ένα μίγμα
που η συνταγή του θεωρούνταν μυστική. Σίγουρα,
όμως, περιείχε αντωναΐδα
και δίκταμο. Τα αρωματικά
αφεψήματα ήταν ένα από
τα βασικά παρασκευάσματα που προσφέρονταν
στους παλιούς καφενέδες
των πόλεων και των χωριών
της Κρήτης Σ' ένα τέτοιο
καφενείο πέρασε και ο γράφων πολλά από τα παιδικά
του απογεύματα. Η μυρωδιά του δίκταμου και της αντωναΐδας μάλλον έχει στοιχειώσει
στα ρουθούνια του...

4. Καταγραφή: Καστέλλι Πεδιάδος, Φεβρουάριος 1977.
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ΛΑÏΚΕΣ ΠΑρΑΔΟΣΕΙΣ
Μια κοπέλα που την έλεγαν Αντωναΐδα...
εν ξέρω αν πράγματι σχετίζεται η ονομασία της αντωναΐδας με τον Άδωνη των μύθων, όπως μου είχε πει πριν από
χρόνια ένας παλιός διαβασμένος δικολάβος (= τίτλος που δήλωνε δικηγόρο χωρίς φοίτηση σε νομική σχολή, αλλά με εμπειρία και γνώσεις που του επέτρεπαν να αναλαμβάνει υποθέσεις
σε κατώτερα δικαστήρια, κάτι σαν "πρακτικός" δικηγόρος). Το
τεκμηρίωνε, μάλιστα, με μια παράδοση που ακουγόταν στις δυτικές υπώρειες της Δίκτης και που είχε ως κεντρικό πυρήνα το
γνωστό μοτίβο της μεταμόρφωσης ανθρώπων σε φυτά.4 Τη μεταφέρω κι εδώ:
"Η Αντωναΐδα ήταν κάποτε μια ωραία κοπέλα που γύριζε τα
βουνά και μάζευε λουλούδια και μυριστικά, Μια μέρα της επιτέθηκε ένας χοίρος, που κι αυτός γύριζε στα βουνά και γύρευε
βελανίδια για να φάει, και τη σκότωσε. Μα ο θεός τη λυπήθηκε
και την έκαμε θάμνο. Να φυτρώνει πάντα στ' αγαπημένα της
βουνά και να μυρίζει σαν τα μυριστικά που μάζευε όσο ζούσε".
Συσχέτιζε, μάλιστα, τον αρχαίο μύθο με την τοπική παράδοση: Και στα δυο υπάρχει ένας κάπρος! (Ίσως να φαίνεται παράξενο στον σημερινό αναγνώστη, όμως πριν από μερικές
μόνο δεκαετίες οι οικόσιτοι χοίροι γύριζαν στους δρόμους και
στα χωράφια, συχνά μάλιστα προκαλούσαν ζημιές στις καλλιέργειες με τα ρύγχη τους).
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Συλλέγεται το καλοκαίρι,
συνήθως τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο, οπότε και,
όπως λένε οι συλλέκτες,
το άρωμά του είναι πιο πλούσιο.

Ο μαγικός κύκλος και το μαγικό βοτάνι
Από την ίδια περιοχή προέρχεται και μια άλλη ενδιαφέρουσα
παράδοση:
ένε στην Κρήτη πως αν θέλει κάποιος να μάθει να παίζει
ωραία μουσική με τη λύρα του, πρέπει να πάει τα μεσάνυχτα σε ένα σταυροδρόμι και να παίζει. Γρήγορα θα μαζευτούν οι
νεράιδες και θα του μάθουν τα μυστικά της μουσικής. Μόνο που
πρέπει να είναι μέσα σ’ έναν κύκλο που θα χαράξει με το μαχαίρι του. Δεν πρέπει να βγει με κανένα τρόπο από τον κύκλο.
Κάποτε ένας βοσκός έπαιρνε κάθε βράδυ τη λύρα του και
πήγαινε στο σταυροδρόμι. Μια νεράιδα, η πιο όμορφη απ’ όλες,
τον ερωτεύτηκε. Μια βραδιά, όμως, ξέχασε να χαράξει τον
κύκλο! Μαζεύτηκαν οι νεράιδες, εκτός από κείνη που τον είχε
αγαπήσει. Εκείνη έλειπε μακριά... Ο νεαρός άρχισε να παίζει, ο
σκοπός δεν άρεσε στις νεράιδες και άρχισαν να τον τραβούν η
μια από δω κι η άλλη από κει και να τον χτυπούν, μέχρι που, λίγο
πριν ανατείλει ο ήλιος, τον είχαν σκοτώσει! Εκείνη την ώρα
έφτανε η ερωτευμένη νεράιδα. Τον είδε και άρχισε να κλαίει.
Δεν ήξερε τι να κάνει, αφού λίγα λεπτά έμεναν ακόμη για να ξημερώσει και να χαθεί από το πρόσωπο της γης. Δίπλα της μοσχομύριζε ένα ταπεινό βοτάνι, λίγα κλαδιά αντωναΐδας! Τα
έκοψε και τα έτριψε στο πρόσωπο και το στήθος του αγαπημέ-
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ΑΝΤΩΝΑΪΔΑ, ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΤΑΝΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

νου της. Η καρδιά του άρχισε πάλι να χτυπά. Ο βοσκός είχε αναστηθεί! Χωρίς να το καταλάβει η νεράιδα, είχε ξημερώσει… Σαν
αερικό έπρεπε να είχε κιόλας χαθεί. Μα δεν χάθηκε! Έφυγαν αγκαλιασμένοι κι ευτυχισμένοι κι έζησαν για πάντα μαζί. Το βοτάνι είχε αναστήσει τον βοσκό κι είχε κάνει γυναίκα τη νεράιδα.
Στη διήγηση αυτή συναιρούνται στοιχεία από διαφορετικές
παραδόσεις. Το μοτίβο του κύκλου που γίνεται με μαχαίρι και
είναι αλώβητος και άτρωτος καθώς δεν μπορούν τ' αερικά να
τον διαβούν είναι γνωστό από το έργο του Νικ. Πολίτη (Παραδόσεις, αρ. 702), και προέρχεται από την Κάτω Μεσαρά. Οι νεράιδες που γίνονται γυναίκες αποτελούν, επίσης, ένα πολύ
ενδιαφέρον κεφάλαιο της ελληνικής Λαογραφίας και δη των
λαϊκών διηγήσεων των Κρητών. Στις παραδόσεις αυτές οι νεράιδες γίνονται γυναίκες, τεκνοποιούν, μέχρι που κάποια μέρα,
και αφού πρώτα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ξαναθυμούνται
τα παλιά τους και φεύγουν. Εδώ το μαγικό βοτάνι έρχεται να
συμπληρώσει τον μύθο. Και έρχεται την πιο κρίσιμη στιγμή,
όταν ανατέλλει ο ήλιος, δηλαδή την ώρα που διαλύονται οι
σκιές και χάνονται τα ξωτικά. Η νεράιδα όμως, κάτοχος κι αυτή
σπουδαίων μυστικών, καταφέρνει ν' αναστήσει με ένα κλαδί τον
ερωμένο της, να αλλάξει και η ίδια υπόσταση και να γίνει άνθρωπος!

Καλλυντικό...
ια άλλη πολύ γνωστή παράδοση, που παραλλαγή της δημοσίευσε και η Ευ. Φραγκάκι,5 αναφέρει ότι η αντωναΐδα
είναι άριστο καλλυντικό για την περιποίηση των μαλλιών. Όχι,
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όμως, μοναχή της. Πάλι μαζί με λουλάκι "κι άλλο ένα χορταράκι".6
Η παράδοση λέει πως κάποτε, μέρα - μεσημέρι, πήγαν οι νεράιδες σε μια βουνίσια πηγή που τα νερά της σχημάτιζαν ποταμάκι. Γδύθηκαν, λούστηκαν και χτενίστηκαν. Κι αφού
χόρτασαν δροσιά έσκυψαν πάνω σε μια κολύμπα, καθρεφτίστηκαν στα νερά, καμάρωσαν την ομορφιά και κυρίως τα λαμπερά μακριά μαλλιά τους που έφταναν μέχρι τη μέση κι ακόμη
παρακάτω. Κι ύστερα πιάστηκαν χέρι - χέρι, έστησαν χορό και
τραγουδούσαν:
Να κάτεχαν οι κοπελιές
πώς τα κάνουν τα μαλλιά...
αντωναΐδα και λουλάκι
κι άλλο ένα χορταράκι!
Λέγεται πως ένας βοσκός τις άκουσε κι αυτός το είπε στις
κοπελιές. Έψαξαν αυτές, βρήκαν αντωναΐδα, βρήκαν και λουλάκι, μα το άλλο χορταράκι μήτε το βρήκαν μήτε θα το βρούνε
ποτέ!
Ο κρυπτικός λόγος επανέρχεται, αυτή τη φορά για να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό το ελιξίριο της γυναικείας ομορφιάς. Έτσι γίνεται πάντα. Η πολύτιμη γνώση δεν προσφέρεται
ολόκληρη. Ίσως για ν' ακονίζει και ο άνθρωπος το μυαλό του, να
ερευνά. Αν τα μάθαινε όλα, τι θα τον χώριζε από τους αθανάτους; Ίσως, ακόμη γιατί αυτά που ξέρομε για την αντωναΐδα αρκούν για να την κατατάξομε στο μέγα οπλοστάσιο των πιο
πολύτιμων βοτάνων της Κρήτης. x

5. Ευ. Φραγκάκι, Συμβολή εις την δημώδη ορολογίαν των φυτών της Κρήτης, Αθήνα 1969, σελ. 49.
6. Δυστυχώς η Φραγκάκι δεν ήξερε το Origanum microphyllum. Όταν έγραφε για την αντωναΐδα εννοούσε το τεύκριο (Teucrium polium).
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Στην Κρήτη του 19ου αιώνα

Ναοί -σύμβολα μιας νέας εποχής
ΤΟ ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥρΙΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ ΗρΑΚΛΕΙΟΥ

«Πώς να κουβαλήσουν τέτοιες κολόνες, παιδί μου; Τις έδεσαν σε αραμπά, άλλος τραβούσε κι άλλος
έσπρωχνε. Για να τα καταφέρουν ανεβάσανε και τον λυράρη πάνω στην κολόνα, τον κουβαλούσαν κι
εκείνον μαζί, τον έβαλαν να παίζει, τραγουδούσαν όλοι μαζί μαντινάδες και ξεχνούσαν την κούραση...»

TOY ΝΙΚΟY ΨΙΛΑΚΗ
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εράστιες κολόνες σμιλεμένες στον σκληρό
μαύρο ασβεστόλιθο, μεγάλες καμάρες - μείγμα
βυζαντινής ναοδομίας και κρητικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, μεγάλα ανοίγματα που προκαλούν
τους νόμους της στατικής! Κι όλα τούτα φτιαγμένα τις τελευταίες δεκαετίας της Τουρκοκρατίας, στα διαλείμματα των μεγάλων επαναστάσεων, σ' ένα ημιορεινό χωριό της
Κρήτης. Έτος 1886...
Ο ναός της Αγίας Κυριακής στην Κασταμονίτσα αποτελεί
ένα καλό παράδειγμα, κάτι σαν μελέτη περίπτωσης, για να κατανοήσει κανείς τους εθιμικούς θεσμούς που ρύθμιζαν τα εσωτερικά ζητήματα των αγροτικών κοινοτήτων και επέφεραν την
κοινωνική συνοχή κατά την μακρά περίοδο της Οθωμανικής
Κυριαρχίας (οι θεσμοί κοινοτικής οργάνωσης του οθωμανικού
κράτους δεν φαίνεται να εφαρμόστηκαν στην Κρήτη). Ανασκαλεύοντας τη συλλογική μνήμη παρακολουθούμε την αγωνία
μιας μικρής ημιορεινής κοινότητας ανθρώπων να οικοδομήσει
με τα ίδια της τα χέρια το αύριο. Οι ορεσίβιοι Κρήτες μπορεί να
μην είχαν ακούσει ποτέ μέχρι τότε λέξεις και όρους όπως δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήξεραν, όμως, να κάνουν
τοπικές συνελεύσεις, να διαλέγονται, να εκφράζουν απόψεις, να
διαφωνούν, να ομονοούν, να αποφασίζουν από κοινού και να
προσφέρουν εθελοντική εργασία για το κοινό καλό! Με την
εθελοντική εργασία χτίστηκαν εκείνα τα χρόνια σχολεία κι εκκλησιές, διανοίχτηκαν δρόμοι επικοινωνίας, στρώθηκαν καλντερίμια στα σοκάκια των χωριών, ανοίχτηκαν πηγάδια,
κατασκευάστηκαν αγωγοί που έφερναν το νερό των πηγών πιο
κοντά στα κρητικά νοικοκυριά...
Είναι ν' απορεί κανείς με το μέγεθος τούτης της εκκλησίας,
με τους ογκώδεις μονόλιθους που γίνανε κολόνες, με την ποιότητα της κατασκευής. Και με την αποκοτιά των ανθρώπων που
τότε, σε δύσκολους καιρούς, τόλμησαν να κατασκευάσουν ένα
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έργο δυσανάλογο και με τις οικονομικές τους δυνατότητες και
με το μέγεθος του χωριού τους. Το μήκος του κτηρίου φτάνει
τα 21 μέτρα. Και το πλάτος προσεγγίζει τα 14 (13,7 για την ακρίβεια). Κοντά 300 τετραγωνικά μέτρα! Κι όμως, τούτο το έργο
έγινε ορόσημο ενός κόσμου που άλλαζε, μιας νέας εποχής που
ξημέρωνε. Δεν ήταν τόσο η επίδειξη δύναμης που ωθούσε τους
Κρητικούς να κατασκευάζουν έργα μεγάλα και τολμηρά. Ήταν,
κυρίως, ο συμβολισμός του. Η ανάγκη να δηλώσουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα χωρίς να τους σκιάζει ο φόβος.

Το ιστορικό πλαίσιο
έχρι τη δεκαετία του 1830 ήταν αδύνατον να οικοδομηθούν καινούργιοι ναοί στην Κρήτη. Το απαγόρευε ο ιερός
μουσουλμανικός νόμος (Σεριάτ). Ήταν εξαιρετικά δύσκολο
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◗
λαϊκός αρχιτέκτονας προσπάθησε να προσδώσει
στο έργο του μνημειακό χαρακτήρα. Το εντυπωσιακό ύψος και
ο τεράστιος όγκος έδινε στο ναό κυρίαρχη θέση ανάμεσα στις κατά πολύ
μικρότερες οικοδομές του χωριού.
Επέλεξε τον κυρίαρχο αρχιτεκτονικό
τύπο της τρίκλιτης βασιλικής, κατασκεύασε πανίσχυρους ημικυλινδρικούς θόλους, έχτισε μνημειακή
είσοδο με ωραία λιθόγλυπτα τμήματα. Αυτό, άλλωστε, απαιτούσαν οι
συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί
μετά την υπογραφή του Χάτι Χουμαγιούν (1856). Ο χριστιανικός πληθυσμός δεν ήθελε μόνο μεγαλύτερα
κέντρα λατρείας, ήθελε σύμβολα που
θα σηματοδοτούσαν το ξημέρωμα
μιας καινούργιας εποχής.
Όλα τα χωριά προσπάθησαν ν'
αποκτήσουν νέους μεγάλους ναούς.
Ανασκουμπώνονταν οι κάτοικοι,
άλλος έχτιζε, άλλος έψηνε ασβέστη,
άλλος κουβαλούσε πέτρες. Δύσκολοι
καιροί, μα είχε κιόλας αρχίσει ν' αχνοφέγγει το ξημέρωμα της καινούργιας
εποχής. Στα Χανιά ένας παλιός ναός,
που είχε μετατραπεί σε σαπουναριό,
αποδίδεται ξανά στους Χριστιανούς
και ξαναγίνεται περίλαμπρο κέντρο
λατρείας (1858). Στο Ηράκλειο θεμελιώνεται με κάθε επισημότητα ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Μηνά
(1862).
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ακόμη και να επισκευαστούν οι παλιοί. Επισήμως οι οθωμανικές
αρχές δεν απαγόρευαν τις εργασίες συντήρησης. Τις εμπόδιζαν
όμως εφαρμόζοντας αυστηρές και πολυδάπανες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το κόστος της άδειας που απαιτούνταν ακόμη
και για απλές επισκευές (αντικατάσταση φθαρμένων θυρών, σοβάντισμα) ήταν πολλαπλάσιο από το κόστος των εργασιών.
Μια πρώτη αλλά όχι ασήμαντη αλλαγή σημειώθηκε κατά την
περίοδο της αιγυπτιακής κατοχής (1830-1840), τότε που ο Αντιβασιλέας της Αιγύπτου Μωχάμεντ Άλυ φρόντισε να εξασφαλίσει την εσωτερική γαλήνη εφαρμόζοντας κάποιες δειλές και
άτολμες εκσυγχρονιστικές πολιτικές. Έχοντας αναπτύξει σχέσεις
με τη Γαλλία προσπάθησε να διαφοροποιηθεί από το διοικητικό
στερεότυπο της Υψηλής Πύλης και να πετύχει ευκολότερα τον
τελικό στόχο του, δηλαδή την αυτονόμησή του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη μόνιμη κατοχή της Κρήτης.

Η αυστηρή γεωμετρική
οργάνωση, ο κανονικός
σχεδιασμός της
κάτοψης, η συμμετρία
στο εσωτερικό και στις
όψεις δείχνουν λόγιες
επιρροές, όχι ασυνήθιστες στην εποχή των
έντονων κλασικιστικών
επιδράσεων.
Στη φωτογραφία πάνω:
Δειλινό στην Αγία
Κυριακή.
Αριστερά: Λιθόγλυπτο
κιονόκρανο.

Μια από τις πρώτες σημαντικές ενέργειές του ήταν η παραχώρηση θρησκευτικών ελευθεριών στους Κρητικούς. Οι
Χριστιανοί μπορούσαν πλέον να επισκευάζουν ελεύθερα τα ιερά καθιδρύματά τους. Πολλά μοναστήρια και πολλοί
ημιερειπωμένοι ναοί επισκευάστηκαν
εκείνα τα χρόνια.
Οι πιο σημαντικές αλλαγές, όμως,
επήλθαν λίγο μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο
(1853-1856), με την υπογραφή του Χάττι
Χουμαγιούν, το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και την ελεύθερη άσκηση
των θρησκευτικών καθηκόντων για
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όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Ακολούθησαν κι
άλλα σημαντικά γεγονότα, όπως ο θεσμός των Δημογεροντιών,
ο Οργανικός Νόμος του 1868, η Σύμβαση της Χαλέπας (1878).
Ο δρόμος για την ίδρυση νέων ναών είχε πλέον ανοίξει.

Η μάζωξη των κατοίκων
απόφαση των κατοίκων της Κασταμονίτσας να οικοδομήσουν καινούργιο μεγάλο ναό φαίνεται να είχε παρθεί
λίγο μετά την μεγάλη επανάσταση του 1866, πιθανότατα κατά
το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1870. Μια απ' αυτές τις χρονιές, Κυριακή μέρα, λίγο μετά το Πάσχα, συνάχτηκαν οι άνδρες
του χωριού σε μια από τις συνηθισμένες για εκείνα τα χρόνια
μαζώξεις, που, όπως θα δούμε παρακάτω, χαρακτηρίστηκαν ευφυώς «υπαίθρια κοινοβούλια». Η τοπική παράδοση αναφέρει
ότι η σύναξη έγινε κάτω από κάποια μεγάλη δρυ στο κέντρο
του χωριού. Έτσι γινόταν τότε στα περισσότερα κρητικά χωριά,
ίσως και σε όλα. Κάθε που προέκυπταν σοβαρά ζητήματα μαζεύονταν οι κάτοικοι κι έπαιρναν αποφάσεις. Δεν σώθηκαν πολλές πληροφορίες για τους αρχέγονους αυτούς θεσμούς
δημοκρατίας στην οθωμανοκρατούμενη Κρήτη, δεν ξέρομε
σήμερα ποιοι είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Οι αρχηγοί των
οικογενειών; Οι γέροντες; Οι ώριμοι άνδρες; Άγνωστο... Ξέρομε,
όμως, ότι οι αποφάσεις γίνονταν αποδεκτές από όλους. Μια
ωραία περιγραφή από συνέλευση σε άλλη περιοχή του νησιού

H

Κάτω: Η ανατολική
όψη του ναού με την
κόγχη του κεντρικού
κλίτους.
Δεξιά. Κολόνα που
διαχωρίζει το κλίτος
της Αγίας Κυριακής
από το κλίτος του
Αγίου Δημητρίου.
Δίπλα οι ιερείς
π. Κ. Καλαϊτζάκης
και Ν. Βαρελάς.

◗

μας άφησε ο οξυδερκής πλοίαρχος T. A.
B. Spratt, που επισκέφτηκε την Κρήτη
κατά τη δεκαετία του 1850. Κατεβαίνοντας από την κορφή του Ψηλορείτη πέρασε από τα Βορίζια. Οι κάτοικοι έπρεπε
να αποφασίσουν ποια στάση θα τηρούσαν απέναντι στον ξένο επισκέπτη. Μαζεύτηκαν, λοιπόν, κάτω από τις ελιές,
στις παρυφές του χωριού, για να συζητήσουν το θέμα. Γράφει ο Spratt: Οι ορεσίβιοι Κρητικοί συγκαλούν συχνά τέτοια
επαρχιακά συμβούλια και υπαίθρια κοινοβούλια είτε για να καταστρώσουν κάποιο
σχέδιο πώς να αποφύγουν τον φοροσυλλέκτη είτε για να αντισταθούν κατά των
αρχών είτε για να διευθετήσουν κάποια
βεντέτα με γειτονικό χωριό, σημείωσε ο
ίδιος (T. A. B. Spratt Ταξίδια και Έρευνες
στην Κρήτη του 1850, μετάφρ. Μ. Ψιλάκη,
σχόλια Ν. Ψιλάκης, τ. Α', 2007, σελ. 56).
Δεν είναι γνωστός ο ακριβής τόπος
στον οποίο συγκαλούνταν οι μαζώξεις
της Κασταμονίτσας. «Κάτω από τους
ντρυγιάδες» λέει η παράδοση. Αλλά ο
τόπος ήταν γεμάτος με τέτοια δέντρα.
Δεκάδες θεόρατες δρυς διαμόρφωναν
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σφορος τόπος δεν υπήρχε. Οι γύρω εκτάσεις δεν προσφέρονταν. Άλλες ήταν πολύ επικλινείς και άλλες αποτελούσαν ιδιωτικά
οικόπεδα. Μέτρησαν, ξαναμέτρησαν, λύση δεν βρήκαν.
Η πρώτη αυτή συγκέντρωση των κατοίκων δεν κατέληξε σε
καμιάν απόφαση. Χρειάστηκαν κι άλλες συζητήσεις, κι άλλες
μαζώξεις. Το χωριό κόντευε να διχαστεί. Έγκλημα βαρύ κι αμαρτία ασυγχώρετη θεωρούσαν οι θεοσεβούμενοι αγρότες και βοσκοί του τόπου το γκρέμισμα μιας εκκλησίας. Πολύ
περισσότερο, μάλιστα, της εκκλησίας που την είχαν ταυτίσει με
τις τύχες των πατεράδων, των παππούδων και τις δικές τους.
Έλεγαν, μάλιστα, πως από μιαν εικόνα της Αγίας Κυριακής ξεκίνησε να χτίζεται το χωριό τους και διηγούνταν μια παλιά ιστορία που την άκουσα κι εγώ πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν
ακόμη παιδί. Τη μεταφέρω όπως τη θυμάμαι:
Ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, από τη Μικρά Ασία, ήρθαν εδώ
οι πρώτοι κάτοικοι. Τίποτα δεν είχαν μαζί τους. Μήτε ρούχα μήτε
φαγώσιμα. Κουβαλούσαν μόνο μιαν εικόνα της Αγίας Κυριακής.
Την είχαν πάρει από την εκκλησία της πόλης τους, που κι αυτή ήταν
αφιερωμένη στην ίδια αγία. Έσκαψαν θεμέλια δίπλα στο παλιό πηγάδι. Πρώτα έχτισαν την εκκλησία και μετά το χωριό. Τα πρώτα
σπίτια τα φτιάξανε γύρω από τον ναό, ανατολικά, δυτικά και νότια.
Στη βορεινή μεριά, που είχε νερό, φύτεψαν τους κήπους τους...

Η λαλίστατη παράδοση
και η αινιγματική απουσία των πηγών
αχλή του χρόνου θολώνει την ιστορική διαδρομή του χωριού. Πότε, λοιπόν, χτίστηκε; Κι από ποιους; Επίσημες μαρτυρίες δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν για το σύνολο σχεδόν
των οικισμών της Κρήτης. Οι ονομασίες των χωριών και των
τόπων, «επιγραφαί γεγλυμμέναι επί του εδάφους», αντανακλούν
ιστορικά γεγονότα, χαμένα στα βάθη του αδυσώπητου χρόνου:
Σκλαβοπούλα Σελίνου, Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος, Σκλάβοι Σητείας, Βαρβάροι... Απηχήσεις μακρινών εποικίσεων σε σημαντικές καμπές της πολυτάραχης ιστορίας του τόπου. Έτσι και η
Κασταμονίτσα... Σώθηκε μόνο η παράδοση που λέει πως κάποτε, σε χρόνους μακρινούς, πολλούς αιώνες πριν από σήμερα,
έφτασαν στα ριζά του Αφέντη πρόσφυγες από τη μακρινή Παφλαγονία της Μικράς Ασίας, από την Κασταμονή, την πατρίδα
των Κομνηνών. Ο τόπος τους άρεσε. Ίσως και να θύμιζε κάτι από
την αγαπημένη πατρίδα. Στη μια μεριά το βουνό, πηγή πλούτου σ' εκείνους τους καιρούς, κι οι Κασταμονίτες το ξέρανε. Στην
άλλη λόφοι, ρεματιές, γόνιμη γη. Για να θυμούνται την πόλη
τους ίδρυσαν την Κασταμονίτσα, δηλαδή μικρή Κασταμονή.
Δεν υπάρχουν ούτε ιστορικές πηγές ούτε επιγραφικές μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν την παράδοση. Οι παλιοί κάτοικοι,
όμως, θεωρούσαν δεδομένη την αλήθεια της. Και πολλοί μελετητές τη σεβάστηκαν και την αποδέχτηκαν. Η ονομασία του χωριού αποτελεί σοβαρή ένδειξη. Και η διάσωση της παράδοσης,
που ακουγόταν από παλιά, τότε που δεν υπήρχαν σχολεία και οι
γεωγραφικές γνώσεις των ορεσίβιων ήταν πενιχρές, καθιστά
ισχυρότερη την ένδειξη. Πρώτος απ' όλους την αποδέχτηκε ο
διαπρεπής αρχαιολόγος Στέφανος Ξανθουδίδης, που είχε γεννηθεί σε γειτονικό χωριό, το Αβδού, το 1864. Στα ιστορικά σημειώματα που έγραψε το 1925 τοποθετούσε χρονικά την
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το ημιορεινό τοπίο κάτω από τις πλαγιές του Αφέντη, της ψηλής
κορφής που δεσπόζει στο ορεινό τοπίο. Δέκα ή έντεκα τεράστιοι «ντρυγιάδες» ήταν μέσα στο χωριό και στις παρυφές του.
Δυστυχώς τους έκοψαν όλους οι Γερμανοί στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και τους έκαναν καυσόξυλα για το στρατό τους.
Έμεινε μόνο μια μεγάλη δρυς στα βορειανατολικά του χωριού.
Ένα ακόμη ατιμώρητο έγκλημα της Αγρίας Φυλής...
Αλλά, ας επανέλθομε... Μοναδικό θέμα συζήτησης σ' αυτή
τη συνέλευση ήταν η ανέγερση μιας καινούργιας μεγάλης εκκλησίας. Ο παλιός τοιχογραφημένος ναός της Αγίας Κυριακής
ήταν μικρός, δεν χωρούσε πια τους κατοίκους. Το χωριό είχε μεγαλώσει και πάλι, είχε αναλάβει μετά την καταστροφή που είχε
υποστεί στα χρόνια του μεγάλου σηκωμού, στην επανάσταση
του 1821. Δεν είναι σαφείς οι πληροφορίες για τον τύπο του παλιού ναού. Η παράδοση που ακούγεται ακόμη και σήμερα είναι
διχασμένη. Κατ' άλλους ήταν μικρός μονόχωρος ναός, κατ' άλλους σταυροειδής («βυζαντινός»).
Δυο απόψεις ακούστηκαν εκείνη τη μέρα. Μια μερίδα κατοίκων υποστήριξε να διατηρηθεί ο παλιός ναός και να χτιστεί
βόρεια και ανατολικά απ' αυτόν ένας καινούργιος. Μια άλλη μερίδα πρότεινε την κατεδάφιση του παλιού και την οικοδόμηση
καινούργιου στην ίδια θέση. Εκείνοι που υποστήριζαν τη δεύτερη λύση, την κατεδάφιση του παλιού, έφεραν ένα ακλόνητο
επιχείρημα: Αν δεν κατεδαφιζόταν ο παλιός ναός, θα έπρεπε να
μπαζωθεί το κεντρικό πηγάδι, από το οποίο υδρευόταν μεγάλο
μέρος του χωριού, για να χωρέσει ο καινούργιος. Άλλος πρό-
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ίδρυση του οικισμού στη Δεύτερη Βυζαντινή Περίοδο (9611204 μ.Χ.). Την απέδιδε μάλιστα, σε ενέργειες του Νικηφόρου
Φωκά:
Ο προνοητικός Νικηφόρος προς ενίσχυσιν του ελληνικού και
χριστιανικού πληθυσμού της νήσου [...] προσεκάλεσε αποίκους εκ
των ευρωπαϊκών και ασιατικών επαρχιών του εκτενούς βυζαντινού κράτους [...] Και ονόματα πόλεων και εθνικά εδόθησαν υπό
των εξ αυτών αποίκων εις χωρία της Κρήτης, όπως λ.χ. η Κασταμονίτσα της Πεδιάδος εκ της Κασταμονής της Μ. Ασίας και οι Ασσίτες τα δυο χωρία του Μαζεβιζίου από την πόλιν Άσσον (κατοικ.
Ασσίται) της Μ. Ασίας... (Στέφ. Ξανθουδίδης, 1964, Χάνδαξ - Ηράκλειον, επιμ. Στυλ. Αλεξίου, σελ. 27-28).
Ο ίδιος έγραψε πως το 1365 οι κάτοικοι της Κασταμονίτσας,
μαζί με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, και με αρχηγούς
τον Κώστα Μελαχρινό και τον Καλόγηρο Φορνάρη, επαναστάτησαν κατά των Ενετών και κατέφυγαν στο Λασίθι με τα ζώα και
την κινητή τους περιουσία. Εκεί οχυρώθηκαν όλοι και χρησιμοποίησαν το μέρος ως ορμητήριο (Στ. Ξανθουδίδης, 1939, Η Ενετοκρατία εν Κρήτη, σελ. 102). Άγνωστο σε ποιες πηγές
στηρίχτηκε ο σπουδαίος αρχαιολόγος...

Οι αρχειακές πηγές που θα μπορούσαν
να φωτίσουν την ιστορία είναι ελάχιστες.
Και αδιερεύνητες εν πολλοίς.
Οι επιγραφικές μαρτυρίες φειδωλές
σε πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες άρχισε και ολοκληρώθηκε ο ναός.
Είναι, όμως, πλούσια η παράδοση.
Οι διηγήσεις που μένουν ως απόσταγμα
της μνήμης. Η διάσωσή της από τη λήθη είναι
χρέος των γενεών που
διαπαιδαγωγήθηκαν με την αφήγηση,
με τους παλιούς να διηγούνται και
τους νεότερους ν' αφουγκράζονται σε
μια διαδικασία που θυμίζει μετάγγιση μνήμης.

Ένας άλλος διαπρεπής ιστορικός, ο Θεοχάρης Δετοράκης,
που κι εκείνος γεννήθηκε σε διπλανό οικισμό (Αμαριανώ), τοποθετεί τον εποικισμό σε μεταγενέστερη εποχή: Στην Κρήτη
είχαν καταφύγει κατά καιρούς και πολλοί Έλληνες πρόσφυγες, κυρίως από τη Μ. Ασία, εξαιτίας της τουρκικής εξάπλωσης. Τα τοπωνύμια Τραπεζόντα, Προύσα (Αμπρούσα = Αρχάνες),
Κασταμονίτσα κλπ. απηχούν τις εγκαταστάσεις Μικρασιατών φυγάδων κατά τον 14ο και 15ο αιώνα... (Θ. Δετοράκης, 1986, Ιστο-
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ρία της Κρήτης, σελ. 207-208).
Ο Στέργιος Σπανάκης, ο ιστοριοδίφης που μας άφησε το
πολύτιμο corpus των κρητικών οικισμών (έργο ζωής του ακούραστου ερευνητή), σημειώνει: Το όνομα ασφαλώς σχετίζεται με
την Κασταμονή της Μικράς Ασίας, το όνομα της οποίας ετυμολογούν από το λατ. Castra Comneni, από τα λείψανα φρουρίου των
Κομνηνών, απ' όπου καταγόταν πιθανότατα Χριστιανοί της εποχής εκείνης, ύστερα από τους συνηθισμένους διωγμούς των Τούρκων, μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, και σε
ανάμνηση της πρώτης Πατρίδας, έδωσαν το όνομα στη νέα εγκατάστασή των, όπως συνέβη με την Τραπεζόντα της Σητείας, τη Νέα
Αλικαρνασσό των ημερών μας, κ.λπ. Ο εποικισμός αυτός πότε
έγινε; Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου με τοιχογραφίες του
14ου αιώνα, που σώζεται σήμερο στο νεκροταφείο του χωριού, είναι
ένδειξη ότι ο εποικισμός έγινε τουλάχιστο την περίοδο της Βενετοκρατίας, αν όχι παλαιότερα. Πρόβλημα γεννάται όμως γιατί δεν
αναφέρεται στις βενετσάνικες απογραφές, είτε σε γνωστά άλλα κείμενα, ούτε στην τούρκικη απογραφή του 1671 (Σ. Γ. Σπανάκης,
1989, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων,
τόμος Α', σελ. 375).
Και πράγματι, η απουσία του οικισμού από τις απογραφές
τόσων αιώνων είναι αινιγματική. Να είχε εγκαταλειφτεί; Να ιδρύθηκε αργότερα; Να σχετίζεται με τα μέτρα καταστολής που έλαβαν οι Βενετοί απαγορεύοντας την παρουσία ανθρώπων στο
γειτονικό Οροπέδιο; Άγνωστο! Ούτως ή άλλως, όμως, η Κασταμονίτσα βρίσκεται πάνω ακριβώς στα φυσικά περάσματα της
Δίκτης. Στους δρόμους των επαναστατών και των ανταρτών. Το
βέβαιο είναι, όπως θα δούμε και παρακάτω, ότι πριν από την
επανάσταση του 1821 όχι μόνον υπήρχε αλλά και ήταν ένας ακμαίος ημιορεινός οικισμός. Βέβαιο είναι ακόμη ότι μαρτυρούνται οικισμοί στην περιοχή της, όπως το Λιχένι (βόρεια της
Κασταμονίτσας) που αναφέρονται στην τουρκική απογραφή
του 1671. Επίσης, υπήρχαν και άλλοι μικροί οικισμοί στην ευρύτερη περιφέρεια, κυρίως οικογενειακού τύπου (π.χ. των Τσαπήδων, οικογένειας που ήρθε από τα Σφακιά και αρχικά
εγκαταστάθηκε σε μετόχι ανάμεσα στην Κασταμονίτσα και το
Αβδού). Ο οικισμός δεν αναφέρεται σε απογραφές, αλλά τα
ερείπιά του στέκουν ακόμη.
Το επώνυμο Κασταμονίτης απαντάται στην Κρήτη πολύ
πρώιμα, από τον 13ο αιώνα. Η οικογένεια Κασταμονίτη κατείχε
φεουδαλική γη. Όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, «η ύπαρξη
εθνικών οικογενειακών ονομάτων φανερώνει συνήθως εποικισμό μιας περιοχής από κατοίκους του τόπου που δηλώνει το
όνομά τους...» (Β. Κόντη, «Τα εθνικά οικογενειακά ονόματα στην
Κρήτη κατά τη βενετοκρατία,13ος-17ος αι.», στα Σύμμεικτα, τ.
8/1989, σελ. 150). Κατά τις επόμενες δεκαετίες οι αναφορές του
επωνύμου είναι συχνές. Το 1281 αναφέρονται οι Μάρκος και Φίλιππος Κασταμονίτης, κάτοικοι Χάνδακα, το 1300 η Κυράννα
Κασταμονίταινα, επίσης κάτοικος Χάνδακα, το 1315 ο παπά
Γιάννης Κασταμονίτης από τον Μακρύ Τοίχο, το 1324 οι Γεώργιος και Νικόλας Κασταμονίτης από τη Φουρνή (Β. Κόντη, Τα
εθνικά οικογενειακά ονόματα..., σελ. 298).
Να έχει σχέση με κάποιον Κασταμονίτη το χωριό της Πεδιάδας; Άγνωστο κι αυτό!
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Έντεκα ναοί πριν το 1821!
ατά τον 18ο αιώνα το χωριό υπήρχε και, μάλιστα, υποδέχτηκε κατατρεγμένους φυγάδες που ήρθαν από τα Σφακιά
(από το Ασκύφου και το Μουρί) μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη (1770) και εγκαταστάθηκαν εκεί. Φαίνεται πως
ήταν ακμαίος οικισμός εκείνα τα χρόνια. Πώς αλλιώς να δικαιολογηθούν οι έντεκα ναοί (!) που υπήρχαν πριν από την επανάσταση του 1821, μερικοί από τους οποίους μάλιστα ήταν
τοιχογραφημένοι, που σημαίνει πως είχαν χτιστεί πριν από τον
15ο αιώνα; Η πληροφορία αυτή γράφτηκε από έναν καλό γνώστη των κρητικών πραγμάτων, τον Μιχ. Χουρμούζη - Βυζάντιο,
τον Κωνσταντινουπολίτη που είχε έρθει στην Κρήτη το 1828 για
να πάρει μέρος στη μεγάλη επανάσταση. Στο νησί έμεινε έξι
χρόνια και στο βιβλίο του (Κρητικά, εν Αθήναις 1842) δίνει πολύτιμες πληροφορίες για πολλές πτυχές της ζωής, κυρίως στην
κεντρική Κρήτη. Αναφέρει ότι πριν την επανάσταση του 1821
το χωριό είχε 65 χριστιανικές οικογένειες και έντεκα εκκλησίες.
Μετά την επανάσταση είχαν απομείνει μόνο 24 οικογένειες και
τρεις εκκλησίες! Ο Χουρμούζης είχε γνωρίσει πολύ καλά τα
χωριά της Πεδιάδας, τα είχε επισκεφτεί όλα, και οι πληροφορίες
του είναι κατά κανόνα ακριβείς. Ακόμη και σήμερα σώζονται
μερικές ονομασίες των κατεδαφισμένων ναών ως απλά τοπωνύμια: Άγιος Ισίδωρος, Πανεκλησιά, Κατωκλησιά, Φράρω. Ο
Άγιος Ισίδωρος βρισκόταν μέσα στο χωριό, στη νότια άκρη του.
Πριν από πενήντα χρόνια βρέθηκαν μεγάλες πέτρες δίπλα σε
ανεγειρόμενη οικοδομή, πιθανώς τα ερείπιά του. Η τοπική παράδοση ανακαλεί ακόμη στη μνήμη τη λατρεία του Αγίου Ισιδώρου. Ήταν, λέει, μεγάλος ναός. Και σπουδαίο προσκύνημα...
Δυο άλλοι ναοί βρίσκονταν ανατολικά και βόρεια της Αγίας Κυριακής, κι αυτοί μέσα στο χωριό. Άγνωστο σε ποιους αγίους
ήταν αφιερωμένοι.

K

Αριστερά: Το βιβλίο
εσόδων - εξόδων της
ενορίας. Οι πρώτες
εγγραφές χρονολογούνται στο 1903.
Αναφέρονται τα 70
κυπαρίσσια γύρω από
τον ναό της Παναγίας!
Κέντρο: Η εικόνα του
Αγίου Χαραλάμπη
(19ος αιώνας). Είναι ο
προστάτης από τη
μάστιγα της πανώλης.
Στο ειλητάριο αναγράφεται, μεταξύ άλλων,
η λέξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ"
(προφανώς από την
πανώλη!).
Δεξιά: Η αναφορά
του Χρόνη Μακράκη
που είχε συλληφθεί
αιχμάλωτος το 1822.
Κάτω: Ονόματα
κατοίκων σε έγγραφο
του 19ου αιώνα
(δεκαετία του 1860).
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Η επανάσταση του 1821 υπήρξε κομβικό γεγονός για την ιστορία του οικισμού. Στα τέλη του 1822 προσπάθησε να
εισβάλει ο Χασάν Πασάς στο Λασίθι διαβαίνοντας τα περάσματα της Κασταμονίτσας (Κ. Κριτοβουλίδης, 1859,
Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας
της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήναι,
σελ. 193). Σ' όλα τα πλάγια, όμως, είχαν
στήσει καρτέρι οι Κρήτες επαναστάτες.
Φοβερές μάχες δόθηκαν τότε στα ριζοβούνια της Δίκτης. Ο σκληροτράχηλος
Τουρκοαιγύπτιος έχασε πολλούς άνδρες
και πολεμοφόδια. Πρόλαβε, όμως, να καταστρέψει ό,τι μπορούσε. Οι παλιοί κάτοικοι του χωριού διηγούνταν ότι πήρε
όσα παιδιά βρήκε, αγόρια και κορίτσια,
και τα πούλησε στα σκλαβοπάζαρα. Στον
Κώδικα Θυσιών του Τουρκικού Αρχείου
Ηρακλείου αναφέρεται μόνο μια απαγωγή γυναίκας. Ωστόσο, άλλες αρχειακές
πηγές επιβεβαιώνουν την τοπική παράδοση. Σήμερα γνωρίζομε το όνομα ενός
ακόμη παιδιού που έζησε ως αιχμάλωτο
και, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βρέθηκε στη Σύρο. Στον τόπο του επέστρεψε πολλά χρόνια μετά, το 1840.
Λεγόταν Χρόνης Μακράκης. Αργότερα,
το 1862, απευθύνθηκε στις τοπικές
αρχές διεκδικώντας το αναλογούν μέρος
της πατρικής του κληρονομιάς (προφανώς δεν τον είχαν συμπεριλάβει στο μοί-
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ρασμα της οικογενειακής περιουσίας επειδή τον θεωρούσαν
χαμένο). Η συγκινητική αναφορά περιέχει μόνο ψήγματα της
θλιβερής ιστορίας του. Μεταφέρω ένα απόσπασμα (διατηρώντας τη σύνταξή του):
Ο ευσεβάστως αναφερόμενος Χρόνης Μακράκης από χωρίον
Κασταμονίτσα της Επαρχίας Πεδιάδος δηλοποιώ ότι προ 22 έτη
ήλθον από Σύρον ως αιχμάλωτος παιδιόθεν και ερχόμενος ενταύθα
εζήτησα να αναγνωρίσω τους γεννήτοράς μου, και λαβών άδειαν
εξήλθον εις το χωρίον Καστέλλι και αντάμωσα τον πατήρ μου (sic)
Γεώργιον Μακράκην, η δε μήτηρ μου είχε απεβιώσει, όστις και με
παραδέχθη τέκνον του μέχρι σήμερον. Αλλά προ καιρού διένειμε
την περιουσίαν του εις τα άλλα αδέλφια μας δους και εμέ μόνον εν
Ξωχώραφον.
Για τις τύχες των άλλων αιχμαλώτων δεν είναι τίποτα γνωστό. Ξέρομε, όμως, ότι τα τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα μετέδωσαν την πανώλη στους κατοίκους. Ο μαύρος θάνατος
ολοκλήρωσε την καταστροφή. Λίγα χρόνια μετά οι κάτοικοι
έβαλαν έναν ζωγράφο να τους ιστορήσει την εικόνα του Αγίου
Χαραλάμπη, του προστάτη από τη μάστιγα της πανούκλας. Την
έβαλαν στην είσοδο του χωριού, στο εικονοστάσι της παλιάς
εκκλησιάς του 14ου αιώνα, της Παναγιάς.

Η κατεδάφιση...
ς επιστρέψομε, όμως, στην τοπική παράδοση και ας παρακολουθήσομε την ανέγερση του ναού. Λίγο μετά την επανάσταση του 1878 οι αντιρρήσεις για την κατεδάφιση είχαν
καμφθεί. Μια Κυριακή του 1886 ο ιερέας του χωριού λειτούργησε για τελευταία φορά στην παλαιά εκκλησία. Αμέσως μετά
πήραν τις εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη και κίνησαν
όλοι μαζί για τον νεκροταφειακό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί τα φύλαξαν. Ο μικρός αυτός ναός που, όπως είδαμε,
φέρει τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, υπάρχει ακόμη και σήμερα
στη νότια είσοδο του χωριού. Για πολλά χρόνια, μέχρι να αποπερατωθεί ο καινούργιος, η Παναγιά χρησιμοποιήθηκε ως ενοριακός ναός. Εκείνα τα χρόνια ο μικρός αυτός ναός βρισκόταν
μέσα σ' ένα απέραντο κυπαρισσόδασος. Οι παλιοί λέγανε πως
υπήρχαν ολόγυρα 200 πανύψηλα κυπαρίσσια με τεράστιους
κορμούς. Πολλά χρόνια μετά, το 1903, στο Κατάστιχο της Ενορίας καταγράφηκαν μόνο 70, εκείνα που βρίσκονταν μέσα στο
εκκλησιαστικό κτήμα. Πιθανώς να κόπηκαν τα υπόλοιπα και να
χρησιμοποιήθηκαν στις οικοδομικές εργασίες, σε σκαλωσιές
και αραμπάδες.
Την ίδια μέρα τέλεσαν δοξολογία έξω από την Αγία Κυριακή.
Όλα ήταν έτοιμα πια για την κατεδάφιση. Όλα... εκτός από τους
κατοίκους! Θες από ευλάβεια, θες από αρχέγονο φόβο, στέκονταν ακίνητοι με τα εργαλεία της κατεδάφισης στα χέρια, τις
αξίνες, τις βαριοπούλες και τα σφυριά. Κανείς δεν τολμούσε να
πλησιάσει. Ένας - ένας έστρεφαν τα πρόσωπα για να μη βλέπουν το κακό και έφευγαν δακρυσμένοι. Οι αποφάσεις για την
οικοδόμηση του νέου μεγάλου ναού κόντεψαν να τιναχτούν
στον αέρα. Κανένας δεν ήθελε να λερώσει τα χέρια του αφαιρώντας έστω και ένα χαλίκι από τους τοίχους της παλιάς εκκλησίας. Τη λύση έδωσε ένας γραμματιζούμενος, ο Γέρο
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Δάσκαλος (έτσι ακουγόταν στο χωριό). Ανέβηκε γρήγορα με
μιαν ανεμόσκαλα στη σκεπή, καλούσε έναν - έναν τους συγχωριανούς κι άρχισε να ξεστεγιάζει την εκκλησία.
- Αν είναι αμαρτία, την παίρνω πάνω μου. Το κρίμα στην κεφαλή μου.
Πολλά χρόνια μετά, κατά τη δεκαετία του 1950, ανοίχτηκε
ένα σκάμμα γυμναστικής βορειοδυτικά του ναού. Τότε βρέθηκαν πλίνθοι και πέτρες από τον βυζαντινό ναό. Κι όταν σκάλιζαν τα παιδιά, έβρισκαν κονιάματα των τοίχων με τα
υπολείμματα των τοιχογραφιών, χρώματα από ζωγραφιές ξεχασμένων αγίων, εικόνες που δεν θα «διαβαστούνε» ποτέ, ιστορίες χαμένες στη δίνη του χρόνου.

Ο πρωτομάστορας
ίγες ημέρες μετά όλο το χωριό βρισκόταν στο πόδι. Άντρες,
γυναίκες και παιδιά συνάζονταν κάθε πρωί στην πλατεία. Ο
παλιός ναός δεν υπήρχε πια. Οι πέτρες του ήταν σωριασμένες
σε μιαν άκρη, οι σκαλίδες κι οι παλάμες δούλευαν από το ξημέρωμα ως αργά το βράδυ. Έπρεπε να σκάψουν τα θεμέλια στο
επικλινές έδαφος, να δημιουργήσουν διαφορετικά επίπεδα, να
προσαρμόσουν το κτήριο στην ιδιομορφία του εδάφους. Χρέη
πρωτομάστορα ανέλαβε ένας ντόπιος χτίστης, ο Ψυλλαντώνης
(Αντώνιος Ψυλλάκης). Δικά του ήταν τα σχέδια. Και είναι απορίας άξιον το πώς κατάφερε με τις εμπειρικές του γνώσεις να
φέρει σε πέρας ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο έργο για τα δεδομένα της εποχής. Οι περισσότερες εργασίες έγιναν με τα
χέρια του. Το κτήρι, το θύρωμα, το πελέκημα του σκληρού μαύρου ασβεστόλιθου. Και κυρίως, οι κολόνες! Οκτώ τεράστιες πέτρινες κολόνες με σκαλιστά κιονόκρανα, άλλα μονοκόμματα κι
άλλα ενωμένα με ακρίβεια στη μέση, στήθηκαν σε παράλληλες
γραμμές στα σημεία όπου διαχωρίζονται τα τρία κλίτη (Αγία Κυριακή στο κεντρικό, Άγιος Δημήτριος και Άγιο Πνεύμα αντίστοιχα στα άλλα δυο) και μοιράζονται το βάρος των τριών
λίθινων ημικυλινδρικών θόλων.
Το πελέκημα και η μεταφορά τους έχουν μείνει για ενάμισι
αιώνα ζωντανά στη μνήμη των ανθρώπων σαν κατορθώματα
που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα!

Λ

Ο αραμπάς, ο λυράρης
και η δύσκολη μεταφορά των ογκολίθων
πρωτομάστορας βρήκε κάμποσους τεράστιους συμπαγείς
βράχους στους πρόποδες του βουνού, τρία περίπου χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του χωριού. Απ' αυτούς
έκοψε μεγάλα τμήματα και πελέκησε τις κολόνες. Οι διαστάσεις
των συμπαγών μονολίθων προκαλούν δέος! Περίμετρος 2.062,10 μέτρα. Ύψος 2.26 μ. Μοναδικά του εργαλεία τα σφυριά και
τα καλέμια του χτίστη! Έκοβε την πέτρα σε κάπως μεγαλύτερες
διαστάσεις για να μη φθαρεί κατά τη μεταφορά κι έκανε τα φινιρίσματα επί τόπου, μέσα στον ναό. Η παράδοση λέει πως είχε
για συνεργάτη στη λάξευση έναν φημισμένο πελεκάνο που κι
αυτός καταγόταν από το ίδιο χωριό. Τον Μανώλη Γερακιανό (Γε-

Ο

ΥΠΕΡ

ρακιανάκη). Είναι εκείνος που, όπως λένε, είχε κατασκευάσει το
λιθόγλυπτο κωδωνοστάσιο της Μονής Βιδιανής στο Λασίθι.
Η μεταφορά, όμως, τόσο μεγάλων πέτρινων όγκων ήταν δύσκολη, σχεδόν αδύνατη για τα δεδομένα μιας κοινωνίας που
δεν διέθετε καθόλου τεχνικά μέσα.
Χρησιμοποιήθηκε κάθε προσιτό μέσο για τη μετακίνησή
τους. Μπαζώθηκαν εδάφη για να δημιουργηθούν κατωφέρειες,
κύλισαν οι πέτρινες κολόνες πάνω σ' αυτά, δέθηκαν με χοντρά
σκοινιά. Όλο το χωριό στο πόδι! Η τελική λύση δόθηκε με τη
βοήθεια αυτοσχέδιας ξύλινης κατασκευής (αραμπάς) και με τη
χρήση της ανθρώπινης δύναμης. Άλλοι τραβούσαν κι άλλοι
έσπρωχναν. Πόντο με πόντο, βήμα με βήμα τραβολογούσαν
τους ογκόλιθους στις κακοτοπιές. Άγριος είναι ο τόπος, όπως
φαίνεται και από τα τοπωνύμια Χαυγάς και Χαυγούδι, λέξεις που
πιθανότατα παράγονται από το ρήμα χαίνω. Χάος, δηλαδή! Από
εκεί εξορύχτηκαν οι μονόλιθοι.
Για τη μετακίνηση του αραμπά χρησιμοποιήθηκαν πολλά
ζώα, αλλά η περισσότερη εργασία έγινε με ανθρώπινα χέρια.
Κανένας αυτοσχέδιος αραμπάς δεν θα μπορούσε να χωρέσει
τόσο μεγάλους πέτρινους όγκους! Η μια μεριά των μονόλιθων
δέθηκε πάνω στην τροχήλατη κατασκευή και η άλλη, η πίσω,
σερνόταν στο έδαφος. Όλο το χωριό ήταν εκεί. Ήταν τότε που
η ανθρώπινη επινοητικότητα θριάμβευσε! Η ομαδική προσπάθεια απαιτεί συντονισμό κινήσεων και ρυθμό. Για να δοθεί ο
ρυθμός επιστρατεύτηκε ο λυράρης του χωριού. Η παράδοση
δεν διέσωσε το όνομά του. Διέσωσε μόνο μια καταπληκτική εικόνα που έχει μείνει παροιμιώδης: Ο λυράρης ανέβηκε πάνω
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στην κολόνα, κάθισε κι άρχισε να παίζει και να τραγουδά. Οι κατάκοποι χωρικοί ακολουθούσαν τον ρυθμό, έσπρωχναν, τραβούσαν και τραγουδούσαν, μεταφέροντας μαζί και τον...
εποχούμενο λυράρη! Άλλωστε, το βάρος του ήταν ασήμαντο
μπροστά στο ασήκωτο βάρος του κάθε μονόλιθου. Η άκρως κοπιαστική εργασία γινόταν πιο ευχάριστη. Ίσως και πιο εύκολη.
Στο τέλος, όταν έφταναν στην εκκλησία έχοντας φέρει σε πέρας
το δύσκολο έργο, έστηναν χορό στην πλατεία! Η ικανοποίηση
για το ξετέλεμα της δουλειάς έδινε φτερά στα ποδάρια τους.
Δεν είναι όλες οι κολόνες μονοκόμματες. Μερικές αποτελούνται από δυο ενωμένα κομμάτια, ενώ σ' αυτές που βρίσκονται μπροστά στο ιερό τα συναποτελούντα τμήματα είναι
άνισα. Ίσως να μετρήθηκε λάθος το ύψος, ίσως να υπήρξαν
άλλα προβλήματα που σχετίζονται με το επικλινές έδαφος. Οι
παλιότεροι κάτοικοι, πάντως, ισχυρίζονταν ότι ο πρωτομάστορας δεν είχε βρει άλλους μεγάλους μονόλιθους για να τους πελεκήσει! Γι' αυτό προτίμησε να ενώσει μικρότερα κομμάτια.
Δεν είναι γνωστό πότε ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες. Σίγουρα θα χρειάστηκαν χρόνια, ίσως και δεκαετίες ολόκληρες. Η παράδοση διασώζει την ημερομηνία των επίσημων
εγκαινίων: 17 Αυγούστου 1905, στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας. Το βιβλίο εσόδων και εξόδων της ενορίας δεν παρέχει
καμιά ένδειξη. Αναφέρει όμως ρητά ότι κατά τα επόμενα χρόνια
ερχόταν ο Μητροπολίτης Κρήτης στις 7 Ιουλίου και χοροστατούσε στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Κυριακής, που από τότε
συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Στο βιβλίο της Ενορίας καταγράφονται ακόμη και τα έξοδα που γίνονταν για τη
διαμονή και το τραπέζωμά του.
Στα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, λοιπόν, ο ναός ήταν έτοιμος. Έμενε μόνο μια σοβαρή εκκρεμότητα: το καμπαναριό!
Στο υπέρθυρο της κεντρικής (νότιας) εισόδου είναι χαραγμένη επιγραφή σε σχήμα ανάγλυφου ειληταρίου που γράφει:
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓ[ΙΑΣ] Μ[ΕΓΑΛΟΜΑρΤΥρΟΣ] Κ[ΥρΙΑΚΗΣ]
ΙΔρΙΘΕΙΣ ΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1886
ΥΠΟ ΤΟΥ Αρ. Μ. Μ.
Η χρονολογία 1886 αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης
των εργασιών.
Η παράδοση δεν διέσωσε το πλήρες όνομα του αναφερόμενου ως ιδρυτή. Κανείς δεν θυμάται ποιος ήταν ο Αρ. Μ. Μ.

Η εγχάρακτη επιγραφή της κεντρικής (νότιας) εισόδου
σε ανάγλυφο ειλητάριο (1886).
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Η φωτογραφική
επισφράγιση
ολλά χρόνια μετά, στις αρχές της
δεκαετίας του 1930, οι κάτοικοι
αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το
έργο. Οι εποχές, όμως, είχαν αλλάξει.
Ένα καινούργιο υλικό κυριαρχούσε στις
οικοδομικές εργασίες: το τσιμέντο! Μ'
αυτό αποφάσισαν να φτιάξουν το καμπαναριό του ναού. Όμως, τεχνίτες ειδικευμένοι στη νέα τεχνολογία δεν
υπήρχαν στο χωριό. Κάλεσαν έναν εργολάβο από το Μεραμπέλλο και του
ανέθεσαν τη λεπτή αυτή εργασία. Το
όνομά του υπάρχει ακόμη στην επιγραφή του καμπαναριού, κάτω από τη
χρονολογία 9 Οκτωβρίου 1933:
Τε[χνί]της Δ. Γ. Σκουληκάρης.

Π

Ούτε η τοπική παράδοση ξέχασε το
πέρασμά του από το χωριό. Έμεινε,
λένε, κάμποσους μήνες, όσο χρειάστηκε
να φτιάξει καλαίσθητα καλούπια, να
βάλει σίδερα και να ρίξει το σκυρόδεμα.
Και είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος
αυτός προσπάθησε να δημιουργήσει
γεωμετρικά σχήματα, να κατασκευάσει
ένα έργο ανάλογο με την ποιότητα του
ναού.
Η παραμονή του εργολάβου στο
χωριό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για
τον τρόπο που αντιμετώπιζαν τα κοινά
προβλήματα οι τοπικές κοινωνίες. Οι
εθιμικοί κανόνες που απαιτούν την από
κοινού συνεισφορά ήταν (και νομίζω
πως είναι ακόμη) ισχυροί. Τη διατροφή
του ξένου ανέλαβαν εκ περιτροπής όλες
οι οικογένειες του χωριού. Κάθε μέρα,
μεσημέρι - βράδυ, τον καλούσαν σε διαφορετικό σπίτι. Και η φιλοξενία του ήταν
βασιλική! Ο Σκουληκάρης δεν ήταν μόνον
ο ξένος που βρισκόταν στο χωριό τους.
Ήταν ο κάτοχος μιας καινούργιας γνώσης
που, όπως ήξεραν ήδη, έμελλε να κυριαρχήσει στην οικοδομή. Κάμποσοι παρατηρητικοί μαστόροι έμαθαν τότε την
τέχνη. Το χωριό, που ειδικευόταν από
παλιά στη μαστορική τέχνη, συνέχισε την
οικοδομική του παράδοση.
Κι όταν τέλειωσε το έργο κάλεσαν
φωτογράφο στο χωριό, στήσανε καρέκλες μπροστά στον ναό, ήρθαν οι πρού-
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χοντες, κάθισαν, κάθισε μαζί τους κι ο εργολάβος, πόζαραν όλοι μαζί. Η φωτογραφία έμεινε σαν παρακαταθήκη μνήμης
κρεμασμένη στους τοίχους των σπιτιών.

Κι ήταν εκείνη η φωτογραφία κάτι σαν
επισφράγισμα μιας πολύχρονης προσπάθειας. Κάτι σαν επισφράγισμα και της
δικής τους περηφάνιας! Χ

ΣΗΜ. Πληροφορίες για το παραπάνω κείμενο αντλήθηκαν από συζητήσεις που έγιναν
πριν από πολλά χρόνια με τους αειμνήστους Γεώργιο και Ευπραξία Ψυλλάκη, Χριστίνα Ψυλλάκη, Μιχάλη Κοντάκη, Δημήτριο Ψυλλάκη, Καλλιόπη Καλαϊτζάκη, Δημήτριο Δηλαβεράκη
(Δημητράκη). Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κασταμονίτσας που τους σκεπάζει.
Ευχαριστίες οφείλω στον π. Κωνσταντίνο Καλαϊτζάκη (εφημέριο για πολλά χρόνια), στον
π. Νικόλαο Βαρελά (σημερινό εφημέριο), καθώς και στους κ.κ. Ηλία Ψυλλάκη, Ζαχαρία Γερακιανάκη, Μανώλη Μακράκη, Αμαλία Ψυλλάκη και Λεωνίδα Δηλαβεράκη για τις πληροφορίες που μου έδωσαν.
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Απηχήσεις της αρχαίας ιατρικής
στη λαϊκή βοτανολογία της Κρήτης
ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΓΕΩρΓΙΟΥ ΠΥρΓΙΑΝΑΚΗ
Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Μανιός, Πλαστικός Χειρουργός , Διευθυντής ΕΣΥ

Περί βοτανικών ανδρών

Η

Κρήτη θεωρήθηκε από τους ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς αλλά και τους Ευρωπαίους περιηγητές ανά τους αιώνες, το περιβόλι
της Ελλάδος, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ιαματικών φυτών που ενδημούσαν στο νησί. Στη
ρωμαϊκή περίοδο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του μεγάλου Έλληνα ιατρού, του Γαληνού1 (Πέργαμος 129 μ.Χ. – ρώμη 199 ή
216 μ.Χ.) υπήρχαν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, για τη συλλογή φυτών, οι λεγόμενοι βοτανικοί άνδρες2. Ανάμεσα στα κείμενά του, έγραφε, σε ελεύθερη μετάφραση, τα παρακάτω:
…κάθε χρόνο κατά το θέρος, βοτανικοί άνδρες που συντηρούνταν από τον Καίσαρα, όχι μόνον σε αυτόν τον Καίσαρα, αλλά
και σε ολόκληρη την πόλη των Ρωμαίων, έστελναν αγγεία γεμάτα,
τα λεγόμενα πλεκτά, επειδή ήταν από πλέγματα λυγαριάς. Μετέφεραν δε αυτά από την Κρήτη και σε πολλά άλλα έθνη, ώστε να
μην λείπει τίποτα από τα προϊόντα της…
Οι βοτανικοί άνδρες είχαν τη ικανότητα αναγνώρισης και
εύρεσης των ιαματικών φυτών και βοτάνων της Κρήτης στα
μέρη όπου φύτρωναν. Σήμερα θα λέγαμε ότι τα άτομα αυτά
ήταν πρακτικοί βοτανολόγοι. Η αδυναμία σωστής αναγνώρισης
των φυτών θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα στην
υγεία των ανθρώπων που θα τα κατανάλωναν.
Η αρχαία παράδοση της εύρεσης, αναγνώρισης, συλλογής
και χρήσης ιαματικών φυτών υπό τη μορφή πρακτικών συνταγών συνεχίζεται επί αιώνες, από τα χρόνια του Γαληνού μέχρι
σήμερα. Αν και η Κρήτη ποτέ δεν στερήθηκε την παρουσία γιατρών παρά μόνο σε μεγάλες επιδημίες και πολέμους, η πρόσβαση των κατοίκων σε ιατρικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε
ορεινές αγροτικές περιοχές, ακόμη και πριν μερικές δεκαετίες,
δεν ήταν καθόλου εύκολη. Το μεγάλο κενό παροχής ιατρικής
φροντίδας κάλυπτε μέχρι ενός σημείου, και κάποιες φορές με
επιτυχία, η λεγόμενη λαϊκή ή δημώδης ιατρική. Οι πρακτικές θεραπείες της λαϊκής ιατρικής είναι γνωστές στο ευρύ κοινό με τη
λέξη γιατροσόφια. Η Λαογραφική Εταιρεία ρεθύμνης εξέδωσε

το 2001 ένα βιβλίο του 19ου αιώνα με τέτοιες θεραπείες3. Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του βιβλίου αυτού μπορεί να διακρίνει
κανείς παραφθαρμένες κάποιες από τις θεραπείες των αρχαίων
ιατρών. Επίσης στο ίδιο βιβλίο υπάρχουν θεραπείες, πιθανότατα
προσθήκες από μαγικές συνταγές ή από κομπογιαννίτες και
τσαρλατάνους, οι οποίες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για
την υγεία των ανθρώπων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η σφαγή, το ξεπουπούλιασμα και η διαίρεση μιας μαύρης
κότας που κατόπιν εφαρμόζεται επί τρεις ημέρες γύρω από το
γόνατο για πόνο στην περιοχή αυτή4.

Οι βοτανικοί άνδρες του Γαληνού ή πρακτικοί βοτανολόγοι,
που αναφέρθηκαν παραπάνω, ποτέ δεν εξέλειψαν από την
Κρήτη κατά τη μακραίωνη ιστορία της. Κάλυψαν το κενό της έλλειψης ιατρών και αρκετές φορές έδωσαν ανακούφιση και ελπίδα στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους. Μελετώντας τα

1. C. G. Kühn 1821–1833. Γαληνού Άπαντα, τόμος XIV, Περί αντιδότων, σελ. 9. Λειψία.
2. Α. Μανιός, 2014. «Ο Κρητικός γιατρός του Νέρωνα». Περιοδ. ΥΠΕΡ-Χ, τ. 72, σελ. 68.
3. Ν. Παπαδογιαννάκης, 2001. Κρητικόν Ιατροσόφιον του 19ου αιώνα. ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία ρεθύμνης.
4. Ν. Παπαδογιαννάκης, 2001. Κρητικό Ιατροσόφιον, ο.π., σελ. 145, παρ 10.
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Λίγα λόγια για τη ζωή
του Γεωργίου Πυργιανάκη

Γ

γιατροσόφια θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά μετέφεραν την αρχαία ιατρική μέσα
στους αιώνες με τη μορφή της λαϊκής και δημώδους ιατρικής.
Σε τούτο το άρθρο θα παρουσιάσουμε τη ζωή και το έργο
ενός τέτοιου πρακτικού βοτανολόγου ή καλύτερα, όπως θα
έλεγε ο Γαληνός, ενός σύγχρονου βοτανικού άνδρα, που έζησε
στην περιοχή του Κρουσώνα, του Γεωργίου Ηρακλή Πυργιανάκη.
Στο πρόσωπό του θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει τον
φιλομαθή Κρητικό που προσπάθησε, έχοντας ως εφόδια μόνο
τις πνευματικές του ικανότητες, να κατανοήσει και να ξεκλειδώσει τα μυστικά της φύσης γύρω του και να τα χρησιμοποιήσει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.
Για να μελετήσει κανείς το έργο και την προσωπικότητα ενός
ανθρώπου θα πρέπει πρώτα να γνωρίσει τον τόπο στον οποίο
μεγάλωσε και ανδρώθηκε.
Η γενέτειρα του Γεωργίου Πυργιανάκη, ο Κρουσώνας, είναι
ένα χωριό στην ανατολική ριζοβουνιά του Ψηλορείτη με υψόμετρο 460 μέτρα5. Οι περιοχές πάνω από το χωριό είναι κατάφυτες και στις βουνοπλαγιές υπάρχουν πολλά είδη αρωματικών
φυτών που κατά την εποχή της άνθησής τους μοσχοβολούν μεθυστικά. Η ενασχόληση του Πυργιανάκη με τη συλλογή βοτάνων σίγουρα θα επηρεάστηκε από τον απίστευτο αυτό πλούτο
της γύρω φύσης.

5. Στέργιος Σπανάκης 1993. Πόλεις και χωριά της Κρήτης,
τόμος Α´, σελ. 443. Ηράκλειο: Γραφικές Τέχνες Δετοράκης.

εννήθηκε στον Κρουσώνα στις 19 Μαρτίου 1909 και πέθανε
στις 19 Ιουλίου 2008.
Λόγω δυσμενών οικονομικών συγκυριών, δεν μπόρεσε να
τελειώσει το Δημοτικό και έφθασε μόνο μέχρι τη δευτέρα τάξη.
Ασχολήθηκε στη ζωή του με διάφορα επαγγέλματα. Εργάστηκε κυρίως ως αγρότης και κουρέας, είχε όμως και φάμπρικα
για την παραγωγή λαδιού. Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε οικογενειακή επιχείρηση με είδη ρουχισμού και ένδυσης σε κατάστημα στο χωριό του, τον Κρουσώνα.
Παρά το ότι οι γραμματικές του γνώσεις ήταν πενιχρές, διάβαζε και μελετούσε καθημερινά μέχρι και το τέλος της ζωής του.
Μπορούσε να απαγγείλει όλο τον Ερωτόκριτο από μνήμης. Επίσης είχε απομνημονεύσει και μεγάλα αποσπάσματα από την
Ερωφίλη του Χορτάτση. Ασχολήθηκε επίσης με τη μουσική και
μάλιστα έπαιζε μαντολίνο, όργανο ιδιαίτερα δημοφιλές στην
περιοχή του Μαλεβιζίου. Ακόμη ασχολήθηκε με τη σύνθεση
μαντινάδων έχοντας ως ισχυρό εφόδιο ολόκληρο το λεξιλόγιο
του Ερωτόκριτου. Θα μπούμε στον πειρασμό να παραθέσουμε
δύο από αυτές:
Φωτιά ’χω μέσα στην καρδιά και παραμέσα βρύση
και ρεχταρίζει το νερό μα δε μπορεί να σβήσει.
Μετά την απώλεια της αγαπημένης του γυναίκας, λίγο προτού πεθάνει και ενώ τον ετοίμαζαν για επίσκεψη στον γιατρό,
είπε την παρακάτω μαντινάδα.
Λώπως θωρείς πως ο γιατρός μπορεί να με γιατρέψει;
Εκτός κι ανε μπορεί κι αυτός κοντά τζη να με πέψει.
Ο Γεώργιος Πυργιανάκης πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας το 1940. Στα δύσκολα χρόνια που πέρασε ο Κρουσώνας
στην Κατοχή βρέθηκε εγκλωβισμένος κατά το μεγαλύτερο διάστημα στην Πελοπόννησο. Προς το τέλος της Κατοχής κατόρθωσε από τις ακτές της Καλαμάτας να περάσει με πλοιάριο στα
Χανιά. Όμως, κατά το ταξίδι έχασε το προσωπικό του ημερολόγιο, που τηρούσε ευλαβικά στο πολεμικό μέτωπο της Αλβανίας.
Το γεγονός αυτό δεν το ξεπέρασε ποτέ και το θυμόταν με στενοχώρια. Ο ερχομός του στην Κρήτη λίγο έλειψε να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή αφού συνελήφθη από τους Γερμανούς
και παραλίγο να εκτελεστεί.
Παντρεύτηκε τη χωριανή του Ελένη Βαρδαλαχάκη και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Κώστα, την Αριστέα και τον Ηρακλή.

Η ενασχόλησή του με τα βότανα

Α

πό μικρή ηλικία επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για τα βότανα. Μάλιστα είχε δημιουργήσει μια συλλογή από αποξηραμένα φυτά. Γνώριζε τις ευεργετικές τους ιδιότητες και τη
γνώση αυτή την παρείχε απλόχερα σε όποιον τη ζητούσε. Επίσης, δώριζε βότανα από τη συλλογή του σε όποιον τα είχε
ανάγκη. Είχε ως μεγάλο χάρισμα την ισχυρότατη φωτογραφική
του μνήμη: Όταν έβλεπε την εικόνα ενός φυτού σε ένα βιβλίο
μπορούσε εύκολα να την απομνημονεύει, και όταν συναντούσε
το φυτό στην εξοχή μπορούσε χωρίς δυσκολία να κάνει την
ταυτοποίηση.
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l
Πέρα από μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕρΤ τη δεκαετία του 1980 σχετικά με τα βότανα, άφησε επίσης γραπτές
σημειώσεις για πολύ μεγάλο αριθμό βοτάνων. Στις σημειώσεις
αυτές αναφέρει την ονομασία του φυτού, τον τόπο όπου φύεται,
τα χαρακτηριστικά του, ποια μέρη του φυτού είναι χρήσιμα ως
βότανα (ρίζες, φύλλα, άνθη, κορμός), τις αναλογίες παρασκευής
αφεψημάτων και τις φαρμακευτικές ιδιότητες των βοτάνων.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βοηθός του στη συλλογή των
βοτάνων ήταν η γυναίκα του Ελένη Πυργιανάκη, η οποία διέσωσε αρκετές παραδόσεις, ήθη και έθιμα του Κρουσώνα, που
ευτυχώς αρκετά από αυτά κατέγραψε στα βιβλία του ο Νίκος
Ψιλάκης.

Οι σημειώσεις και τα δελτάρια με τα γιατροσόφια
ε τετράδια και σε διάφορα χαρτιά ο Γιώργης Πυργιανάκης συνέλεγε τα γιατροσόφια που έκαναν με βότανα για
διάφορες αρρώστιες στο χωριό του, αλλά και σε άλλα μέρη.
Θα πρέπει να είχε πάνω από χίλια διακόσια δελτάρια με γιατροσόφια. Ακολουθεί παράθεση μερικών από αυτά. Την
αποδελτίωση έκανε ο γιος του Ηρακλής, ο γνωστός Κρουσανιώτης αρχιτέκτονας. Διατηρείται η σύνταξη και έχει γίνει
επιλεκτική διόρθωση της ορθογραφίας:

Σ

1.

2.

3.

4.
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Η μελισσαντρού [μελισσόχορτο] είναι ένα βότανο δια την
καρδιά, έχει ανάπτυξη μέχρι 2 μέτρα, τα φύλλα τoυ είναι
στενά και μακρουλά. Βγαίνει σε διάφορα μέρη. Τα φύλλα να
βράζεις, να πίνεις.
(*1150, Μελισσόχορτο. Μαζέψτε τα φύλλα του και ολόκληρο το
φυτό [γίνεται] αφέψημα. Υπολογίστε μια μικρή χούφτα βοτάνων
σε ένα λίτρο νερό. 2 φλιτζάνια την ημέρα για ημικρανίες, νευρικές κρίσεις, ιλίγγους. Φρέσκα φύλλα είναι δραστικά σε περιπτώσεις πληγών, τσιμπημάτων εντόμων, μέλισσες, σφήκες).
Η φασκομηλιά είναι φάρμακο. Μεταχειρίζεται [χρησιμοποιείται] εις κρυώματα και αδυναμία του στομάχου, εις ρευματισμούς, εις τον βήχα και νυχτερινούς ιδρώτας. Ένα δράμι
φασκομηλιά εις εκατό δράμια νερό. Να βράσει, να μετρήσεις
έως το εκατό και μετά να το σιρώσεις διότι εάν βράσει περισσότερο γίνεται πρικί [πικρό].
Το μάραθο είναι γνωστό σε όλους μας. Οι αρχαίοι το είχανε
σε μεγάλη υπόληψη. Οι καρποί του είναι όπως το σιτάρι οι
οποίοι μεταχειρίζονται [χρησιμοποιούνται]: Τα μάτια παθαίνουν βλάβη και τρέχουν δάκρυα και δια να σταματήσουν
αυτό πρέπει να βρει της αμαραθιάς μάραθο να τόνε βράσει
και με το νερό να τα πλύνει, με το βαμβάκι να στάσει πάνω
στο μάτι, να κλείνει το χείλος του αμαθιού πάνω κάτω. Το
νερό να είναι χλιαρό διότι το αμάτι είναι πολύ λεπτό. Ακόμα
μεταχειρίζονται εις αχωνεψιά και αδυναμία του στομάχου
και του εντέρου [...] Δόσις του καρπού για να βράσει από 3
έως 5 δράμια σε 100 δράμια βραστό νερό.
Πολλές φορές πονέζει το κεφάλι του ανθρώπου. Για να στα-

ματήσει αυτός ο πόνος, να βρει βασιλικό, να τόνε βράσει και
να πίνει το νερό.
(*1203, Βασιλικός, μεταχείρισις: εις πάθη ασθενικά και εις την
δυσουρίαν. Δόσις: από 2 δράμια εις νερόν βραστόν δράμια 100).
5.

Ο άνθρωπος διψάζει καμιά φορά και όσο πίνει νερό τόσο διψάζει. Για να σταματήσει να διψά, να βρει αγόγλωσσο να
τόνε βράσει, να πίνει το νερό.

6.

Καμιά φορά επόνεζε ο καφάς [σβέρκος] του ανθρώπου. Το
πολύ που είχε να κάνει, να βρει κρομμύδια να τα κοπανήσει
μαζί με τα φλούδια και να τωσε βάλει και λίγο λάδι, να τα
δέσει στον καφά οπού πονούσε. Ο πόνος ίσως να ήταν και
από χτύπημα ή από άλλη αιτία. Τα βάζομε στη φωτιά και ζεσταίνονται λίγο.

7.

Καμιά φορά επονούσε στην κοιλιά κανείς. Ευρίσκαμε ένα
τούβλο, το εβάζαμε στη φωτιά και μετά το βγάναμε και χύναμε επάνω λίγο ξύδι ή κρασί και μετά το τυλίγαμε με ένα
πανί και το εβάζαμε επάνω στην κοιλιά οπού πονούσε και
επερνούσε ο πόνος.

8.

Οι άνθρωποι βγάνουν καμιά φορά στον καφά ή στο κούτελο
ή στην κεφαλή ένα πρήξιμο μεγέθους καρυδιού το οποίο λέγεται χελώνι. Είναι ένα βότανο το οποίο λέγεται χελωνόχορτο. Αυτό βγαίνει στους τοίχους, στη φίλιαση των
χαρακιών και στους τράφους. Το σχέδιο του είναι φαλοειδές. Να το βρεις και όταν είναι χασοφεγγαριά, να το κοπανήσεις και να το δέσεις όπου είναι το χελώνι και να βράσεις
από αυτό, να πίνεις τρεις ημέρες.

9.

Πιάσιμο ή γράμπα [...] Για να το αντιμετωπίσεις, να το υγράνεις με λίγο σπίρτο και να το τρίψεις πλαγίως και θεραπεύεται.

10. Ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πόνο στο στομάχι. Για να τον
αντιμετωπίσει πρέπει να βρει χαμομήλι ή μαραθόκαρπο ή
γλυκάνισο, να βράζει, να πίνει και θεραπεύεται.
11. Ο άνθρωπος στη ζωή του μπορεί να του παρουσιαστεί ευκοιλιότητα και για να απαλλαγεί να βρει από ένα δριγιάρι
φλούδα από την ρίζα και τρυφερά βλαστάρια και να τα βράσει και να πίνει το νερό 2 έως 3 ημέρες. Ακόμα ο δρυς κάνει
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κικίδια, και είναι στρογγυλά σαν ένα ροβίθι μεγάλο και έχει
και τρυπιές απάνω. Να το βρει, να το κοπανήσει να γίνει
σκόνη και να το πιει.
(*1096, δρυς-βελανιδιά, ο καρπός της είναι μια βάλανος επιμήκης. Δύναμις στυπτική και δυναμωτική. Μεταχειρίζεται έσωθεν εις τας αιμορραγίας και διάρροιας και χρονίας δυσεντερίας.
Ενίοτε και εις τας διαλειπούσας θέρμες. Έξωθεν εις χαμήλωμα
της μήτρας, του ορθεντέρου και εις τας αιμορροΐδας. Γίνεται
και ως καφές. Δόσις δράμια 8 εις νερόν βραστό δράμια 100).

Σχόλια –επίλογος

Θ

α αποφύγουμε να αναφερθούμε στην αποτελεσματικότητα αυτών των συνταγών, καθώς θα απαιτούνταν πολύμηνη ή πολύχρονη μελέτη. Κάποιες όμως από τις θεραπείες θα
ήταν αποτελεσματικές, και γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν.
Πιθανότατα αρκετές από αυτές καταγράφηκαν από την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενώ κάποιες άλλες αντιγράφηκαν
από άλλα χειρόγραφα ιατροσοφίων της Βυζαντινής περιόδου.
Αυτή η αντιγραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διατήρηση και
άσκηση μιας συνήθειας πολλών αιώνων, που υπήρχε από τα
χρόνια του Βυζαντίου, με σκοπό τη διάσωση πολύτιμων γνώσεων. Σε ένα ορεινό χωριό, όπως ο Κρουσώνας, με δύσκολη
πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες στα χρόνια των επιδημιών και
του πολέμου, αυτές οι συνταγές θα μπορούσαν να ανακουφίσουν σημαντικά τους ασθενείς, ακόμη και αν είχαν μόνο εικονική δράση.
Παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για τέτοια κείμενα
από την πλευρά της λαογραφίας και του ευρέος κοινού, ελάχιστα από αυτά έχουν απασχολήσει επιστημονικά την ιατρική και
φαρμακευτική κοινότητα.
Οι περισσότερες συνταγές και τα γιατροσόφια, όπως προαναφέρθηκε, παραπέμπουν στην αρχαία ιατρική, αυτή του Ιπποκράτη, του Γαληνού, του Ορειβάσιου, του Αέτιου, του Παύλου
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Αιγινήτη και των άλλων γνωστών γιατρών της Ελληνικής Γραμματείας.
Ο μεγάλος όγκος των συνταγών των
τετραδίων και των δελταρίων του Γεωργίου Πυργιανάκη θα μπορούσε σίγουρα
να υποστηρίξει τη συγγραφή ενός βιβλίου ιατροσοφίων ίσου μεγέθους με
εκείνα που έχουν ως τώρα δημοσιευθεί.
Να θυμηθούμε ότι το Ιατροσόφιον του
19ου αιώνα της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας ρεθύμνης, που αναφέρθηκε προηγουμένως, στηρίχτηκε σε ένα
αντίγραφο ιατροσοφίων του Αναγνώστη Χριστοδουλάκη, μετέπειτα Κιαγιαδάκη, από τον Αποκόρωνα. Το 2011
εκδόθηκε και το 2016 επανεκδόθηκε άλλο ένα Ιατροσόφιο στην
Αγγλική, με την επιμέλεια της Πατρίτσια Ανν Κλαρκ, βασισμένο
στο χειρόγραφο του Νικολάου Κωνσταντίνου Θεοδωράκη6. Το
χειρόγραφο αυτό αντιγράφηκε στην περιοχή του Μέρωνα Αμαρίου τη δεκαετία του 1930.
Η βοτανική δραστηριότητα του Γεωργίου Πυργιανάκη δεν
πέρασε απαρατήρητη από τους δημοσιογράφους και το 1983
έδωσε συνέντευξη στην ΕρΤ για την ενασχόλησή του με την
πρακτική βοτανολογία. Στη συνέντευξη μίλησε για τις ιαματικές
ιδιότητες των βοτάνων και τον τρόπο χρήσης τους7.
Σε ανθρώπους σαν τον Γεώργιο Πυργιανάκη, χωρίς υπερβολή, βρίσκεται κρυμμένη η ψυχή της Κρήτης. Ενώ δεν μπόρεσε να τελειώσει το Δημοτικό σχολείο, με την εξαιρετική του
φιλομάθεια κατάφερε να «σπουδάσει» τον τόπο του και να καταγράψει στη μνήμη του τα ιαματικά βότανα και φυτά της περιοχής του, εξερευνώντας δυσπρόσιτα μονοπάτια πάνω σε
κακοτράχαλα βουνά. Με το να μάθει και να απομνημονεύσει το
κορυφαίο έργο της κρητικής ποίησης, τον Ερωτόκριτο, αλλά και
με την ενασχόλησή του με το μαντολίνο, έκλεισε μέσα του ανεξίτηλα την ποιητική και μουσική παράδοση της Κρήτης.
Όταν έφυγε, στις 20/07/2008, για το μεγάλο ταξίδι, ο Νίκος
Ψιλάκης του αφιέρωσε τους παρακάτω στίχους, που λέει η Αρετούσα, από το αγαπημένο του ποίημα, τον Ερωτόκριτο:
Όποιος τσι μεγαλότητες ζητά ετουνού του κόσμου
και δε γνωρίζει πως επά διαβάτης είν' του δρόμου,
μα ρέμπεται στες αφεντιές, στα πλούτη του καυχάται,
εγώ άγνωστο τονε κρατώ και πελελός λογάται.
Tούτα 'ναι ανθοί και λούλουδα, διαβαίνου και περνούσι
και μεταλλάσσουν τα οι καιροί, συχνιά τα καταλούσι.
Σαν το γυαλί ραγίζουνται, σαν τον καπνό διαβαίνου,
ποτέ δε στέκου ασάλευτα, μα πιλαλούν, και πηαίνου.
Στο παρελθόν, και σε χαλεπούς καιρούς, οι πρακτικοί βοτανολόγοι, όπως ο Γεώργιος Πυργιανάκης, αποδείχθηκαν πολύτιμοι για τους ανθρώπους του τόπου τους, αφού κατάφεραν όχι
μόνο να τους ανακουφίσουν, αλλά και να τους διδάξουν. Χ

6. Patricia Ann Clark, 2016. A Cretan Healer’s Handbook in the Byzantine tradition. New York: Routledge.
7. Στην ΕρT, το 1983, ανέφερε χαριτολογώντας ότι εάν οι Ελληνίδες νοικοκυρές γνώριζαν την αξία του αγριοσέλινου, δεν θα υπήρχε
καμία που να μην το καλλιεργεί στη γλάστρα της, λόγω του ότι είναι πολύ ισχυρό αφροδισιακό.
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«Το Μέσα Φως».
ΟΠΤΙΚH ΚΑΤΑΓρΑΦH ΜΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥρΓΙΚHΣ ΖΩHΣ
Γράφει ο Δρ Γ. Ν. Αικατερινίδης, Επίτιμος διδάκτορας του Παν/μίου Κρήτης, τ. Δ/ντής Ερευνών ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών

M

ε την παρουσία πληθώρας Κρητών και πολλών εραστών της
έβδομης τέχνης προβλήθηκε στην Ταινιοθήκη Ελλάδας στην Αθήνα ένα εξαίρετο
ντοκιμαντέρ του βραβευμένου Χανιώτη
σκηνοθέτη Σταύρου Ψυλλάκη, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του ευφήμως
γνωστού πανεπιστημιακού οφθαλμιάτρου
Γιώργου Μαρκάκη. Λόγος και εικόνα επικεντρώνονται στον «Λυχνοστάτη», το εντυπωσιακό Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής
της Κρήτης, που ο Μαρκάκης, ιδίοις χερσί,
δημιούργησε στην περιοχή της Χερσονήσου την περίοδο 1986-1992 από πρωτογενή υλικά –πέτρα, ξύλο, πηλό- με αείποτε
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έκτοτε την καθημερινή φροντίδα του ιδίου
και της οικογένειάς του γι’ αυτό.
Μουσείο υπαίθριο, πρωτοποριακό στη
χώρα μας, «Μουσείο της πέτρας και της
μαντινάδας», όπου στη θέση του συνηθισμένου υπομνηματισμού υπάρχουν δίστιχα και άλλα λαϊκά στιχουργήματα,
εξαίρετα τεκμήρια του άυλου πολιτισμού
της Κρήτης. Τα εκθέματά του, εξάλλου,
κατανεμημένα σε τρεις ενότητες (Λαογραφική, Φυσιογνωστική, Καλλιτεχνική),
δεν είναι περιχαρακωμένα πίσω από βιτρίνες, αλλά ελεύθερα σ’ ένα συνεχή διάλογο

Ο κ. Γιώργος
Μαρκάκης

ΥΠΕΡ
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με τον επισκέπτη κατά τρόπο βιωματικό,
ωσάν υπαρκτή έκφανση ζωής.
Στον σκηνικό αυτόν χώρο του «Λυχνοστάτη» ο Μαρκάκης, με θαλερότητα λόγου
εκ βάθους καρδίας, μας ξεναγεί στην κιβωτό των αναμνήσεών του, «σε όσα τρύγησε με τα μάτια του και τα ’χει κλείσει
εντός του». Σπαράγματα εμπειριών και
αναμνήσεων, που καταλήγουν στην άποψη
για την ευτυχία, ότι «το κάθε πράγμα στον
κόσμο αξίζει τόσο όσο το αγάπησες», όπως
λυρικά σημειώνει αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ ο Μ. Κρανάκης, αρθρογράφος
και κριτικός κινηματογράφου.
Παιδί στο Κατσιδόνι και έφηβος στην
πόλη της Σητείας, στο Λιμάνι, καθώς έλεγαν παλαιότερα, φοιτητής στην Αθήνα και
ιατρός στο δημόσιο Οφθαλμιατρείο, γνωριμία και γάμος με την αγαπημένη του
Έλσα, πανάξια σύντροφο ζωής πάντοτε,
αναφορές σε παιδιά και εγγόνια, ιατρική
σταδιοδρομία, προσφορά κοινωνική, καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και πάνω απ’ όλα η
δημιουργία του «Λυχνοστάτη», έργου επικού για την εποχή, με γλίσχρα οικονομικά
και με έντονη προσωπική, ενίοτε και χειρωνακτική εργασία, δίδονται με αυθεντικότητα ανάμνησης και βιωματικής
εμπειρίας, με φόντο τις καταπράσινες πρασιές από ενδημικά της Κρήτης φυτά και
δένδρα.
Από τον παραδεισένιο αυτόν χώρο του
«Λυχνοστάτη» απομακρύνεται δυο-τρεις
μόνο φορές, για να επισκεφτεί το επί χρόνια ιατρείο του στο Ηράκλειο και για να
βρεθεί στο πατρικό του στο Κατσιδόνι και
στο Λιμάνι στο σπίτι του παππού του, του
Μηλιωτογιάννη, πρώτου και μεγαλύτερου
δασκάλου της ζωής του.
«Το Μέσα Φως» είναι όντως συναρπαστικό ντοκιμαντέρ, με πολλαπλά ουμανιστικά και πολιτιστικά μηνύματα, το οποίο
δικαίως έχει γνωρίσει πλείστες σημαντικές
διακρίσεις σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ,
όπως το «Βραβείο καλύτερου ντοκυμαντέρ» στο London Greek Film Festival,
«Βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ»
στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
Βερολίνου, «Τιμητική Διάκριση και Ειδική
Μνεία» στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στην Χαλκίδα, καθώς και στο 2ο
Διεθνές Φεστιβάλ Ιεράπετρας.
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Οι μικρές ιστορίες της Κατοχής,
οι μεγάλες στιγμές ενός λαού...
•
•

Μ' ένα καλάμι μέτρησαν το μπόι των μελλοθάνατων,
το κάμανε μεζούρα, και τους έβαλαν ν' ανοίξουν
μόνοι τους τάφους τους
Τρεις αδερφοί αγκαλιασμένοι στη γραμμή του θανάτου.
Σπρώχνουν ο ένας τον άλλον.
Κανένας δεν θέλει να ζήσει και να σκοτωθούνε
τ' αδέρφια του.

•
•

Ο Δρακακάκης. Ένας άνθρωπος στημένος δυο φορές
σε εκτελεστικά αποσπάσματα.
Η απίστευτη ιστορία του Λευτέρη Κορακάκη.
«Άκουσα μέσα μου μια φωνή... Φύγε, φύγε. Κι έφυγα».
Βούιζαν οι σφαίρες ολόγυρα, κροταλούσαν όπλα
και πολυβόλα, ο Λευτέρης έτρεχε στο πλατύ μονοπάτι
της λευτεριάς.

TOY ΝΙΚΟY ΨΙΛΑΚΗ

ι κρατούμενοι κοίταζαν με απορία και έκπληξη τον Γερμανό αξιωματικό. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο καλάμι κι έκοβε βόλτες παρατηρώντας προσεκτικά τα
υποψήφια θύματά του. Έκαμε λίγα βήματα, πήγε μπροστά στον
πιο ψηλό, τον μέτρησε κι έκοψε το καλάμι στο μπόι του.
Αλικιανός Κυδωνίας, 2 Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί, που μόλις
πριν από λίγες ημέρες είχαν ολοκληρώσει την κατάκτηση της
Κρήτης, αισθάνονται λαβωμένοι από τη λυσσαλέα αντίσταση των
Κρητικών, μετρούν τις πληγές τους και γυρεύουν εκδίκηση. Πριν
ξημερώσει ακόμη έχουν κυκλώσει το χωριό. Γεμίζουν οι δρόμοι
κραυγές, γεμίζουν οι ψυχές απόγνωση, άντρες γυναίκες και παιδιά τρέχουν από δω κι από κει, άλλος μισόγυμνος, άλλος ξυπό-

Ο
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λητος, άλλος με τ' ανήλικα παιδιά στην αγκαλιά του, όλοι αναμαλλιασμένοι, αγουροξυπνημένοι κι ανήσυχοι. Ουρλιάζουν οι
Γερμανοί, χαλούν τον κόσμο, κανέναν δεν αφήνουν να ξεφύγει.
Τους μαζεύουν όλους σε δυο αλάνες κι ύστερα ξεδιαλέγουν τους
πιο γερούς. Σαράντα δύο άνδρες οδήγησαν εκείνη τη μέρα δίπλα
στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Εκεί, στον τόπο όπου σμίγουν
οι προσευχές των ανθρώπων, είχαν αποφασίσει να στήσουν το
εκτελεστικό τους απόσπασμα.
Κανένας δεν μπορούσε να μαντέψει εκείνη την ώρα τι γύρευε
το καλάμι σε μια τέτοια μάζωξη. Το κατάλαβαν όταν είδαν τον
Γερμανό να σημαδεύει το χώμα μπροστά τους. Το καλάμι ήταν το
μέτρο, η μεζούρα για τον κοινό τάφο των μελλοθανάτων! Κι

ΥΠΕΡ

αυτόν τον τάφο έπρεπε να τον ανοίξουν οι ίδιοι. Μετρώντας τον
πιο ψηλό είχε εξασφαλίσει ότι όλοι χωρούσαν στην τελευταία τους
κατοικία.
Οι Γερμανοί ουρλιάζουν και πάλι... Οι μελλοθάνατοι πρέπει
να βιαστούν, δεν υπήρχε καιρός για χάσιμο.

Ο άνθρωπος... που το έσκασε
από το εκτελεστικό απόσπασμα!
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ιστορία τους. Βενετσιάνικοι πύργοι, επιγραφές, μαρτυρίες, παραδόσεις, ιστορίες από το χτες, όλα παρόντα! Κι ακόμη, η γραφή
του Ζαμπέλιου. Το μυθιστόρημα που συναντά εδώ, στον Αλικιανό, την ιστορία. Οι περίφημοι Κρητικοί Γάμοι, ο Πέτρος Καντανολέος και η Σοφία, κόρη του Βενετσιάνου Da Molin... Είναι
φορές που η λογοτεχνία καλεί τον αναγνώστη να συμπληρώσει
τα νοερά του ταξίδια με πραγματικά, με ταξίδια στους τόπους της
δράσης.

Omnia mundi fumus et umbra

η λεπτομερή ιστορία των εκτελέσεων του Αλικιανού την
άκουσα πριν από πολλά χρόνια, νεοσσός ακόμη στη δημοσιογραφία. Με τον αγαπητό μου Γιώργο Τραχανατζή περιδιαβαίναμε τα πορτοκαλοχώρια του χανιώτικου κάμπου. Ο ένας, ο
Γιώργος, ήθελε να κινηματογραφήσει το συσκευαστήριο των πορτοκαλιών κι ο άλλος, ο γράφων, σχεδίαζε την έκδοση περιοδικού
και αναζητούσε τους τόπους των θρύλων στην Κρήτη. Ο Αλικιανός ήταν από εκείνους τους τόπους που προκαλούν με την

Τ

Άκουσε μέσα του μια φωνή... «Φύγε, φύγε...».
Κι έφυγε... Αμέτρητες σφαίρες βούιζαν δίπλα του,
όλοι τον κυνηγούσαν. Μα εκείνος, ο ταχύπους
Λευτέρης Κορακάκης, κατάφερε να το σκάσει
και να γλυτώσει την εκτέλεση!

Στην είσοδο του χωριού μας καλημέρισε ένας γεροδεμένος
άνδρας, θα ήταν τότε γύρω στα 60. Ήταν ο πρώτος που συναντούσα στον Αλικιανό κι είχα πολλά να τον ρωτήσω. Για την εκκλησιά του Άη Γιώργη, για τον πύργο των Da Molin, για εκείνη
την περίφημη επιγραφή που είχε στην είσοδό του: Omnia mundi
fumus et umbra, όλα στον κόσμο είναι καπνός και σκιά. Μα δεν
τον ρώτησα. Δεν ξέρω κι εγώ τι μ' έκαμε ν' αρχίσω την κουβέντα
από τα θύματα των Ναζί. Ίσως επειδή σε κάποια σχολική εκδρομή
είχαμε περάσει από το μνημείο των πεσόντων κι οι δάσκαλοι μας
είχαν πει να σκύψομε με σεβασμό μπροστά τους, ίσως επειδή μια
καλή τύχη οδηγεί μερικές φορές τα βήματα (και τις σκέψεις) των
ανθρώπων.
Λευτέρης Κορακάκης το όνομά του. Ήταν ένας από τους 42
που ξεδιάλεξαν οι Γερμανοί εκείνη τη μέρα και τους έστησαν
μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Καθίσαμε στο καφενείο, ήρθαν κι άλλοι Αλικιανιώτες, κάθισαν κι αυτοί δίπλα μας, η συζήτηση άναψε. Ο Λευτέρης δεν ήταν
από τους ανθρώπους που γυρεύουν αφορμή να μιλήσουν. Γρήγορος ο λόγος του, ζωηρός. Κι οι κουβέντες του μετρημένες...
- Εδώ είναι οι φίλοι κι οι σύντροφοί μου, έλεγε, κι έδειχνε μια
κατά τη μεριά της εκκλησίας και μια κατά τη μεριά του Κερίτη,
εκεί που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.

Οι μελλοθάνατοι σκάβουν...
φησα τον Γιώργο Τραχανατζή να τρέχει στο συσκευαστήριο
των πορτοκαλιών, ο κυρ Λευτέρης ξεδίπλωνε μπροστά μου
όλο το μεγαλείο της κρητικής ψυχής κι όλο τον ζόφο της ναζιστικής κατοχής. Όλα τα είχε δει με τα μάτια του, όλα τα είχε ζήσει.
- Έσκαψα κι εγώ για ν' ανοίξομε τον τάφο, όλοι σκάψαμε, οι

Ά

Ο Λευτέρης Κορακάκης, σε φωτογραφία
του γιου του Λευτέρη Ελευθερίου Κορακάκη.
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Γερμανικός στρατός στην Ελλάδα. Κάτω δεξιά: Γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα σημαδεύει μελλοθάνατο στην Αγιά Χανίων.

Γερμανοί μας φώναζαν να δουλεύομε πιο γρήγορα. Ξέρεις τι βάσανο είναι ν' ανοίγεις έναν τάφο και να ξέρεις πως είναι για σένα;
Ομαδικός ήταν ο τάφος, μεγάλος. Ο αξιωματικός είχε πάρει μέτρα
για να χωρεί κι ο πιο ψηλός από μας. Ανοίξαμε τον τάφο, λοιπόν,
βγήκαμε έξω, ήρθε ο φωτογράφος και μας φωτογράφιζε έναν έναν. Μας στήσανε στη γραμμή κι άρχισαν να μας δένουν. Δεν είχαμε αμφιβολία πια για το τι μας περίμενε. Άλλος έκλαιγε, άλλος
κοίταζε αμίλητος, άλλος σκεφτόταν τις υποχρεώσεις του, όλοι
νοιαζόμασταν για τους άλλους, γονείς, αδέλφια, γυναίκες και παιδιά που θα έμεναν στην ορφάνια.
Όλα ήταν έτοιμα πια για την εκτέλεση, οι συλληφθέντες στημένοι στη σειρά, οι στρατιώτες με τα όπλα στο χέρι. Ψηλά, στη
στέγη του Τιμίου Σταυρού, ήταν ακροβολισμένος ένας Γερμανός
με πολυβόλο. Αυτός έλεγχε τη γύρω περιοχή.

Να φύγει ο ένας... Μα ποιος να φύγει; Ποιος μπορεί να διαλέξει; Τα τρία αδέρφια μένουν εκεί, αγκαλιασμένα, ξαφνιασμένα
με το αναπάντεχο δώρο, κι αναποφάσιστα!

Ξαφνικά άρχισαν ν' ανοίγουν οι αγκαλιές. Συγγενείς, φίλοι,
γείτονες, συντοπίτες σφιχταγκαλιάζονταν, αποχαιρετούσαν τους
συνοδοιπόρους τους στο θλιβερό ταξίδι του θανάτου. Ήταν η ώρα
του τελευταίου ασπασμού. Οι μέλλοντες νεκροί ασπάζονταν ο
ένας τον άλλον. Οι Γερμανοί ούρλιαζαν, ο διερμηνέας φώναζε πως
έπρεπε να τελειώνουν, δεν είχαν καιρό για χάσιμο.
Στη μέση περίπου της γραμμής τρεις άνδρες αψηφούν τις
φωνές, η δική τους αγκαλιά δεν τελειώνει, τα τρία κορμιά έχουν
γίνει ένα, μια κοινή μοίρα ένωνε το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον τους. Ο βλοσυρός αξιωματικός τους κοιτάζει ξαφνιασμένος, ρωτά τι συμβαίνει. Ο διερμηνέας στέκει αμήχανος μπροστά
του.
«Είναι αδέρφια» ψελλίζει.
Ήταν οι τρεις Γκανακάκηδες. Ο Κωστής, ο Μανώλης και ο Αντρέας.
Ο Γερμανός τους κοιτάζει αμίλητος. Κι ύστερα από λίγες στιγμές σιωπής κάνει μια χειρονομία.
«Να φύγει ο ένας», λέει, «να μείνουν μόνον οι δύο».

αγκαλιές και τις μάχες των τριών αδερφών.
- Ο Γερμανός τους κοίταζε με απορία. Φαίνεται πως για λίγες
στιγμές έγινε άνθρωπος κι αυτός και συγκινήθηκε. Κι ύστερα πάλι
ξανάγινε αυτό που ήταν πριν, θηρίο δηλαδή. Κούνησε το χέρι βιαστικά σαν να έλεγε: «Τελειώνετε γρήγορα μη μετανιώσω». Με τα
πολλά, με δάκρυα και κουβέντες, τα Γκανακάκια αποφάσισαν πως
εκείνος που έπρεπε να ζήσει ήταν ο Αντρέας. Αυτός είχε πιο πολλές υποχρεώσεις. Ήταν παντρεμένος, είχε και παιδί να μεγαλώσει.
Τα τρία αδέρφια αγκαλιάζονται για τελευταία φορά. Ο Αντρέας έκανε ένα βήμα μπροστά, δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί, δεν
μπόρεσε ν' αρνηθεί το δώρο που του πρόσφεραν τ' αδέρφια του.
Μα μάτια βουρκωμένα και σκυμμένο κεφάλι προσπαθεί να φύγει.
Κάνει ένα βήμα μπροστά κι ένα πίσω. Ένας Γερμανός τον σπρώχνει με βία. Έπρεπε να βιαστεί!
Οι Γκανακάκηδες δεν ήταν οι μοναδικοί αδελφοί που βρέθηκαν
μαζί στη γραμμή του θανάτου εκείνη τη θλιβερή ημέρα του Ιουνίου. Ήταν κι οι Στρατουδάκηδες. Κι οι Ορφανουδάκηδες. Μόνο
που αυτοί ήταν από δύο. Ίσως να είχαν εντολή οι Γερμανοί να μη
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Διαλέγοντας τον θάνατο!
ιωπή απλώνεται τριγύρω. Μόνο λίγες λέξεις αχνές φτάνουν
στ' αυτιά των απελπισμένων:
«Εσύ... Φύγε, φύγε... ».
« Όχι εγώ, εσύ... Εγώ θα μείνω».

Σ

Ο ένας σπρώχνει τον άλλον έξω από τον χορό των μελλοθανάτων, κανείς δεν θέλει να φύγει.
Συγκινούνταν ο Λευτέρης Κορακάκης κάθε που θυμόταν τις

Το Μνημείο Πεσόντων
στον Κερίτη.

σκοτώνουν τρεις από το ίδιο σπίτι. Για τους δυο δεν υπήρχε θέμα!
Τραγική ειρωνεία: Κι από τις δυο αυτές οικογένειες, τους
Στρατουδάκηδες και τους Ορφανουδάκηδες, σκοτώθηκε και τρίτος αδερφός, αλλά σε άλλη εκτέλεση.

- Ήταν σαν ν' άκουγα μέσα μου μια φωνή:
«Φύγε, φύγε!»
εν χασομέρησαν οι Γερμανοί. Άρχισαν να στήνουν τους Κρητικούς ανά δέκα, πυροβολούσαν και τους έριχναν πίσω, στον
τάφο. Καλούσαν τους επόμενους δέκα να σκεπάσουν με κάμποσες παλαμιές αλικιανιώτικης γης τους σκοτωμένους. Έτσι γινόταν ως το τέλος. Οι επόμενοι έριχναν χώμα και σκέπαζαν τους
προηγούμενους.
Κροτάλιζαν τα όπλα, θέριζαν...
Ο Λευτέρης βρισκόταν στην άκρη, στις τελευταίες θέσεις της
γραμμής, κοντά στον μαντρότοιχο που περιέκλειε την αυλή της
εκκλησίας. Η αφήγησή του ήταν συγκλονιστική:
- Στεκόμουν εκεί, μα το μυαλό μου ήταν αλλού. Κοίταζα τα
σώματα των σκοτωμένων. Άχνιζε το αίμα, κυλούσε πάνω στα
ρούχα, έβλεπα τις τελευταίες συσπάσεις τους, άκουγα τα βογγητά
τους. Χέρια, πόδια, κεφάλια, όλα ανακατεμένα, όλα μια μάζα.
Εκείνη την ώρα αντήχησε μέσα μου μια φωνή, ήταν σα να με πρόσταζε κάποιος: «Φύγε, φύγε». Βούιζαν τ' αυτιά μου... «Φύγε,
φύγε». Χωρίς να το καλοσκεφτώ, χωρίς να το καταλάβω, ξεκόλλησαν τα πόδια μου από το χώμα, ένιωθα σα να είχα βγάλει φτερά,
και πετούσα. Έδωσα σάλτο, πήδηξα τον μαντρότοιχο κι άρχισα να
τρέχω. Οι Γερμανοί ξαφνιάστηκαν προς στιγμήν, ίσως και να μην
κατάλαβαν αμέσως τι ακριβώς είχε γίνει. Κι ύστερα άρχισαν να
με καταδιώκουν με τις σφαίρες. Νομίζω πως εκείνη την ώρα με
έσωσε ο μαντρότοιχος, ήταν σαν προκάλυμμα, εκεί πάνω πρέπει
να έπεσαν οι πρώτες σφαίρες και να εξοστρακίστηκαν. Το πολυβόλο άρχισε να βάλλει από τη στέγη της εκκλησίας, οι Γερμανοί
τρέξανε να πλησιάσουν πιο κοντά, πυροβολούσαν όλοι μαζί, δεν
ξέρω κι εγώ πόσα όπλα με πυροβολούσαν. Οι σφαίρες βούιζαν,
περνούσαν από δίπλα μου, άκουγα μόνο ένα «βζζζζζνννν», σα να
είχα ανοίξει μια κυψέλη κι είχαν ξεχυθεί όλες οι μέλισσες καταπάνω μου. Κι όσο σφύριζαν οι σφαίρες, τόσο έτρεχα μέσα στα δέντρα. Έτρεχα, μέχρι που κατάλαβα πως δεν ακούγονταν σφαίρες.
Οι πυροβολισμοί είχαν πια σταματήσει.

Δ

«Τελειώνετε γρήγορα μη μετανιώσω».
Με τα πολλά, με δάκρυα και κουβέντες,
τα Γκανακάκια αποφάσισαν πως εκείνος
που έπρεπε να ζήσει ήταν ο Αντρέας.
Αυτός είχε πιο πολλές υποχρεώσεις.
Ήταν παντρεμένος, είχε και παιδί να μεγαλώσει.

ΥΠΕΡ

ΚΑΛΟΚΑΙρΙ 2016

Ο Λευτέρης ήταν μόλις 19 χρονών, παιδί γεροδεμένο. Ποιος
να τον πιάσει;
Εκείνο το βράδυ ο δραπέτης του θανάτου βρήκε καταφύγιο σ'
ένα διπλανό χωριό, στον Κουφό. Την επόμενη μέρα ανηφόρισε σ'
άλλο χωριό, στις Πρασές, σε κάποιους συγγενείς της φαμίλιας
του. Τον καλοδέχτηκαν, τον όρισαν βοσκό στα κοπάδια τους και
του άλλαξαν το όνομα. Δεν ήταν πια ο Λευτέρης, αλλά ο Νικόλας.
Νικόλας Κατσουλάκης, έτσι τον είπαν.
Πέρασαν λίγες ημέρες ακόμη. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να
χωνέψουν πως ένας μελλοθάνατος τους είχε ξεφύγει. Πήγαν στο
πατρικό του, τον ζήτησαν, έκαμαν άνω-κάτω το σπίτι. Δεν τον
βρήκαν. Έβαλαν φωτιά και τα έκαμαν όλα στάχτες και κάρβουνα.
Πόρτες, παράθυρα, λάδια, καρποί, υφαντά, ρούχα, όλα τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Οι άλλες εκτελέσεις
έτος, χρόνια μετά την απρόσμενη συνάντηση με τον Λευτέρη, είχα την τύχη να μιλήσω με τον γιο του. Λευτέρη τον
λένε κι εκείνον. Και κρατά πολύτιμη κληρονομιά τα λόγια του γονιού του. Ο πατέρας είχε φύγει πια. Πέθανε το 1993. Μ' αυτές τις
ιστορίες μεγάλωσε.
Μίλησα, ακόμη, με τον στενότερο φίλο του, τον 90χρονο
Γιώργο Αρεκλάκη. Τους άκουσα με προσοχή, έμαθα όσα δεν μου
είχε διηγηθεί ο δραπέτης στις αρχές τον χειμώνα του 1980. Έμαθα
πως ο Κορακάκης είχε συλληφθεί κι άλλη φορά, δυο χρόνια μετά
την απόδρασή του. Οι Γερμανοί τον είχαν πιάσει στα πράσα να
κλέβει βενζίνες και τον καταδίκασαν σε θάνατο. Δολιοφθορά εις
βάρος του γερμανικού στρατού θεωρούσαν την κλοπή της βενζίνης από τ' αυτοκίνητά τους. Τον έκλεισαν στις φυλακές της Αγιάς,
στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Μα και πάλι κατάφερε ν' αποδράσει.
Τούτα τα χωριά της Κυδωνίας είχαν πληρώσει βαρύτατο τί-

Φ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

118 ανθρώπους αφάνισαν εκείνη τη μέρα.
Ανάμεσά τους ήταν κι ένας 54χρονος Αλικιανιώτης, ο Βασίλης Δρακακάκης, ο άνθρωπος που είχε στηθεί δυο φορές
μπροστά σε εκτελεστικά αποσπάσματα!
Αρχικά τον είχαν συλλάβει στις 24 του
Μάη στον καφενέ του τυφλού (το έλεγαν
έτσι επειδή ο καφετζής ήταν τυφλός από
τα εφτά του χρόνια, αλλά τα κατάφερνε
μια χαρά στη δουλειά του). Τον έσυραν
στην άλλη μεριά του χωριού, τον έστησαν
στο απόσπασμα με άλλους εφτά, στο τέλος
του έδωσαν και τη χαριστική βολή. Ούτε η
πρώτη σφαίρα τον σκότωσε ούτε η δεύτερη. Το βλήμα της χαριστικής βολής, μάλιστα, τρύπησε μόνο το μάγουλο κι έφυγε
χωρίς να προξενήσει σοβαρή βλάβη. Πέρασαν λίγες βδομάδες, έδεσαν οι πληγές.
Τον συνέλαβαν πάλι στις αρχές του Αυγούστου, τον έστησαν πάλι μπροστά στο
εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτή τη φορά
δεν ήταν τυχερός... Χ
Τα Μνημεία των Πεσόντων στον Κερίτη και
στον Αλικιανό. Στη φωτογραφία κάτω τα ονόματα όσων εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1941.
Ανάμεσά τους και οι δυο Γκανακάκηδες...

Τούτα τα χωριά της Κυδωνίας
είχαν πληρώσει βαρύτατο τίμημα
στα χρόνια της γερμανικής
κατοχής. Αιτία, η συμμετοχή των
κατοίκων στη Μάχη της Κρήτης.

μημα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Αιτία, η συμμετοχή των κατοίκων στη
Μάχη της Κρήτης. Μόνο στον Αλικιανό
είχαν γίνει τρεις εκτελέσεις κατά τους τρεις
πρώτους μήνες της ναζιστικής κατοχής. Η
πρώτη στις 24 του Μάη, διαρκούσης της
Μάχης της Κρήτης, σ' ένα καφενείο του
χωριού. Η δεύτερη στις 2 του Ιούνη στην
εκκλησία. Η τρίτη, λίγες βδομάδες μετά,
στις αρχές του Αυγούστου, στον ποταμό,
στον Κερίτη. Εκεί είχαν στήσει, τάχατες,
και στρατιωτικό δικαστήριο. Δεν χρειάζονταν πολλά για να σκοτώσουν. Συνοπτικές διαδικασίες, εκατόμβη θυμάτων!
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Από τον ορεινό όγκο του νομού Χανίων, το ιστορικό χωριό Θέρισσο, η οικογένεια Μπαλαντίνου ξεκίνησε να
ασχολείται με την κτηνοτροφία και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων από το 1928. Η οικογένεια όλα αυτά τα
χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ιστορία στον χώρο της τυροκομίας με την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης επιχείρησης που σέβεται πραγματικά την παράδοση.
Με ένα σύγχρονο εργοστάσιο στο Βαρύπετρο Νέας Κυδωνίας, με σεβασμό στην παράδοση, αδιάκοπες επενδύσεις στην σύγχρονη τεχνολογία της τυροκομίας και ένα ολοκληρωμένο, άριστο δίκτυο από τον γαλακτοπαραγωγό
ως και τη διανομή των τελικών προϊόντων της, η επιχείρηση έχει κατακτήσει επάξια την τοπική και όχι μόνο αγορά.
Έχει επίσης κερδίσει μια από τις κορυφαίες θέσεις στην προτίμηση των καταναλωτών όλης της Κρήτης αλλά και μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ) προσφέροντας όλα τα προϊόντα της παραδοσιακής
κρητικής τυροκομίας ασύγκριτα τόσο σε γεύση, όσο και σε ποιότητα.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000, ενώ πρόσφατα πιστοποιήθηκε και από τον AGROCERT για
την παραγωγή των προϊόντων ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ και ΠΗΧΤΟΓΑΛΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΠ. Τα προϊόντα
έχουν βραβευθεί με πέντε βραβεία γεύσης, τα τελευταία χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο.
Σήμερα, η τέταρτη γενιά αυτής της οικογενειακής επιχείρησης, στόχο έχει να αυξήσει την παραγωγική της δυνατότητα ώστε να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση.
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