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τηλ. 2810 824 140
1o χιλ. Γαζίου-Κρουσώνα 7005 Ηράκλειο

> www.xalkiadakis.gr
Διανέμεται δωρεάν από
τα καταστήματα της εταιρείας
Yπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
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ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
(Τους πρωτοχρονιάτικους αετούς
έφτιαξε η κα Θεανώ Μεταξά)

Σύμβουλος έκδοσης:
NIKOΣ ΨIΛAKHΣ
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
της Α.Ε. Χαλκιαδάκη :
ΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Σχεδίαση εντύπου:
NIKOΣ NTPETAKHΣ
Φωτοστοιχειοθεσία
Mακέτες - Eκτύπωση:
TYΠΟΚΡΕΤΑ
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Φωτογραφήματα
ΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Η ανυφαντού
(ο ωραίος μύθος και...
το θεραπευτικό
φούρνισμα)
Έγερνε ο ήλιος, ρόδιζε ο κόσμος κι
εκείνη εκεί. Ακίνητη σαν ψόφια. Μια
υπερμεγέθης αρωγαλίδα (έτσι λέμε
στον τόπο μας τις αράχνες) που δεν
έμαθα ποτέ αν ήταν... έγκυος ή αν
είναι από φυσικού της τόσο μεγάλη.

διαδεδομένο στον πλανήτη. Πάνω από
40.000 είδη έχουν καταγράψει, ταξινομήσει και μελετήσει οι ειδικοί. Τη βρίσκεις
παντού, τρυπώνει παντού κι αναζητεί θύματα. Αλλοίμονο σ’ όποιο μικρό ζωντανό
πέσει στα δίχτυα της. Κατασπαράσσει τα
πάντα!
Παράξενη κι η σχέση της με τον άνθρωπο. Εξαίρετη ανυφάντρα την ήθελαν
οι αρχαίοι. Γιατί, πριν γίνει ζούδι (αρθρόποδο), ήταν άνθρωπος. Κόρη του Ίδμονα
από τη Λυδία. Ο μύθος είναι από τους πιο
γνωστούς, τους πιο δημοφιλείς του αρχαίου κόσμου. Ακόμη στρουφογυρίζει
στο μυαλό μου ο περίφημος πίνακας του

τέχνη της κι έλεγε πως ήταν καλύτερη
στον αργαλειό ακόμη κι από τη θεά της
υφαντικής, την Αθηνά. Δεν δίστασε, μάλιστα, να παραβγεί στη θεά και να την
προσκαλέσει σε αγώνα. Στους ελληνικούς
μύθους δεν διστάζουν οι άνθρωποι να τα
βάζουν με τους θεούς. Δεν της άρεσε της
Αθηνάς εκείνη η παράταιρη αναμέτρηση,
που αμφισβητούσε τη θεϊκή δύναμη, μα
δεν μπορούσε να κάμει κι αλλιώς. Πλούμισε ένα υπέροχο υφαντό με παραστάσεις που θύμιζαν πως δεν έχουν καλό
τέλος όσοι τα βάζουν με τους θεούς. Ίσως
και να έβαλε τον τραγικό Μαρσύα στη
μια μεριά, αυτόν που είχε τολμήσει ν’ αναμετρηθεί στη μουσική με τον Απόλλωνα.
Ποιος ξέρει;
Το υφαντό της Αράχνης δεν είχε ψεγάδι.
Σιγοψιθύριζαν, μάλιστα, οι αρχαίοι πως
μπορεί να ήταν καλύτερο κι από το
υφαντό της θεάς. Εκείνη το είχε πλουμίσει με τους έρωτες των θεών. Είχε βάλει
τον Δία μαζί με την Ευρώπη, μαζί με τη
Σεμέλη, μαζί με τη Λήδα... Δεν ήταν δα

Ο διαγωνισμός ανάμεσα
στην Αθηνά και την Αράχνη
στον γνωστό πίνακα του Βελάσκεθ.
Στο βάθος το υφαντό της Αράχνης
με την απαγωγή της Ευρώπης
από τον Δία.

Πέρασε η ώρα, βαρέθηκα να την παρατηρώ (και να τη φωτογραφίζω), βούτηξε
κι ο ήλιος στο ρόδινο χρώμα της δύσης.
Την άλλη μέρα πάλι εκεί. Πάλι ακίνητη,
πάλι στο καρτέρι... Και τώρα που την παρατηρώ πάλι στις φωτογραφίες βλέπω
πως και τις δυο μέρες βρισκόταν ακριβώς
στην ίδια θέση!
Παράξενο πλάσμα, αλήθεια! Και τόσο
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Βελάσκεθ, με την Αράχνη και την Αθηνά
ανάμεσα σε κλωστές κι ανέμες.
Κοιτάζω τούτο το παράξενο πλάσμα που
«αγκάλιασε» με τον τεράστιο ιστό του
δέντρα, θυμάμαι πάλι την ανυφάντρα του
μύθου. Πλήθος κόσμου, θεοί και άνθρωποι, συνέρρεαν στο εργαστήρι της για να
θαυμάσουν τα εργόχειρά της. Πήραν τα
μυαλά της αέρα, περηφανευόταν για την

και λίγες οι ερωμένες του μεγάλου θεού.
Μα, ποιος στον κόσμο τα έβαλε με τους
θεούς και βγήκε νικητής; Θυμωμένη η
Αθηνά και θαμπωμένη από την ομορφιά
του εργόχειρου, πήρε ένα ξύλο του αργαλειού και την χτύπησε κατακέφαλα.
Απογοητευμένη η Αράχνη έδωσε τέλος
στη ζωή της. Κι εκείνη την κρίσιμη στιγμή
που πορευόταν προς τον Άδη, σκίρτησε
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Το υφαντό της Αράχνης δεν είχε ψεγάδι.
Σιγοψιθύριζαν, μάλιστα, οι αρχαίοι πως μπορεί
να ήταν καλύτερο κι από το υφαντό της θεάς.

Μόνο μιαν αράχνη φοβούνταν οι παλιοί
Κρητικοί. Τη μαύρη! Πίστευαν πως το
τσίμπημά της μπορεί να προκαλέσει
μέχρι και θάνατο. Γι’ αυτό και εφάρμοζαν

αμέσως την πιο αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή που τους υπαγόρευε η
λαϊκή ιατρική: το φούρνισμα! Φούρνιζαν
τον αραχνοτσιμπημένο, τον άφηναν μέσα
σε ήπια πυρωμένο φούρνο μέχρι ν’ αντέχει κι όταν τον έβγαζαν είχε γίνει καλά. Σε
άλλες περιοχές το φούρνισμα δεν τέλειωνε τόσο γρήγορα. Ο παθών έπρεπε να
φουρνιστεί εφτά φορές!

ΥΓ. Ο γράφων θυμάται έναν γεράκο,
τον μπάρμπα Νικολάκη, που διηγούνταν κάποτε με γέλιο τα παθήματά του.
Τον είχαν... φουρνίσει όταν ήταν παιδί.
Δεκαετίες πολλές είχαν περάσει κι
ήταν σα να ένιωθε ακόμη τη λαύρα
στο κορμί του. Ζόρι μεγάλο...

>

η καρδιά της θεάς. Τη λυπήθηκε. Τη γύρισε πίσω και τη μεταμόρφωσε σε ζούδι!
Να υφαίνει όλη μέρα, να υφαίνει συνέχεια
χωρίς να κουράζεται.
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ΦωΤΟΓρΑΦIΕΣ & ΚΕIΜΕΝΑ: ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ

Σε τούτη τη μεριά της Κρήτης, λοιπόν,
στην Κυδωνία, είναι συνηθισμένο να βλέπει
κανείς αυτές τις μικρές κυλινδρικές κατασκευές
που δεν ξέρει κανείς ούτε ποιος τις εμπνεύστηκε
πρώτος, ούτε πότε εμφανίστηκαν σ’ αυτή τη
μορφή, ούτε πώς καθιερώθηκαν.

ΥΠΕΡ
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Μνημείο κι αυτό...
Ένα γερασμένο προσκυνητάρι, ένα από τα χιλιάδες εκκλησάκια που συναντά κανείς στους ελληνικούς δρόμους. Γερασμένο, λαβωμένο από τον χρόνο, ραγισμένο, με το καντήλι του σβηστό. Είναι χτισμένο κοντά στον Αλικιανό, λίγο πιο πάνω από το μνημείο των
πεσόντων του Κερίτη.
Το φωτογράφισα. Όπως τόσα και τόσα απλά κι απέριττα δημιουργήματα της λαϊκής ψυχής. Κι επιστρέφοντας, ξεφύλλισα πάλι το πολύτιμο βιβλίο του Αντώνη Πλυμάκη Προσκυνητάρια στην Κρήτη, όπου καταγράφει με σεβασμό τα μικρά τούτα μνημεία της λαϊκής
ευλάβειας. Κι είδα πάλι τους τύπους, τις μορφές που κυριαρχούν κατά τόπους στο νησί μας. Σε τούτη τη μεριά της Κρήτης, λοιπόν, στην
Κυδωνία, είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς αυτές τις μικρές κυλινδρικές κατασκευές που δεν ξέρει κανείς ούτε ποιος τις εμπνεύστηκε
πρώτος, ούτε πότε εμφανίστηκαν σ’ αυτή τη μορφή, ούτε πώς καθιερώθηκαν.
Βάζω τη φαντασία να συμπληρώσει το σκηνικό. Ποιος, πότε, γιατί; Κάποιο ατύχημα; Κάποια εσώτατη ανάγκη για προσφυγή στο θείο;
Δεν ξέρω. Κι ίσως να μην έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει η ευρηματικότητα, η αισθητική του απέριττου. Η σηματοδότηση του
χώρου... Κάθε τέτοιο μνημείο κρύβει κι από μια μικρή ιστορία. Κρύβει συναίσθημα κι ανάγκη ψυχική. Γι’ αυτό και είναι μνημείο.

>
Σάλπισμα
Οι πρώτες ακτίνες πέφτουν σε σπίτια χωρίς σκεπές, σε αυλές χορταριασμένες, σε κατοικιές χωρίς πόρτες.
Με μάγεψε το πρωινό φως, νόμιζα πως τούτες οι μακριές σκιές θα ζωντάνευαν σε λίγην ώρα,
πως θα ξυπνούσαν οι παλιοί νοικοκύρηδες από τον αιώνιο ύπνο. Σαν αναστάσιμη ραψωδία μου φάνηκε τούτο το φως.
Όχι δεν είναι η θλίψη της εγκατάλειψης. Είναι το φως της ανατολής. Το φως της ελπίδας.
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Στην Κρήτη είναι τρόπος ζωής!

>

Το συναξάρι της Κρητικής Διατροφής αρχίζει (και τελειώνει) με χόρτα. Με βρούβες, όπως τις λένε σε πολλές περιοχές
του Νησιού. Μέχρι και το παραδοσιακό πασχαλιάτικο φαγητό των Κρητικών δεν είναι σουβλιστό αρνί (μια ρουμελιώτικη συνήθεια που έγινε πανελλήνιο έθιμο), αλλά αρνί με χόρτα και λαχανικά. Με μαρούλι, με αγκινάρες, με σταμναγκάθι, με ασκολύμπρους, με μάραθα, με ό,τι υπάρχει σε κάθε τόπο εκείνη την εποχή.
Αμέτρητα τα είδη της βρώσιμης χλωρίδας που προσφέρουν ποικιλία και πλούτο στο τραπέζι των Κρητικών. Μερικά απ’ αυτά ξεπέρασαν κατά τα τελευταία χρόνια τα όρια του Νησιού κι έδωσαν την ευκαιρία στους αγρότες να ασχοληθούν με καινοτόμες καλλιέργειες. Παράδειγμα, το σταμναγκάθι. Το χορταρικό των φτωχών αγροτών, εκείνων που ζούσαν στις πιο άγονες περιοχές του Νησιού,
έγινε περιζήτητο από τους γαστρονόμους και τους καλοφαγάδες. Κι αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό μάθημα
για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο διατροφικός πλούτος της Κρήτης. Απίστευτες είναι οι ποσότητες σταμναγκαθιού που καλλιεργούνται τώρα πια στο Νησί, απίστευτες κι οι ποσότητες που διατίθενται στις αγορές έξω από το Νησί. Έφτασε να γίνει το σταμναγκάθι συνώνυμο της κρητικής κουζίνας. Η μόδα, βλέπετε!
Ακόμη και τώρα, που τα μεγάλα ξένα συμφέροντα, σε συνεργασία με ανερμάτιστους ντόπιους πολιτικούς, με πολιτικούς χωρίς
όραμα, επέβαλαν τον κάλπικο (αντιεπιστημονικό) όρο Μεσογειακή Διατροφή, ακόμη και τώρα η Κρήτη έχει ευκαιρίες. Είναι σ’ όλους
γνωστό πως σε τούτο το νησί οι άνθρωποι ήξεραν πάντα να τρέφονται, ήξεραν να εκμεταλλεύονται τα καλούδια της γης τους, ήξεραν να ζουν. Δηλαδή, να τρώνε ό,τι παράγει η γης τους και ν’ απολαμβάνουν τη ζωή. Μ’ ένα ποτήρι κρασί, με τη φαμίλια τους στο καθημερινό τραπέζι, με την καλή παρέα στα πανηγύρια και στις μαζώξεις. Έτσι απλά...
Έτσι απλά είδα και τούτη την αρχόντισσα να κάθεται στην αυλή της στη Νεάπολη του Μεραμπέλλου μ’ ένα καλάθι βρούβες. Μια
όμορφη στιγμή, μα και τόσο συνηθισμένη στην Κρήτη του σήμερα.
Ας λένε κάποιοι πως το κρητικό διατροφικό πρότυπο της δεκαετίας του 1960 αποτελεί παρελθόν. Μπορεί να ήρθαν στο μεταξύ καινούργιες συνήθειες στο νησί, μπορεί να άλλαξαν πολλά στο πέρασμα του χρόνου. Μα ο σπόρος μένει. Η μαγιά, το προζύμι. Κι αυτό
το προζύμι λέγεται γνώση! Αυτή πρέπει να προστατευτεί σαν κόρη οφθαλμού. Η γνώση της βρώσιμης χλωρίδας, ας πούμε. Να ξέρει
κανείς να ξεχωρίζει τ’ άγρια χόρτα. Να ξέρει πώς μαγειρεύονται.
Σε παλιότερες εποχές ήταν αυτονόητα όλα τούτα. Τα παιδιά μάθαιναν από τα μικράτα τους να μιλούν με τη γης. Μάθαιναν πότε βγαίνει το κάθε χορταρικό, μάθαιναν ποιο γίνεται τσιγαριστό και ποιο κάνει βραστό, ποιο κάνει για σφουγγάτο, με ποιο γίνονται οι καλύτερες βρουβόπιτες, ποιο τρώγεται ωμό σαν σαλάτα. Ήταν μια εμπειρία που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Αυτή η εμπειρία,
λοιπόν, αυτή η γνώση δεν πρέπει να χαθεί.

Έτσι απλά είδα και τούτη την αρχόντισσα
να κάθεται στην αυλή της στη Νεάπολη
του Μεραμπέλλου μ’ ένα καλάθι βρούβες.
Μια όμορφη στιγμή, μα και τόσο
συνηθισμένη στην Κρήτη του σήμερα.
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Αμέτρητα τα είδη
της βρώσιμης χλωρίδας
που προσφέρουν ποικιλία
και πλούτο στο τραπέζι
των Κρητικών.

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015
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Ο Κούλες εκεί!
Και πίσω ο Στρούμπουλας.
Το βουνό - βιγλάτορας!

Τόποι σπαρμένοι με μνήμες
Είναι κάποιες στιγμές που κοιτάζεις τον τόπο σου κι είναι σαν ν’ ακούς τους ψιθύρους της ιστορίας.
Οχυρά που άντεξαν στο χρόνο, κάστρα καλοχτισμένα, μπεντένια που μοιάζουν με παρακαταθήκες του χτες.

>

Ήταν μια διάφανη μέρα, παλιότερες εποχές, η ψηφιακή τεχνολογία δεν είχε εισβάλει ακόμη τόσο δυναμικά στις ζωές μας. Όπως δεν
είχε εισβάλει (τόσο καταλυτικά, ασφαλώς!) και στις τεχνικές της φωτογραφικής απεικόνισης. Ο Κούλες μπροστά, αγέρωχος πάντα, η
θάλασσα φωτισμένη παράξενα· το γαλάζιο γινόταν πιο... γαλάζιο, το slide (velvia της Fuji) έδινε τότε στα χρώματα μιαν υφή σχεδόν
μαγική κι η μεταφορά της εικόνας στην ψηφιακή μορφή το έκανε ακόμη πιο ψυχρό. Μου άρεσε που το έβλεπα να μοιάζει σαν εξωπραγματικό. Νόμιζα πως η τεχνολογία υπέκυπτε στο παραμύθι. Παραμυθένιοι κόσμοι, φωτισμένοι με το θείο λυχνάρι, το φως με
μέτρο, το χρώμα περίσσιο, οι σκιές σαν φαντάσματα βγαλμένα από τα βάθη του χρόνου.
Ο Κούλες... Τα πλεούμενα. Κι η μνήμη. Η μνήμη...
Τα πλεούμενα που λείπουν. Η μνήμη που είναι παρούσα.
Κάποτε ιστιοφόρα. Γαλέρες, μαρσιλιάνες, φελούκες, κάτεργα. Καράβια κουρσάρικα σπανιόλικα, φορτωμένα με ρύζι κουρσεμένο. Κι
ύστερα ατμόπλοια. Κι ύστερα σκάφη βασιλικά που κουβαλούσαν ελπίδες στα τέλη του προπερασμένου αιώνα, τότε που έφερναν τον
Γεώργιο (τον Πρίγκιπα, καλέ!) σε τούτα τα χώματα. Κι ύστερα Καδιώ. Και Αγγέλικα. Και Μίνως. Και Φαιστός. Και Σοφία... Όλα παρόντα.
Στη μνήμη, βέβαια!
Ο Κούλες εκεί! Και πίσω ο Στρούμπουλας. Το βουνό - βιγλάτορας!
Είναι κάποιες στιγμές που η ιστορία ξαναγίνεται βίωμα, τα χτεσινά και τα περασμένα ξαναέρχονται στη σκέψη, τη διαφεντεύουν.
Είναι που τ’ απολειφάδια του χτες πυρπολούνε τη μνήμη, δεν την αφήνουν να οκνέψει.
Εδώ ένα πελέκι χιλιόχρονο, εκεί ένας δρόμος χιλιοπατημένος, παραπέρα ένα σπασμένο λαήνι - αναρωτιέσαι ποια χέρια το ’χαν πλάσει, ποια χέρια το ’χαν κρατήσει...
Τόποι σπαρμένοι με τ’ αχνάρια των παλιότερων, τόποι σπαρμένοι με μνήμες.
Κι ο Κούλες, εκεί. Το Κάστρο της Θάλασσας συνεχίζει ν’ αφηγείται τη βιογραφία μιας πόλης. Του Χάνδακα, του Μεγαλόκαστρου, του
Ηρακλείου...
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> ΔΩΡΑ! ΔΩΡΑ! ΔΩΡΑ! ΔΩΡΑ!

Στην εταιρεία Χαλκιαδάκης
πάντα φροντίζουμε
το καλύτερο για τους πελάτες
μας! Όπως ήδη γνωρίζετε,
στεκόμαστε δίπλα τους
προσπαθώντας να είναι πάντα
ευχαριστημένοι!
να μικρό δείγμα αυτής μας της προσπάθειας είναι τα πολλά και πλούσια δώρα σε πάνω από 350
τυχερούς πελάτες των καταστημάτων Σ/Μ Χαλκιαδάκης τους τελευταίους
4 μήνες!
Αναλυτικότερα: Αγοράζοντας προϊόντα MISKO, 50 τυχεροί κέρδισαν δωροεπιταγές αξίας 600€ καθώς και
ζυμαρικά για μία ολόκληρη χρονιά! Τα
δώρα δε σταματούν και η εταιρεία μας,
σε συνεργασία με την Henkel, χαρίζουν
βαφές μαλλιών σε 10 νικητές. Ο Νοέμβρης έκλεισε με κληρώσεις από προϊόντα
JOHNSON, J&J και LE PETIT MARSEILLAIS, μέσα από τα οποία δόθηκαν δωροεπιταγές συνολικής αξίας 2.000€! Ακόμη,
με προϊόντα NIVEA, BIOTEN, VIDAL και
DUREX, δόθηκαν δωροεπιταγές αξίας
1.000€, 250€, 250€ και 800€ αντίστοιχα.

έ
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Η κλήρωση για κοσμήματα από την
Τσαγκαράκης χάρισε επίσης δώρα μεγάλης αξίας. Ένα ρολόι, ένα φουλάρι και
ένα δαχτυλίδι δόθηκαν σε 3 από τους
συμμετέχοντες της κλήρωσης. Μεγάλη
χαρά πρόσφεραν τα Tablet τελευταίας τεχνολογίας, που μοιράστηκαν σε 25 υπερτυχερούς!
Τα Σ/Μ Χαλκιαδάκης, σε συνεργασία
με την Παπαδοπούλου, χάρισαν 25 Τablet 7΄΄ στους πελάτες μας που αγόρασαν

Πολλαπλά κερδισμένοι
με την Xtra card.

ooo

μία πολυσυσκευασία μπισκότων Παπαδοπούλου με τη χρήση της Xtra card.
Τόσο εύκολα! Τόσο απλά! Σε κάθε φυλλάδιο μπορείτε να δείτε τις κληρώσεις
που λαμβάνουν χώρα το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Αν δεν έχετε ήδη αποκτήσει τη δική
σας Xtra card Χαλκιαδάκης αποκτήστε
την άμεσα για να διεκδικείτε κι εσείς
ακόμα περισσότερα δώρα και προνόμια
από τα καταστήματά μας!

ΥΠΕΡ
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Σήματα ποιότητας από την Περιφέρεια Κρήτης
ε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 7/12/2015, πιστοποιήθηκαν νέοι παραγωγοί και επιχειρήσεις
του Νησιού για τα ποιοτικά προϊόντα που
παράγουν και που αποτελούν τους ‘’πρεσβευτές’’ της Κρήτης στις αγορές στης Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η εταιρεία μας έλαβε την πιστοποίηση
- σήμα ποιότητας ‘’Κρήτη’’ για τα προϊόντα
που παράγουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Γέργερης, η εταιρεία Βότομος και η εταιρεία Φήμη – Ζηδιανάκης, και είναι τα
εξής :
1. Λεμονάδα Χαλκιαδάκης
2. Πορτοκαλάδα Χαλκιαδάκης
3. Γκαζόζα Χαλκιαδάκης
4. Μπυράλ/Ζελίτα Χαλκιαδάκης
5. Σόδα Χαλκιαδάκης
6. Επιτραπέζιο νερό Χαλκιαδάκης

Σ

Το σήμα "Crete" σε προϊόντα
της αλυσίδας Χαλκιαδάκης"

Ταυτόχρονα, απονεμήθηκε
η πιστοποίηση “Κρητικό
Μπακάλικο’’ για τα καταστήματα
«Γεύσεις Κρήτης» στη Γλυφάδα,
στο Χαλάνδρι και στο Περιστέρι.
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ΑλληλΕΓΓyη: Για τους συνανθρώπους μας που βρέθηκαν στη λέσβο

την ευχή να μην υπάρχει στο μέλλον
> Με
άνθρωπος χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, χωρίς πατρίδα...
Έτσι, ο προηγούμενος μήνας έληξε με
μία "παράδοση αγάπης" από την εταιρεία
μας προς τους πρόσφυγες μέσω της Actionaid: δύο παλέτες με προϊόντα που θα
φτιάξουν πάνω από 1.000 kit για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, με τις ανάγκες

Όλοι όσοι ζούμε στην Κρήτη γνωρίζουμε καλά τις δράσεις αλληλεγγύης
των super market Χαλκιαδάκης στο
νησί μας. Οι προϊοντικές χορηγίες σε
όλες τις δομές στήριξης κοινωνικά
ευπαθών ομάδων είναι σταθερές,
είτε οι φορείς είναι εθελοντικοί είτε
κρατικοί.

Σήμερα, η ανθρωπιστική κρίση δεν έχει
σύνορα, ούτε καταγωγή, αφορά όλους
μας και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Επικοινωνήσαμε με την ActionAid ώστε να
προχωρήσουμε σε ουσιαστική στήριξη
αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας μέσω των ανθρώπων που καθημερινά βρίσκονται εκεί
για να βοηθήσουν.

όπως μας τις κατέγραψαν οι άνθρωποι
της Actionaid που βρίσκονται στη Λέσβο.
Δύο παλέτες με προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, πάνες, μωρομάντηλα και άλλα, συγκεντρώθηκαν για να
αποσταλούν με πολλή αγάπη, γνωρίζοντας πόση χαρά και ανακούφιση θα προσφέρουν σε κάποιους ανθρώπους που
δεν έχουν ούτε τα αυτονόητα.
Τα προϊόντα έφυγαν με μία ευχή: σύντομα να μην υπάρχει άνθρωπος, μεγάλος
ή μικρός, χωρίς στέγη και τροφή, χωρίς
πατρίδα και ζωή.

◗
Επικοινωνήσαμε με την
ActionAid ώστε να
προχωρήσουμε σε ουσιαστική
στήριξη αφουγκραζόμενοι
τις πραγματικές ανάγκες
των συνανθρώπων μας μέσω
των ανθρώπων που καθημερινά
βρίσκονται εκεί για να
βοηθήσουν.
16
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Αλληλεγγύη: Και στη Χίο...

Όταν η ζεστασιά της καρδιάς
προσπαθεί ν' απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

o
o o

Μ

ία εβδομάδα μετά την παράδοση προϊόντων προσωπικής φροντίδας και υγιεινής για τη Λέσβο, ενεργοποιηθήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και
ετοιμάσαμε σάκους για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με καλτσάκια,
εσώρουχα, ρούχα, παλτουδάκια, παπλώματα, παιχνιδάκια, τρόφιμα, παπουτσάκια, και πολλές ευχές στις προσπάθειες όλων να
βρουν μια νέα πατρίδα.
Είναι πραγματικά συγκινητικό να συνειδητοποιείς πως όταν
κάποιος προσφέρει ένα πραγματάκι που του περισσεύει για
ένα παιδί, αυτό το πραγματάκι μπορεί κάπου να γίνει ο κόσμος όλος.
Στη συνέχεια, τα συσκευάσαμε σε κούτες, και με έκπληξη
διαπιστώσαμε ότι γέμισαν πάνω από 5 παλέτες με πράγματα
που θα ζεστάνουν τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους! Τα στείλαμε κατόπιν υποδείξεως του Ερυθρού Σταυρού στην Χίο, όπου
αυτή τη στιγμή η ανάγκη ήταν επιτακτική.

3.000 προϊόντα υγιεινής, 6.000 συσκευασίες τροφίμων

> Όλοι μαζί

για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο

Κάθε Χριστούγεννα, τα αιτήματα «ζεστασιάς» για
τους συνανθρώπους μας πληθαίνουν καθώς οι
ανάγκες ολοένα αυξάνονται. Στην προσπάθειά μας
να κάνουν όλοι όμορφες γιορτές γύρω από ένα γιορτινό τραπέζι, στηρίξαμε τα κοινωνικά παντοπωλεία
και τις δομές επιπλέον για τον μήνα Δεκέμβρη.
ε συνεργασία με την P&G, στάλθηκαν συνολικά 3.000
προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής σε ευπαθείς ομάδες, και επιπλέον 6.000 συσκευασίες τροφίμων μακράς διαρκείας και γάλα από την κεντρική μας
αποθήκη για τα κοινωνικά παντοπωλεία και τους δήμους.
Μέσα στο 2015 διαθέσαμε πάνω από 430.000 ευρώ σε
δωροεπιταγές αρωγής μέσω φιλανθρωπικών φορέων, σχολείων, και άμεσα σε μεμονωμένες οικογένειες.

Σ

Παραδώσαμε στον σύλλογο νεφροπαθών νομού Λασιθίου ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης ώστε να μην χρειάζεται
να ταξιδεύουν για την θεραπεία τους, βοηθήσαμε σχολεία
να εφοδιαστούν αναγκαίο εξοπλισμό για την εκπαίδευση
των παιδιών, και στηρίξαμε αθλητικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους να συνεχίσουν τις δράσεις τους.
Επιπλέον, προσφέραμε στους πελάτες μας 20.850€ σε
δωροεπιταγές σε κληρώσεις, και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου ανταποδώσαμε, μέσω του συστήματος ποντοδοσίας
της Xtra card, 110.113 δωροεπιταγές των 5€, που σημαίνει
550.565€ επιστροφή στους πελάτες μας.
Όλοι εσείς βοηθάτε καθημερινά αφήνοντας στα ειδικά
καλάθια στήριξης προϊόντα για τις φιλανθρωπικές ομάδες. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Ας είναι αυτή η ευχή μας για το νέο έτος: η
Αλληλεγγύη να φτάσει σε όλες τις γωνιές, ώστε όλοι μαζί
να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!
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> Ταξίδι στον χρόνο με τα super market Χαλκιαδάκης!
Τα super market Χαλκιαδάκης σας ταξιδεύουν στον
χρόνο, μέσα από το ειδικό τηλεοπτικό ένθετο στην
εκπομπή «Καλό Μεσημέρι» στην Κρήτη TV.

Μια αναδρομή από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, στις συνήθειες των ημερών, τη μόδα εντός και εκτός καταστημάτων, και εν τέλει, την εξέλιξη μπροστά στα μάτια μας
της πόλης μας και της αγοράς του λιανεμπορίου.

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, οι τηλεθεατές έχουν
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο μαζί μας, καθώς ανοίξαμε το φωτογραφικό αρχείο μας και ανακαλύψαμε στιγμές της
πόλης μας που και οι ίδιοι είχαμε ξεχάσει!

◗

Απολαύστε κι εσείς αυτά τα ταξίδια,
και αδράξτε την ευκαιρία να κερδίσετε
παράλληλα 50€ σε κάθε εκπομπή.

Το νέο μας κατάστημα στη Σητεία
είναι έτοιμο και μοιράζει χαμόγελα!
Το όνομά του είναι Happy home, διαθέτει πάνω από 4.000 κωδικούς, και καλύπτει τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Δεν πρόκειται για super market,
αλλά για ένα κατάστημα με είδη νοικοκυριού, εποχικά είδη, παιχνίδια, και άλλα
πολλά σε εξαιρετικές τιμές! Ένας χώρος 1.200 τ.μ. σε δύο ορόφους, στο κεντρικότερο σημείο της Σητείας, πίσω από το υπάρχον super market Χαλκιαδάκης.

ΣΤη ΣηΤΕΙΑ!

Σας περιμένουμε, να γεμίσετε κι εσείς χαρά το σπίτι σας!

⌨ Μια φωτογραφία - ένα ποίημα
ΦωΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

◗
Οι ακένωτοι πηγαί της αρμονίας!
… αντηχούν οι μονόλογοι, εύγλωττοι και πενθούντες·
και οι χοροί, ακένωτοι πηγαί της αρμονίας·
κι οι ευφυείς διάλογοι με τας βραχείας φράσεις.
Κ. Καβάφης, Η αρχαία τραγωδία

ΣΗΜ. Κρητικός χορός από τους χορευτές του Κρούστα.
(Η φωτογραφία προέρχεται από μουσικοποιητική εκδήλωση
που έγινε στις Βρύσες Μεραμπέλλου)
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...αληθινό ψωμί, ψωμί των παραμυθιών,
άσπρο και μαύρο, μουσκεμένο ψωμί και
ξερό, κουλούρα του γάμου, πρόσφορο,
του μάγερα ψωμί, ψωμάκι, της αδελφής
μου, των αγγέλων άρτος, επιούσιος...

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Ψωμί γλυκό, ψωμί πικρό, ψωμί της κοινωνίας...
ψωμί γλυκό ψωμί, ψωμί πικρό, της κοινωνίας και του έγκλειστου, ψωμί της μάνας μου και του πατέρα, ψωμί της γης, ξεροκόμματο,
με κλαρίνα ή σαξόφωνο μόνο, ψωμί της εξορίας και του τόπου σου, του πεινασμένου και του αχόρταγου ψωμί, ψωμί του μωρού και
του άδικου, ψωμί συλλαβισμένο, εφτάζυμο, του νεκρού και του γενναίου, σταφιδόψωμο, ψωμί χλέμπα, ψωμί ναν, μοιρασμένο στα
τέσσερα ψωμί, ψωμί αντίδωρο, αληθινό ψωμί, ψωμί των παραμυθιών, άσπρο και μαύρο, μουσκεμένο ψωμί και ξερό, κουλούρα του
γάμου, πρόσφορο, του μάγερα ψωμί, ψωμάκι, της αδελφής μου, των αγγέλων άρτος, επιούσιος, ψωμί από σιτάρι και από καλαμπόκι,
ψωμί ρύζι, νότες ψωμιού τεμαχισμένου, ψωμί του φαγητού, ψωμί με βούτυρο, ψωμί κι ελιά, ψωμί κι αλάτι, ψωμί των λέξεων, ψωμί των
καλών και κακών ποιητών, κι αυτών που από τις λέξεις βγάζουν το ψωμί τους, ειρωνικό ψωμί, ψωμί του έρωτα και των σπασμών
στου δίκλινου ύπνου τα κοφτερά δοντάκια, άπληστο ψωμί, μουχλιασμένο στο καλάθι, ψωμί του χειμώνα, ψωμί γεμάτο καλοκαίρι, φλογισμένα απ’ το ψωμί χείλη, α, προδομένο ψωμί, καθημερινό, του άχρηστου φούρναρη του λαοπλάνου, ψωμί.

◗

Γιώργος Χουλιάρας
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ΦωΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Φωτιά ωραία φωτιά καίγε μας
λέγε μας τη ζωή...

Τις φλόγες να θωρώ ν' αναγλωσσούν
Δυο ζωντανά στον κόσμο ορέχτηκα
και δεν τ' αποχορταίνω΄
τις φλόγες να θωρώ ν' αναγλωσσούν
και τα θεριά να παίζουν.
Ν. Καζαντζάκης

◗

Φωτιά ωραία φωτιά μη λυπηθείς τα κούτσουρα
Φωτιά ωραία φωτιά μη φτάσεις ως τη στάχτη
Φωτιά ωραία φωτιά καίγε μας
λέγε μας τη ζωή.
Εμείς τη λέμε τη ζωή την πιάνουμε απ΄ τα χέρια
Κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν
Κι αν είναι αυτό που μας μεθάει μαγνήτης, το γνωρίζουμε
Κι αν είναι αυτό που μας πονάει κακό, τόχουμε νιώσει
Εμείς τη λέμε τη ζωή, πηγαίνουμε μπροστά
Και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουνε.
Οδυσσέας Ελύτης
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Κι αδρά λεβέτια
χοχλακούν...
Kι αδρά λεβέτια χοχλακούν
ξεχειλισμένα κρέας·
ομπρός, παιδιά, να φτάσουμε
γοργά κι επλάνταξέ με η κνίσσα.
Ν. Καζαντζάκης
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ΦωΤΟΓρΑΦIΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΕΦΗ ΨΙΛΑΚΗ

Στη γαλανή καμπύλη των βουνών...
Ένας γλάρος με φώναζε
στο βάθος της εσπέρας
εκεί στη γαλανή καμπύλη των βουνών
Γιάννης Ρίτσος

◗

Στο κύμα πάει να κοιμηθεί
δεν έχει τι να φοβηθεί
Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει
γλάρος είναι και πηγαίνει
Από πόλεμο δεν ξέρει
ούτε τι θα πει μαχαίρι
Ο Θεός του ’δωκε φύκια
και χρωματιστά χαλίκια...
Οδυσσέας Ελύτης
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Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙλΑΚηΣ

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μοσχοβολούσαν οι φούρνοι στα χωριά μας. Ανασκουμπώνονταν οι ζυμώτρες,
ξεχύνονταν οι μυρωδιές από τα φουρνόσπιτα, μαχλέπι
και κανέλα, βανίλια και ξύσμα πορτοκαλιού.
Χριστούγεννα χωρίς χριστόψωμο δεν γίνονται!
Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ανασκουμπώνονταν οι
πλουμίστρες κι οι κουλουροκάμουσες. Με την τέχνη
και τη μαστοριά τους έπρεπε να κάμουν το κάθε ψωμί
να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων. Έπλαθαν ζυμαρένια κορδόνια και στόλιζαν τις επιφάνειες των γιορτινών τους ψωμιών. Κάθε σχήμα κι ένα σύμβολο. Μα
το πιο σπουδαίο απ’ όλα ήταν ένας μεγάλος σταυρός
με ελικοειδείς απολήξεις στις τέσσερεις άκρες του.
Ένας σταυρός που μπορεί να διαβαστεί και σαν «Χ».
Το αρχικό της λέξης «Χριστός».

Χριστούγεννα χωρίς
χριστόψωμα δεν γίνονται!
Από την μιαν άκρη της Ελλάδας έως την άλλη, από τις
αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής μέχρι το Ιόνιο κι
από τις ελληνόφωνες περιοχές της Βαλκανικής μέχρι
την Κύπρο, το κυρίαρχο έθιμο των Χριστουγέννων λέγεται χριστόψωμο! Μικρό αφιέρωμα στα χριστόψωμα
της Κρήτης. Σ’ αυτά τα πεντανόστιμα ψωμιά που πλάθονται για να γίνουν σύμβολα της μεγάλης γιορτής,
για να πρωταγωνιστήσουν στις μικρές κι απέριττες οικογενειακές τελετές, συνδέοντας το γήινο με το θείο.
26
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Το ιερό ψωμί

Σ

ε τούτη τη γωνιά του κόσμου ο άρτος ήταν πάντα
η βάση της τροφής των ανθρώπων. Συνήθεια
παλιά των Ελλήνων να προσφέρουν ψωμιά στους
θεούς τους, να τα αποθέτουν σε βωμούς, να τελούν αναίμακτες θυσίες, να ζυμώνουν άρτους με
σχήματα ζώων υποκαθιστώντας με τον πιο απέριττο και τον πιο ανέξοδο τρόπο τα σφάγια των αιματηρών θυσιών. Κι αν τα θεωρήσει κανείς όλ’ αυτά χαμένα στα βάθη του
χρόνου, δεν έχει παρά να θυμηθεί πως στη χριστιανική τελετουργία ο άρτος μετουσιώνεται σε σώμα του Χριστού, πως θυσιάζεται κι αυτός στο ιερό θυσιαστήριο, πως γίνεται θεία
μετάληψη.
Τι είναι, λοιπόν, το χριστόψωμο; Ίσως μια σύνοψη της ιερότητας. Ίσως το ακατάλυτο σύμβολο που έρχεται από το μακρινό
παρελθόν για να θυμίσει τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο. Παιδί της γης είναι το ψωμί. Το σιτάρι που αλέθεται,
το αλεύρι που ζυμώνεται, το ζυμάρι που ψήνεται, το ψωμί που
μοιράζεται, το ψωμί βρίσκεται πάντα στο βουργιάλι του ζευγά
και στο δισάκι του οδοιπόρου, το ψωμί που μετουσιώνεται, που
γίνεται σύμβολο της επάρκειας. Όπου δεν υπάρχει ψωμί βασιλεύει η πείνα!
Κάποιος παλιός λαογράφος έγραψε κάποτε πως για τον Έλληνα η γης είναι έρωτας και σταυρός μαζί. Μάλλον είχε δίκιο.
Έρωτας και σταυρός. Έρωτας, πάθος και μόχτος. Ο παλιός αγροτικός κόσμος, που γνώρισε τι σημαίνει σιτοδεία, μπορούσε να
καταλάβει καλύτερα.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το χριστόψωμο (αλλού το λένε

Τα πλουμίδια και τα σύμβολα
που τοποθετούνται πάνω
στο χριστουγεννιάτικο ψωμί απηχούν
την πρωτογενή αγωνία του ανθρώπου
για την πορεία της παραγωγής.

e

και χριστοκούλουρο) κατέχει ξεχωριστή θέση στα έθιμα των
Χριστουγέννων. Καλοπλουμισμένο και μοσχομύριστο πλάθεται
κάθε χρόνο για να τονώσει την πίστη στις πανάρχαιες αξίες της
ζωής. Στον παραδοσιακό μας πολιτισμό το καθημερινό είναι συνάμα και ιερό, το απλό είναι συνάμα και όμορφο. Και πολύτιμο!
Γύρω από το γιορταστικό τραπέζι συνάζονται κάθε Χριστούγεννα οι φαμίλιες, αχνίζουν τα εδέσματα της μεγάλης γιορτής, γεμίζουν τα ποτήρια κρασί, δίνουν και παίρνουν οι ευχές.
Κάπως έτσι γινόταν κάποτε στην Κρήτη. Ποτέ άλλοτε δεν
έμοιαζαν τόσο πολύ το τραπέζι του φτωχού και το τραπέζι του
άρχοντα. Χοιρινό με χόντρο, τσιλαδιές, κοψίδια περασμένα στον
άρδακτο και ψημένα στην παραστιά. Και στη μέση το ψωμί της
γιορτής. Σε κάποια μέρη της Ελλάδας δεν το λένε απλά χριστόψωμο, το λένε κι αυτό Χριστό, ταυτίζοντάς το με το νιογέννητο
θείο βρέφος.
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Σε κάθε τραπέζι κι ένας Χριστός!
Αλλού πλάθουν χεράκια και ποδαράκια με το γιορτινό τους
ζυμάρι, τα καλοψήνουν και κερνούν δικούς και ξένους. Κανείς
δεν πρέπει να μείνει νηστικός τέτοιες μέρες. Τα δίνουν στα παιδιά του σπιτιού, τα μοιράζουν στους καλαντιστάδες. Κι όσα μείνουν τα βάζουν μέσα σε μεγάλα πανέρια στολισμένα με
κεντήματα και δαντέλες και τα αφήνουν στη μέση του τραπεζιού. «Τα χεράκια του Χριστού», λένε. Και τα ποδαράκια του!
Σε κάθε τραπέζι κι ένας Χριστός!

Η τελετουργική κοπή
Ακόμη κι η κοπή του χριστόψωμου στην αρχή του χριστουγεννιάτικου γεύματος ακολουθεί το δικό της τυπικό. Είναι κι αυτή
μια τελετουργία, ίσως μια μιμητική πράξη που αποσκοπεί να
θυμίζει πως εκείνος που μοιράζει τον άρτο είναι πάντα ο Ένας.
Κάπως έτσι έγινε στον Μυστικό Δείπνο, κάπως έτσι έγινε και
στον Δείπνο εις Εμμαούς. Ο Ένας! Ο Χριστός έκοβε και μοίραζε
τον άρτο. Ο Ένας! Στο ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι εκείνος που κόβει το ψωμί είναι πάντα ο σπιτονοικοκύρης και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιήσει μαχαίρι. Κόβει κομμάτια και τα
μοιράζει στα μέλη της φαμίλιας σύμφωνα με την αδιαμφισβήτητη ιεράρχηση που επιβάλλουν τα έθιμα: πρώτα στους μεγαλύτερους, στον παππού και στη γιαγιά, μετά στη μάνα και
σύντροφο, μετά στα παιδιά.
Ποικίλλουν τα έθιμα που συνοδεύουν την τελετουργική
κοπή του χριστόψωμου. Στο βιβλίο μας για το ψωμί (Νίκου και
Μαρίας Ψιλάκη «Το ψωμί και τα γλυκίσματα των Ελλήνων», εκδ.
Καρμάνωρ 2001) συγκεντρώσαμε αρκετά παρόμοια παρα-
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Ζύμωμα
στην Κασταμονίτσα...
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Εικόνα από τα παρελθόν.
Ένα κλωνάρι δεντρολίβανο
καρφωμένο πάνω στο ζυμάρι
στόλιζε κάποτε το κρητικό
νοικοκυριό. Για να αναπιαστεί
το καινούργιο προζύμι...
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Το περίτεχνο χριστόψωμο
που ζυμώνεται
στα ορεινά του Ψηλορείτη
(Ανώγεια).

30

Τυπικό παραδοσιακό χριστόψωμο,
συνηθισμένο σε πολλές περιοχές της Κρήτης

ΥΠΕΡ

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Στη Μικρά Ασία, στα σπίτια των Ελλήνων της Ιωνίας, η κοπή
του χριστόψωμου συνοδευόταν πάντα από μια σπουδαία τελετουργία που τη γνωρίζομε χάρη σε μια παλιά περιγραφή της
αξέχαστης Μαρίας Λιουδάκη:
Πάνω του κάρφωναν ένα κλαδί ελιάς και στο κλαδί περνούσαν
σύκα, μήλα και πορτοκάλια. Έκαναν γύρω-γύρω το τραπέζι, το σήκωναν κι έλεγαν: Xριστός γεννάται, χαρά στον κόσμο, Kεράς τραπέζια, Παναγιάς τραπέζια.
Κάπως έτσι γινόταν κάποτε. Τότε που καθημερινότητα και
τελετουργία πορεύονταν μαζί, τότε που κι η καθημερινότητα
ήταν τελετουργία, τότε που η καλλιέργεια της γης καθόριζε τις
ζωές των ανθρώπων. Έρωτας και σταυρός η γη μας!

Ευγονικά σύμβολα στα κρητικά χριστόψωμα
Τα πλουμίδια και τα σύμβολα που τοποθετούνται πάνω στο χριστουγεννιάτικο ψωμί απηχούν την πρωτογενή αγωνία του ανθρώπου για την πορεία της παραγωγής. Ο θαμμένος σπόρος
δείγματα από όλο τον ελληνικό χώρο. Αλλού το θυμιάζουν την
ώρα που το τοποθετούν στο τραπέζι, αλλού το βάζουν δίπλα
στα εικονίσματα, αλλού το σταυρώνουν με το χέρι… Κι αλλού
θα δούμε να βάζουν στη φωτιά ή στο θυμιατό ελάχιστα ψίχουλα
του ίδιου ψωμιού. Ο καπνός αναδύεται προς την καπνοδόχο
σαν θυμίαμα.
Στην Κρήτη, όπως γράφει ο πρωτοπόρος καταγραφέας των
εθίμων του νησιού Παύλος Βλαστός, ο οικογενειάρχης μνημονεύει πάντας τους τεθνεώτας και, θυμιάζων τα φαγητά σταυροειδώς υπέρ πάντων των εν πολέμοις πεσόντων εν γη και θαλάσση
υπέρ πατρίδος, απάντων ισταμένων ασκεπών και μετά την λαϊκήν
τούτην οικογενειακήν άρτησιν, αρχίζει η εστίασις...
Στη ρούμελη, όπως μαρτυρεί ο παλιός καλός λαογράφος
Δημ. Λουκόπουλος, ο παπάς περνά από τα σπίτια και «σηκώνει το
ύψωμα» (ένα πιάτο που έχει μέσα σιτάρι άβραστο κι ένα πρόσφορο…). Πιάνουν όλοι οι σπιτικοί μαζί το πιάτο και με τον παπά
το υψώνουν… Μετά ο παπάς παίρνει το χριστόψωμο… το βάζει
στο κεφάλι του και πιέζει και το σπάζει στα δυο. Αν το μεγαλύτερο
κομμάτι πέσει κατά το δεξί του χέρι, μαντεύει πως εκείνο το χρόνο
θα γίνουν πιο πολλά σιτάρια, αν πέσει κατά το αριστερό χέρι, λέει
πως θα γίνουν πιο πολλά καλαμπόκια.
του σιταριού, που έχει αρχίσει να βγάζει αυτήν την εποχή το
πρώτο του φύτρο, φαίνεται να καθορίζει αυτόν τον συμβολισμό. Ο σπόρος γεννιέται, μεγαλώνει, μεστώνει, θερίζεται και
κάθε φθινόπωρο ενταφιάζεται πάλι στη γη με την καινούργια
σπορά. Με λίγα λόγια: πεθαίνει κι ανασταίνεται. Είναι ο αιώνιος
κύκλος της ζωής που, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, δεν
κλείνει ποτέ. Ή, μάλλον, ανοίγει και κλείνει κάθε χρόνο ανανεώνοντας τη ζωή. Τέλος, λοιπόν, δεν υπάρχει!
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα χθόνια σύμβολα έχουν κυρίαρχο ρόλο σε τούτο τον κύκλο! Το φίδι, παιδί της γης και σύμβολο του αέναου κύκλου, κοσμεί τα πιο πολλά από τα
εορταστικά ψωμιά της Κρήτης. Και, φυσικά, δε λείπει από το χριστόψωμο. ρωτήσαμε πριν από χρόνια μιαν Ανωγειανή ζυμώτρα
γιατί πλάθει φίδια πάνω στα ψωμιά της και μας έδωσε μιαν
απροσδόκητη απάντηση: Τα φίδια; Οι παλιοί τα είχαν και μέσα στο
σπίτι, έλεγαν πως ήταν το καλό του σπιτιού και αν το σκότωνε κανείς θα είχαν αναποδιές και στεναχώριες.
Στον παραδοσιακό μας πολιτισμό το φίδι δεν είναι «ο κατα-
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Αριστερά: Χριστουγεννιάτικες "κακαρίστρες" από τη Μεσαρά.
Απεικονίζουν μια μάνα με ένα βρέφος στην αγκαλιά της.
Δεξιά: Τα "Χεράκια του Χριστού", χριστουγεννιάτικα ζυμώματα της
Ανατολικής Κρήτης. Κάτω: Σύγχρονο χριστόψωμο.

ΥΠΕΡ

d

Στον παραδοσιακό μας πολιτισμό το φίδι δεν είναι
«ο καταραμένος όφις», αλλά το παιδί της γης, ο προστάτης
του οίκου, ο «οικουρός», ο «εφέστιος» όφις.

ραμένος όφις», αλλά το παιδί της γης, ο προστάτης του οίκου, ο
«οικουρός», ο «εφέστιος» όφις.
Δεν είναι ίδια όλα τα χριστόψωμα της Κρήτης. Διαφέρουν
από τόπο σε τόπο. Στα ορεινά των κεντροανατολικών περιοχών
δεν ζυμώνονται ποτέ με το κοινό προζύμι. Τα φτιάχνουν με
«κουνενό» (ροβιθένιο προζύμι). Είναι τα περίφημα φτάζυμα της
Κρήτης, οι «αυτόζυμοι άρτοι» του αρχαίου κόσμου, αυτά που,
σύμφωνα με την παρετυμολογική ερμηνεία της λέξης εφτάζυμο, ζυμώνονται εφτά φορές (εφτά φορές ζυμώνονται
και σ’ εφτά γειτονιές μυρίζουν, όπως λέει η παροιμία). Τα εφτάζυμα χριστόψωμα είναι μεγάλα κι
έχουν σχήμα κυκλικό. Στην περίμετρό τους
τοποθετείται ένα ζυμαρένιο κορδόνι, κάτι
σαν κύκλος που κλείνει. Στη μέση πλάθεται πάντα το γράμμα Χ με ελικοειδείς κεραίες, που, όπως τονίσαμε και
πριν, θυμίζει σταυρό. Στην Κασταμονίτσα δεν έπλαθαν μόνο μεγάλα ψωμιά. Φρόντιζαν και για τα
δώρα των παιδιών. Στο χριστουγεννιάτικο ζυμωτό τους οι ζυμώτρες έπλαθαν και κάμποσα
μικρά ψωμάκια, πανομοιότυπα
με τα μεγάλα, για τα παιδιά της
κάθε φαμίλιας. Ένα τέτοιο
μικρό χριστόψωμο ήταν το
πρώτο
χριστουγεννιάτικο
δώρο που πήρε ο συγγραφέας
τούτου του κειμένου από τα
ευλογημένα χέρια της μητέρας
του, της κερά Πραξούλας. Και
την επόμενη μέρα πήγε κρυφά
και... το απόθεσε στην εικόνα του
Άη Νικόλα. Όπως απόθεταν στο
ιερό θυσιαστήριο οι μεγάλοι τα
πρόσφορα. Έτσι έβλεπε τους μεγάλους να κάνουν, έτσι έπραξε κι εκείνος! Κι ήταν εκείνο το μικρό
στρογγυλό ψωμί καλοπλουμισμένο
και μοσχομύριστο. Η γυναίκα της Κρήτης ήξερε πάντα να ζυμώνει τα ψωμιά της
όχι με σκέτο αλεύρι. Στο ζυμάρι της πρόσθετε αγάπη και φροντίδα για τ’ αγαπημένα της
πρόσωπα και προπάντων για τα παιδιά της. Αν, τώρα,
η οικογένεια είχε πολλά παιδιά, η μάνα φρόντιζε να πλάθει το
αρχικό του ονόματος του κάθε παιδιού στην επιφάνεια του ψωμιού. Το μικρό χριστόψωμο γινόταν έτσι προσωπικό δώρο.
Γύρω από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, καθώς και σε
πολλές περιοχές της Μεσαράς, το χριστόψωμο μοιάζει με μικρό
έργο τέχνης και είναι φορτωμένο με σύμβολα. Με φίδια, ποντίκια, λουλούδια, πουλιά, σταφύλια, σκορπιούς... Τα ακατάλυτα
σύμβολα της ευτυχίας και της ευγονίας. Αν υπήρχε στο σπιτικό
λογοστεμένη ή αρραβωνιασμένη κοπέλα, έπρεπε να ζυμωθεί
ένα τεράστιο επίμηκες χριστόψωμο (τριβίδι), που μερικές
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Το χριστόψωμο
με το ανάγλυφο δέντρο
από την περιοχή των
δυτικών Αστερουσίων
και της Μεσαράς.

φορές το μήκος του ξεπερνούσε και το 1,5 μέτρο, όπως μας είπε
κάποτε μια γριούλα από τα Ζωνιανά του Μυλοποτάμου:
Όταν ήμουν αρραβωνιασμένη ζύμωσα ένα τόσο μεγάλο ψωμί
που, για να μπει στο φούρνο και να ψηθεί, χρειάστηκε να γκρεμίσομε ένα κομμάτι από την πόρτα του φούρνου.
Στα χριστόψωμα της αρραβωνιαστικιάς κυριαρχούσε η διακόσμηση των ψωμιών του γάμου. Στο κέντρο υπήρχε συνήθως
μια φωλιά, γεμάτη πολλά μικρά βολαράκια από ζυμάρι (σε
σχήμα αυγών). Δίπλα στη φωλιά έπλαθαν δυο πουλιά, το ένα απέναντι από το άλλο. Αυτά συμβόλιζαν το καινούργιο ζευγάρι. Και τα αυγά
συμβόλιζαν τη γεμάτη φωλιά τους, καθώς
αποτελούσαν το κυριότερο ευγονικό σύμβολο.
Στον Κρουσώνα, όπως μας λέει μια
παλιά ζυμώτρα, φτιάχνανε ένα σταυρό
και βάζανε 33 καρύδια, όσα και τα
χρόνια του Χριστού. Άλλοι βάζανε
πέντε, ένα στη μέση και ένα σε κάθε
άκρη του σταυρού.
Στο Αμάρι του 19ου αιώνα τα
χριστόψωμα ήταν καθαροί εκ
σίτου άρτοι με σταυρούς επί της
προσόψεως και αστέρας και άλλα
στολίσματα εκ ζύμης (πληροφορία που καταγράφεται στα χειρόγραφα του Παύλου Βλαστού Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Χανιά).
Στον Κρουσώνα πάλι ζυμώνανε τα «καλοχεράκια», μικρά ψωμάκια που θυμίζουν κι αυτά τα
δάκτυλα του νεογέννητου Χριστού,
όπως μας έλεγε η αξέχαστη θεματοφύλακας των ιερών παραδόσεων
του χωριού, η Ελένη Πυργιανάκη.

Το δέντρο
του χριστόψωμου
Το χριστόψωμο των δυτικών Αστερουσίων
(ξεχασμένο δυστυχώς σήμερα) ήταν από τα
πιο εντυπωσιακά του ελληνικού χώρου. Σε
ένα μεγάλο ελλειψοειδές ψωμί έπλαθαν ένα
οξυκόρυφο δέντρο και στα κλαδιά του έβαζαν λογήςλογής στολίδια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες δυο ανθρώπων που
αποτέλεσαν για τον συγγραφέα τούτου του άρθρου ανεξάντλητες πηγές λαογραφικών και ιστορικών πληροφοριών: του Νικήτα Κανακαράκη και της Χρυσούλας Καλοχριστιανάκη. Θύμιζε
δηλαδή το γνωστό μας σήμερα χριστουγεννιάτικο δέντρο και
είναι πιθανόν να αποτελεί απήχηση παλαιότερων δενδρολατρικών συνηθειών που ενσωματώθηκαν στη χριστιανική πίστη.
Ψωμί με δέντρο, λιγότερο εντυπωσιακό όμως, μαρτυρείται
και στην Κω. Το ψωμί αυτό ήταν στρογγυλό και σχεδίαζαν το
δέντρο πάνω του με χτένα. >
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Το ανθρωπομορφικό χριστόψωμο
της Ιεράπετρας
Μοναδικό, απ’ όσο γνωρίζω, είναι το ξεχασμένο σήμερα εορταστικό ψωμί που ζύμωναν οι γυναίκες στα ορεινά της Ιεράπετρας, στο χωριό Καλαμαύκα. Στην πάνω του πλευρά είχε μιαν
ανάγλυφη ανθρώπινη μορφή, το πρόσωπο κάποιου συγγενούς
ή φίλου στον οποίο το είχαν αφιερώσει. Το έθιμο φαίνεται να
υποχώρησε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως
υποχώρησε κι η τελετουργία που το συνόδευε.
Οι πρώτες μαρτυρίες γι’ αυτό το εντυπωσιακό ψωμί μας
ήρθαν κατά τη δεκαετία του 1990, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η
έρευνά μας για τους τελετουργικούς άρτους του ελληνικού κόσμου. Αν και οι πληροφορίες ήταν αρκετά συγκεχυμένες, καταφέραμε να μάθομε περισσότερα από την Ερωφίλη Παπαδάκη,
μια γυναίκα που είχε γνωρίσει το έθιμο στο στενό οικογενειακό
της περιβάλλον. Θυμόταν τα πάντα. Το σχήμα, τις μορφές των
ανθρώπων, την τελετή της κοπής του, τις ευχές που ακούγονταν.
Κι ευτυχώς δεν ήταν η μόνη που θυμόταν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η μορφή την οποία έπλαθαν
οι γυναίκες της Καλαμαύκας είχε τα χαρακτηριστικά κάποιου
προσφάτως πεθαμένου. Ήταν, δηλαδή, ένα ιδιότυπο μνημόσυνο που τελούνταν σε στενό οικογενειακό περιβάλλον κατά
τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου γεύματος.
Άλλες φορές, όμως, συνήθιζαν να πλάθουν πάνω στο χριστουγεννιάτικο ψωμί τη μορφή κάποιου προσώπου που βρισκόταν εν ζωή προκειμένου να του ευχηθούν σε κάποια κρίσιμη
καμπή της ζωής του (υπέρ της υγείας του, της επιστροφής κά-
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ποιου ξενιτεμένου, της επιτυχούς έκβασης κάποιου ταξιδιού,
ακόμη και για να πάει καλά κάποιος επικείμενος γάμος!)
Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η τελετή που συνόδευε τούτο
το μοναδικό εορταστικό ψωμί: Το τοποθετούσαν στο τραπέζι
και φρόντιζαν να το θυμιάσουν πριν το κόψουν, βάζοντας μερικά ψίχουλά του στο θυμιατήρι μαζί με λίγο κρασί και νερό.
Μια πανομοιότυπη οικογενειακή τελετή μας παραδίδει ο
πλησιόχωρος λεξικογράφος Γεώργιος Πάγκαλος, αλλά την έχει
καταγράψει στο Νιο Χωριό των Χανίων:
Η οικοδέσποινα κατά την εορτήν η οποία θα τύχει, θα μαγειρεύσει. Θα βάλει κατόπιν εις ένα πινάκιον μέρος του φαγητού και
θα το τοποθετήσει εις το μέσον της τραπέζης. Πλησίον του πινακίου τοποθετεί ένα ποτήρι νερό, ένα άλλο κρασί κι ένα κομμάτι
ψωμί… Αφού θυμιατίσει και μνημονεύσει, τοποθετεί το θυμιατήρι
πλησίον αυτών χύνουσα μιαν σταγόνα ύδατος και μιαν οίνου εντός
του θυμιατηρίου και καίουσα εις αυτό ένα ψιχίον άρτου και ένα
μέρος του φαγητού. X

Στην πάνω του πλευρά
είχε μιαν ανάγλυφη ανθρώπινη
μορφή, το πρόσωπο κάποιου
συγγενούς ή φίλου στον οποίο
το είχαν αφιερώσει.

Φ
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Τα Χριστούγεννα
της Πελεγρίνας
1648: η ΜΕΓΑλη ΓΙΟΡΤη ΤηΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝηΣ
ΣΤΟΝ ΠΟλΙΟΡΚηΜΕΝΟ ΧΑΝΔΑΚΑ

Eίναι μια από τις δευτερεύουσες ηρωίδες της Πολυφίλητης, του καινούργιου μου βιβλίου. Ζει στον Χάνδακα, στον καιρό της 22χρονης πολιορκίας και είναι γυναίκα αλλαντοποιού - σαλουμάρου, όπως τους
λέγανε στα χρόνια της Βενετιάς. Αψόθυμη, φουριόζα, ατίθαση όπως είναι, δε σταματά να φωνάζει πως
ήταν για άλλα πράματα γεννημένη, όχι για να γεμίζει λουκάνικα. Καπετάνισσα ίσως. Πειρατίνα, όπως
ήταν κι ο μακαρίτης ο πατέρας της. Ομολογώ πως με δυσκόλεψε η αφεντιά της. Είναι καπάτσα και διεκδικούσε όλο και μεγαλύτερο ρόλο.
Το μαγαζί της (φημισμένο για τα αλλαντικά του) βρισκόταν κοντά στα σφαγεία, πίσω από τον ναό της
Κυρίας των Αγγέλων, βόρεια από την αρχή της σημερινής Λεωφόρου Καλοκαιρινού.
Ενάμισι χρόνο μετά την έναρξη της πολιορκίας βλέπει άδειο το μαγαζί κι αναπολεί όλα αυτά που περιφρονούσε στον καιρό της αφθονίας. Είναι μέρες Χριστουγέννων του 1648 κι η ζωή στην πολιορκημένη
πόλη αρχίζει να γίνεται πολύ δύσκολη.
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ΉτανοιπρώτεςημέρεςτουΔεκέμβρη,μόλιςείχεσυμπληρωθείενάμισηςχρόνοςαπότότεπουεμφανίστηκανγιαπρώτη
φοράοιΑγαρηνοίκάτωαπότατείχητηςπόλης.Παράξενος
μήνας,αλήθεια.Μπήκεμεβροχέςκαιμεκρύα,λίγεςημέρες
μετάφύσηξενότος,γύρισεβοριάς,καταλάγιασεγιαλίγο,ξαναφύσηξενότος,πιοδυνατόςαυτήτηφορά.Λεςκαιπάλευαν
οιαέρηδες,συνορίζοντανποιοςθαπρολάβαινεναπολιορκήσει
κιαυτόςτηνκακόπαθηπόλη.ΔέκαμέρεςπρινταΧριστούγεννακόπασανοιάνεμοι,γαλήνεψεοκαιρός,λαγάρεψε,κι
έναςήλιοςζωηρόςέκαμετονχειμώναναθυμίζειπρωτοκαλόκαιρο.Ηλιομπάρμπαροτονλέγανεαυτόντονκαιρόστοχωριό
τηςΦραντζέσκας,γιατίθαρρούσανπωςοήλιοςτουχειμώνα
ερχόταναπροσκάλεστοςαπότηΜπαρμπαριάκαιβιαζόταννα
κυριέψειπάλιτονκόσμο.Άνοιγανοιπόρτες,ένας-έναςξεμύτιζανοιπολιορκημένοι,ρουφούσανήλιοκαικάλμα.Ξεμύτισεκι
ηκεράΠελεγρίνα,κατηφόρισεπροςτηνπλατεία,καισταμάτησεπάλιστοσπίτιτηςφιλενάδαςτης.Κάθεπουτηςμύριζε
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"Αναπολούσε
η καψερή
τις ομαθιές,
τις τσιλαδιές
και τα λουκάνικα,
αναπολούσε
το καλό κρασί,
τη μαλβαζία
και το μοσχάτο..."

◗
"Θυμόταν
τους δούλους
των αρχόντων
που τραβολογούσαν
τους χοίρους
στα σφαγεία,
θυμόταν
και τους χωρικούς
που καταφτάνανε
στην πόλη
για να παραδώσουν
στους αφεντάδες
τα χειμωνιάτικα
δοσίματα,
χοιρομέρια
κι όρνιθες κι απάκια·
και πετεινούς
μουνούχους
-καπόνους τους
λέγανε".

κουβέντα, χτυπούσε την πόρτα της
Φραντζέσκας.
ΧείμαρροςήτανηκεράΠελεγρίνα
εκείνη την ηλιόλουστη μέρα. Μίλησε
στη Φραντζέσκα για τα παλιά καλά
Χριστούγεννα,τηςιστόρησετιγινόταν
στο Κάστρο σε περασμένους καιρούς,
πριναπότονπόλεμο.Αναπολούσεηκαψερήτιςομαθιές,τιςτσιλαδιέςκαιτα
λουκάνικα,αναπολούσετοκαλόκρασί,
τημαλβαζίακαιτομοσχάτο,κιαςτο
έπινεμόνομέσαστοσαλαμουριό,στα
διαλείμματα της δουλειάς. Θυμόταν
τουςδούλουςτωναρχόντωνπουτραβολογούσαντουςχοίρουςστασφαγεία,
θυμότανκαιτουςχωρικούςπουκαταφτάνανεστηνπόληγιαναπαραδώσουν
στουςαφεντάδεςταχειμωνιάτικαδοσίματα,χοιρομέριακιόρνιθεςκιαπάκια·
και πετεινούς μουνούχους -καπόνους
τουςλέγανε.Μαπιοπολύτηναναστάτωνε η ανάμνηση του μαγαζιού της.
Βρισκόταν κοντά στα σφαγεία, πίσω
απότηνΚυρίατωνΑγγέλων,καικάθε
χρόνο,απόταμισάτουΔεκέμβρηκαι
μετά,γέμιζεσφαγμένουςχοίρους.Κουμουλάριτακρέαταστουςπάγκους,αρμαθιές τα λουκάνικα στις αρπάγες,
γεμάτεςοιμπούχλεςκιοιστάμνεςμε
ξίδιδριμύ.Δενπρολάβαινανοιδυοσαλουμάροι,εκείνηκιοάντραςτης,ναξεκοκαλίζουν, να παστώνουν και να
καπνίζουν.Τίποτ’άλλοδεθυμόταναπό
τα παλιά καλά Χριστούγεννα η κερά
Πελεγρίνα μόνο χοίρους, σύγλινα και
καπνούς.Ούτεηνυχτερινήλειτουργία
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Πάλι ξίγκια, κι άλλα ξίγκια...
Αλλά ας συστήσομε καλύτερα την Πελεγρίνα, που, ξέχασα να σας το πω, κάθεται κάπου προς τ' ανατολικά, κοντά στον
Προμαχώνα Βιτούρι, λίγο πιο πάνω από
το σπίτι όπου βρήκε κατάλυμα η Φραντζέσκα, κόρη του ποτέ κυρ Νεσούνου.
Απόσπασμα από την Πολυφίλητη:

χωρούσεπιαστημνήμητης,ούτετακοντολάμπαδα,πουτα
πήγαινανοιΚαστρινοίστιςεκκλησίες,ούτεεκείναταμεγάλα
στρογγυλάχριστόψωμαμετουςελικωτούςσταυρούςσταπανωκαύκαλα, που τα ζύμωναν οι φουρνάρηδες με μπόλικο
ξύσμαπορτοκαλιούγιαναμοσκομυρίζουν.
–Μεκούραζετομαγαζί,Φραντζέσκα.Κάθεμέραβλαστημούσατηντύχημου,ζήλευατιςνοικοκεράδεςπουσουλατσάριζανστουςδρόμουςκαικαταλάβαιναντιπαναπειγιορτήκαι
σκόλη.ΓιορτάζανεοιάλλοιΧριστούγεννα,γιορτάζανεΠρωτοχρονιέςκιεγώεκεί,δώσ’τουναγεμίζωξίδιατιςμεγάλεςλεκανίδες,δώσ’τουν’αλατσίζωτιςχοιροπλευρέςστιςμουρχούτες
καισταβατζέλια,ναψιλοκόβωσυντριμμάδεςτακρέατα,να
γεμίζωταλουκάνικα.Κιότανκουραζόμουνπολύ,ήξεραποιος
ήτανοφταίχτης:οάντραςμου.Σ’αυτόντονκακορίζικοτα
φόρτωναόλα·καιτηνπολλήδουλειά,καιτηνκακοπέραση,
και τη φτώχεια. Του έβαζα τις φωνές, χαιρόμουν όταν τον
έβλεπανατρέμεισαντοψάριμπροστάμου,μερικέςφορέςτον
καταχέριζακιόλας,αχαμνόςείναιοκακομοίρης,αδύναμος,δεν
έχεικότσιαναμ’αντισταθεί.Ματώραμετανιώνω,αςήταννα
γύριζανπίσωταχρόνια,κιαςμηνέβαζαμπουκιάλουκάνικο
στην μπούκα μου, ας ξαναζούσα τα περασμένα κι ας μην
έβγαιναμήτεστιγμήαπότοσαλαμουριό.Κιόσογιατονέρμο
τονσαλουμάρομου,σανάρχονταθατονείχα,τιμήκαικορόνα
στηνκεφαλήμου,μήτεφωνέςμήτεξυλιές.
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"Γιορτάζανε οι άλλοι
Χριστούγεννα,
γιορτάζανε
Πρωτοχρονιές
κι εγώ εκεί, δώσ’ του
να γεμίζω ξίδια
τις μεγάλες
λεκανίδες, δώσ’ του
ν’ αλατσίζω
τις χοιροπλευρές
στις μουρχούτες
και στα βατζέλια,
να ψιλοκόβω
συντριμμάδες
τα κρέατα, να γεμίζω
τα λουκάνικα.
Κι όταν
κουραζόμουν πολύ,
ήξερα ποιος ήταν
ο φταίχτης:
ο άντρας μου".

ΤηθαύμαζεηΦραντζέσκατηγειτόνισσάτης.Αντάρτισσαήτανπάντακι
απρόβλεπτη,μαμετοξέσπασματουπολέμουδενκρατιόταν.Καιδενήτανμόνο
πουείχετρέξειπρώτηστουςπρομαχώνες,ξεσήκωνεκαιτιςάλλεςγυναίκες,
κουβαλούσεπέτρες,έφερνενερόστους
πυροβολητές,λεςκιήτανπλασμένηγια
τ’άρματα.Φουρκιζότανότανάκουγετα
κανόνια να κροταλούν. Αλλιώς τον
φανταζόταν αυτή τον πόλεμο: να ξεπορτίζουνοιπολεμιστέςαπότοκάστρο
τους, να μάχονται σώμα με σώμα με
τουςεχτρούς,ναμπαίνουνμεθυσμένοι
στονχορότουθανάτου.Κιανσπουντα
σπαθιά,τότεςναταπετούνοιμαχητές
καιναπαλεύουνκορμίμεκορμί.Δεν
ήτανπλασμένηηΠελεγρίναγιαναπαίζεικρυφτούλιμετονΧάρο,ήθελεναπολεμά παλληκαρίσια, έτσι όπως
πολεμούσεκιοπατέραςτηςοκουρσάρος.Δενείχεμεγαλώσειαυτήμεμπεμπεδίστικα κανάκια, δεν της είχαν
τραγουδήσει νανουρίσματα στα μικράτατης.Τηςδιηγούντανμόνονιστορίεςγιαριψοκίνδυνεςαποκοτιές,τίποτ’
άλλο δεν είχε θέση στο σπιτικό του

◗
κυρούτης.Τίποτ’άλλοδενήθελεστη
ζωήτηςηΠελεγρίναπαράνακάνεικι
εκείνηρεσάλτα,νακουρσεύειμεσοπέλαγατακαράβια,νακρατάσταδόντια
τιςατσάλινεςσπάθεςκαιναπέφτουνοι
ναύτεςικέτεςσταπόδιατης.Δεντης
ήρθαν, όμως, ντρέτα τα πράματα, κι
αντίγιαδοξασμένηπειρατίνα,βρέθηκε
ναπαλεύειμεταξίγκιακαιταξίδια.

ΥΠΕΡ

Ούτεηνυχτερινήλειτουργίαχωρούσεπιαστημνήμη
της,ούτετακοντολάμπαδα,πουταπήγαιναν
οιΚαστρινοίστιςεκκλησίες,ούτεεκείναταμεγάλα
στρογγυλάχριστόψωμαμετουςελικωτούςσταυρούς
σταπανωκαύκαλα,πουταζύμωνανοιφουρνάρηδεςμε
μπόλικοξύσμαπορτοκαλιούγιαναμοσκομυρίζουν.

◗
«Πφφφ,γυναίκασαλουμάρου,πουναπάρειοδιάολος».Γι’
αυτόκαιπλανεύτηκεγρήγορα,νιόπαντρηακόμηπαρατούσε
τονλειψανάβατοσαλουμάροστιςκάπνεςκαιστιςσκάφεςκι
ανηφόριζετιςσκάλεςτουαγαπητικούτης,έπεφτεσταπουπουλένιαστρώματα,λεςκιήτανφελούκακαιγαλιόνιτοκλινάρι του. Τι γλύκα ήταν εκείνη! Και τι κλίνη, Θεέ μου! με
μαξιλάρες,μεπλουμισμένεςκρεβατόστρωσες,μεχνουδάτες
κουβέρτες.Άλλοτεκωπηλατούσεγιαναφτάσειστοτέλοςτου
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ναντανεύρατηςμετιςξιδίλες,θυμόταντονπατέρατης.Ανξυπνούσεομακαρίτηςκάποιαμέρακαιτηνέβλεπε,
θαξεσήκωνετοσαλουμαριόμαζίμετα
μπράτητου,μαχαίριακαιγουδιάκαι
λοιπάχρειαζούμενα,θαταφόρτωνεσ’
ένακάτεργοκαιθαταφούνταρεόλα
μαζίστημέσητηςθάλασσας.Γι’αυτόκι
ότανάρχισεηπολιορκίαένιωσεμέσα
τηςμιαπαράξενηαναγάλλια.Οπόλεμοςμπορούσενατηγλυτώσειαπότα
σαλαμικά,τοένακακόμπορούσενατη
λυτρώσειαπότοάλλο.

Καλά Χριστούγεννα!
Η Πελεγρίνα γέρασε μέσα στην πολιορκημένη πόλη. Και μαζί με το σώμα, γέρασαν κι οι ελπίδες της. Τα επόμενα
Χριστούγεννα ήταν ακόμη πιο δύσκολα.
Και τα μεθεπόμενα πιο δύσκολα απ'
όλα...
Η Πελεγρίνα, η δική μου Πελεγρίνα,
η ατίθαση, η καυγατζού, η φωνακλού,
που τη μια νοσταλγεί τα περασμένα και
την άλλη ανασκουμπώνεται γιατί το λέει
η καρδούλα της, βγαίνει στα μετερίζια
του αγώνα και μάχεται με πέτρες και
ξύλα, αυτή η Πελεγρίνα σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα, καλό καινούργιο
χρόνο. Κι ας είναι τα φετινά Χριστούγεννα καλύτερα από τα περσινά. Κι ας
είναι τα κάθε επόμενα Χριστούγεννα
καλύτερα απ' όλα τα προηγούμενα!
Νίκος Ψιλάκης

ταξιδιούκιάλλοτεπαραδινότανστοταλάντεματηςθάλασσας
κιάφηνετοκύμανατηνπηγαίνει.Κιόχιπωςήτανκαλόςκαπετάνιοςοερωμένοςτης,ακαμάτης,χασομέρηςκιανεπρόκοπος ήταν. Ποτές του δεν είχε δουλέψει, ποτές του δεν είχε
νοιαστείγιαν’αυγατίσειτηνκλερονομιάτουκυρούτου,μόνο
σταχαροκόπιακαιστιςξεφάντωσεςήτανονουςτου.Μασαλουμάροςδενήταν.Δεμύριζεκρεατίλακαιξιδίλα.Τέλειωνε
τοταξίδιτηςηδονής,λαγοκοιμότανηΠελεγρίναστηναγκαλιά
τουαγαπητικού,έτσικάνουνοικαλοίκωπηλάτες,δεσταματούνποτέτουςαπότοματοκουπί,χαλαρώνουν,χαλαρώνουν,
μέχριναμπειτοσκάφοςσεσίγουρολιμάνι.Άφηνετότεςτοαρχοντικόκαικινούσεανόρεξαγιατομαγαζίτουσαλουμάρου.
Άφηνετοέναμεροκάματοκιέπιανετοάλλο.Πάλιξίδιακαι
ξίγκια,κιάλλαξίδια,κιάλλαξίγκια,πάλιγλίνες,κιάλλεςγλίνες,κιάντεραγουρουνίσια,καιχοιρομέριαπαστωμένακαιψαρονέφρια.Πάλικάπνες,κιάλλεςκάπνες,«σιγανόκάπνισμα
θέλουνταλουκάνικα,Πελεγρίναμου,ναταχαϊδεύειοκαπνός,
νατακανακεύει·πρόσεξεμηντακάψεις».Κιόταντηνέπια-

Στην "Πολυφίλητη"
περιγράφεται
η καθημερινή ζωή
στην Κρήτη
του 17ου αιώνα και
στον πολιορκούμενο
Χάνδακα.
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Αν μιλούσαν
τα λιόφυτα της Κρήτης...
Κείμενο - φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΨΙλΑΚηΣ
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ΥΠΕΡ

Γυναίκες σκυμμένες,
άλλες γονατιστές με μεγάλα
καλάθια στα χέρια...
Η χοντρολιά θέλει τον δικό
της μόχθο.
Κι αυτός ο μόχθος ήταν
γυναικείος!

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Η περίφημη φωτογραφία
του Fred Boissonnas:
Λιομάζωμα στα λιόφυτα
του Πρέβελη.

Τούτα τα λιόφυτα, που σήμερα
τα βλέπομε στρωμένα
με χρωματιστά δίκτυα, μπορούν
να μιλήσουν.
Εμείς μπορούμε να τ' ακούσομε;
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Αν μιλούσαν τα λιόφυτα της Κρήτης...

Π

ριν από λίγες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν
τούτα τα χρωματιστά δίκτυα που απλώνονται
από νωρίς το φθινόπωρο κάτω από τις μεγαλόκαρπες ελιές, τις χοντρολιές όπως τις λέμε
στην Κρήτη, το μάζεμα του ελαιόκαρπου ήταν
από τις πιο σκληρές, τις πιο χρονοβόρες αγροτικές εργασίες. Οι χοντρολιές είναι ατίθασα δέντρα, απλώνουν
τα κλαδιά τους, ψηλώνουν. Κι οι παλιότεροι καλλιεργητές πίστευαν πως έπρεπε να κλαδεύονται με σύνεση. Τις άφηναν, λοιπόν, να θεριεύουν, να πλέκονται τα κλαδιά μεταξύ τους, να
γίνονται θεόρατες. Σ’ όποια επαρχία του νησιού κι αν βρεθείς, σ’
όποιο χωριό όπου ευδοκιμεί το ευλογημένο δέντρο της Παλλάδας, θα συναντήσεις τεράστια δέντρα, αληθινά μνημεία της
φύσης, αλλά και μάρτυρες της περασμένης ζωής.
Δεν τις ράβδιζαν συνήθως τις χοντρολιές. Τις άφηναν να ωριμάζουν πάνω στα δέντρα και να πέφτουν μόνες στη γης. Κι όταν
τις έβλεπαν να πληθαίνουν και να μαυρίζει ο τόπος κάτω από τα
δέντρα, άρχιζε το ατέλειωτο πανηγύρι του χειμώνα. Κινούσαν
πατούλιες - πατούλιες οι γυναίκες με τα μεγάλα καλάθια στα
χέρια, έφταναν αξημέρωτα στα λιόφυτα κι έπεφταν με τα γόνατα στη δουλειά. Ναι, με τα γόνατα! Μάζευαν μια-μια τις ελιές
μέσα από τις ξινίδες, αφού τις έκοβαν πρώτα, και γέμιζαν τα καλάθια!
Βαριά δουλειά, κουραστική, σχεδόν βασανιστική. Πόσο κρύο
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◗
Σύγχρονη
φωτογραφία
από εκδήλωση
του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μέρωνα
Αμαρίου.

μάζεψαν τα κόκαλα των μανάδων και
των γιαγιάδων, πόσοι πόνοι έκαναν τα
πόδια τους να τρέμουν, ιδιαίτερα κάθε
πρωί με τις πάχνες του χειμώνα... Δεν
ξέρω γιατί ανατέθηκε τούτη η σκληρή
εργασία στις γυναίκες. Όχι, βέβαια, πως
δεν δούλευαν κι οι άντρες μαζί τους, όχι
πως δεν μάζευαν κι αυτοί ελιές, αλλά ο
κανόνας ήταν άλλος: Το λιομάζωμα ήταν
γυναικεία δουλειά! Κοιτάζω την πολύ
γνωστή φωτογραφία του Boissonnas,
τραβηγμένη στις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα στα λιόφυτα του Πρέβελη.
Σε πρώτο πλάνο τρεις βρακοφόροι με
ατίθασα γένια. Μάλλον καλόγεροι θα
ήταν. Έτσι κυκλοφορούσαν κάποτε στα
χωράφια οι καλογέροι. Με σαλβάρια και
βράκες. Συνήθως τα ράσα ήταν ανασηκωμένα, με τις άκρες περασμένες στη
ζώνη για να μην μπερδεύονται στα χαμόκλαδα. Οι δυο κουβεντιάζουν. Ίσως ο
Γούμενος, σκέφτομαι. Ο νοικοκύρης του
μοναστηριού. Και παραπίσω, και δίπλα,
ο χορός των γυναικών. Όλες φτωχοντυμένες, οι πιο πολλές με σκούρα ρούχα,
με μαύρες κι άσπρες μαντήλες στις κε-

ΥΠΕΡ
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Λιομάζωμα
στην Κάλυβο
Μυλοποτάμου
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φαλές. Άλλες είναι όρθιες με τα καλάθια
στα χέρια, άλλες γονατιστές, μα κι αυτές
κρατούν καλάθια στα χέρια. Μέτρησα δεκαοχτώ γυναίκες. Εργάτριες όλες. Λιομαζώχτρες.
Μάλλον την είχε σκηνοθετημένη τούτη
τη φωτογραφία ο καλός παλιός φωτογράφος. Όχι σπουδαία πράματα, δηλαδή.
Τοποθέτησε τις γυναίκες στο χώρο για να
«γεμίσει» το πλάνο του. Τίποτα το παράξενο. Ο Boissonnas επιζητούσε την αισθητική της φωτογραφίας. Δεν άλλαξε
μήτε τους ρόλους μήτε τις συνήθειες. Γι'
αυτό κι η φωτογραφία του αφηγείται μιαν
ιστορία που τότε, στην εποχή της, μπορεί
να ήταν σ’ όλους γνωστή, σήμερα όμως
χρειάζεται λεζάντα για να την καταλάβει
κανείς. Δύσκολο να πιστέψουν οι άνθρωποι του σήμερα πως τόσες χιλιάδες τόνοι
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ελιάς μαζεύονταν με το χέρι. Με γυναίκες
που γονάτιζαν στη γης, με γυναίκες που
ζυμώθηκαν με τις κρυγιότες, με τον πόνο,
με το κρύο... Δύσκολο να πιστέψει κανείς
πως για εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες
χρόνια, γινόταν έτσι το λιομάζωμα στις
περιοχές όπου καλλιεργούσαν χοντρολιές.
Από τα τέλη του Οκτώβρη ή τις αρχές του
Νοέμβρη (ανάλογα με την πρωιμότητα
της κάθε χρονιάς) τα λιόφυτα γέμιζαν. Οι
γυναίκες δεν γνώριζαν μήτε γιορτή μήτε
σκόλη. Κι αν νομίσει κανείς πως ο λιόκαρπος μαζευόταν μια κι έξω, κάνει λάθος μεγάλο. Έπρεπε να περάσουν δυο και τρεις
ή και περισσότερες φορές από το κάθε
λιόφυτο. Να το ξεχορτίσουν ξανά και
ξανά, να μαζέψουν ξανά και ξανά, γιατί οι
ελιές δεν έπεφταν όλες μαζί, έπεφταν

μόνον οι ώριμες...
Οι άνθρωποι του παλιού καιρού είχαν
βρει τρόπους να κάνουν πιο ευχάριστη
τούτη τη σκληρή δουλειά. Κουβέντιαζαν,
έλεγαν νάκλια. Οι κοπελιές τραγουδούσαν. Το τραγούδι κάνει τον μόχτο να μοιάζει με πανηγύρι. Η κουβέντα, η
συντροφιά απαλύνει την κούραση. Κάθε
κολατσιό και κάθε μεσημέρι άπλωναν τις
πετσέτες κάτω από τα λιόδεντρα κι
έστρωναν τραπέζι.
Αν μιλούσαν τα λιόφυτα της Κρήτης...
θ’ αράδιαζαν αρίφνητες λέξεις, όσοι κι οι
καρποί που γεννούνε κάθε χρόνο. Σε
κάθε γωνιά του νησιού τα ίδια. Στ’ Αμάρι,
στον Άι Βασίλη, στη Μεσαρά, στη Γεράπετρο, στην Κίσσαμο...

ΥΠΕΡ

Περνώντας φέτος από τα ορεινά των Χανίων, στον δρόμο της
Ζούρβας, είδα τούτα τα χρωματιστά δίκτυα και κοντοστάθηκα.
Δεν ήταν μόνο το χρώμα, ήταν όλη η ιστορία της ελιάς που ζωντανεύει στα μάτια μας όταν μπορούμε να κοιτάζομε το σήμερα
και ν’ αγναντεύομε μέσα απ’ αυτό το χτες, το προχτές, το αύριο.
Τον άχρονο χρόνο, τον ατέρμονα. Κι αν είναι σήμερα εύκολο να
στρώνει κανείς κάθε φθινόπωρο δίκτυα και να τ’ αφήνει εκεί
μέχρι να πέσει κι ο τελευταίος ελαιόκαρπος, δεν ήταν πάντα το
ίδιο. Τότε είχαν λινάτσες. Και δεν είχαν πολλές. Όταν πάλιωναν,
τις μπάλωναν και τις ξαναμπάλωναν. Δεν είχαν την πολυτέλεια
να πετούνε τα παλιά...
Αν ήταν να μιλούσανε τούτα
τα λιόφυτα…
θα υποκλίνονταν οι νεότερες γενιές. Και δε θ’ αφηγούνταν μόνο
τους κόπους των γυναικών, δε θα μιλούσαν μόνο για τα πρησμένα, παγωμένα και γδαρμένα γόνατα, για τα πόδια που γέμιζαν χιονίστρες. Μήτε για τα ξυλιασμένα από το κρύο δάκτυλα.

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Θα μιλούσαν για τον καθημερινό αγώνα του ανθρώπου, θα θυμούνταν πως όταν είχαν λινάτσες (αλλού τις λέγανε και μπαγκάλια) κι έβρεχε, αυτές κρατούσαν το νερό και γίνονταν
ασήκωτες. Χώρια που χρειαζόταν κι άλλος κόπος. Διπλός και
τριπλός. Αν έμεναν οι λινάτσες βρεγμένες στο λιόφυτο, κινδύνευαν να μουχλιάσουν, να λιώσουν.
Αν μιλούσαν τα λιόφυτα της Κρήτης...
θ’ ανάσταιναν με τον λόγο τους τις γενιές των προγόνων. Θα θυμούνταν πως κι εκείνοι γνώρισαν κρίσεις. Κι άλλες κρίσεις. Και
πολέμους. Κι άλλους πολέμους. Μα κατάφεραν να σταθούνε
στα πόδια τους. Ίσως επειδή ζυμώθηκαν με τη γης τους, ίσως
επειδή δεν άφησαν κανένα λιόφυτο να ρημάξει, καμιά πεζούλα
να χουζουρέψει.

Αν μιλούσαν τα λιόφυτα της Κρήτης...
Ή μήπως μιλάνε; X
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Σε ψάθινες καρέκλες, σε τραπέζια, σε τοίχους...

Οι μαντινάδες των καφενέδων
και των τραπεζοκαθισμάτων!
Η μαντινάδα επιβιώνει (και θριαμβεύει!) μεταφυτευμένη σε αστικό περιβάλλον
Ένας νέος τρόπος αξιοποίησης της μαντινάδας εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σε παραδοσιακά
καφενεία και ρακάδικα, οι μαντινάδες δίνουν και παίρνουν. Όχι μόνον αυτές που λέγονται από τους θαμώνες,
αλλά και αυτές που έχουν επιλεγεί από τους ιδιοκτήτες και είναι γραμμένες είτε στους τοίχους (σε κορνίζες κι
επιγραφές) είτε πάνω στα τραπέζια και τις καρέκλες!

K

άθε λογής μαντινάδες ερωτικές, σατιρικές, ηρωικές, συμβολικές- έρχονται
να μας θυμίσουν πως
αυτό το σύντομο ποιητικό
είδος εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαίνονται ρόλο, να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, ακόμη
και να... εξάγεται! Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, ορισμένες πετυχημένες μαντινάδες κάνουν γρήγορα σήμερα τον γύρο
του κόσμου αξιοποιώντας την τεχνολογία του 21ου αιώνα. Διακινούνται μέσω
του διαδικτύου είτε μέσω των κινητών
τηλεφώνων, ως μηνύματα. Παράδειγμα
οι ευχετήριες μαντινάδες που καθιερώθηκε ν' αποστέλλονται κατά τις μεγάλες
γιορτές, ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά, πολλές από τις οποίες είναι εξαιρετικές.
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Ο λαϊκός πολιτισμός είναι συνδεδεμένος με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο, με τις κοινωνικές
δομές. Και το τραγούδι, ως αυτόνομη
λαϊκή δημιουργία, είναι συνδεδεμένο
στην ιστορική του εξέλιξη με τις αγροτοκτηνοτροφικές κοινωνίες που αποτελούσαν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες το
μεγαλύτερο μέρος του κρητικού πληθυσμού. Προκαλεί εντύπωση, λοιπόν, η διάδοσή του στις αστικές κοινωνίες με τόσο
έντονο τρόπο. Το φαινόμενο δεν είναι
καινούργιο. Σε προηγούμενο τεύχος του
περιοδικού υπήρχε εκτενές αφιέρωμα
στις λεγόμενες "ζαχαρωτές μαντινάδες",
αυτά τα λεπτά τυπωμένα χαρτάκια με τη
ζαχαρωτή καδένα που τα περιέκλειε σαν
δακτυλίδι. Είχαν κυριαρχήσει στα πανηγύρια της υπαίθρου για πολλές δεκαετίες

(μέχρι τα χρόνια της Χούντας των Συνταγματαρχών) αλλά είχαν διαδοθεί και
στον αστικό πληθυσμό. Εκατομμύρια ζαχαρωτές μαντινάδες πουλιούνταν στο
Ηράκλειο, στα Χανιά, στο ρέθυμνο.
Έτσι και τώρα. Η μαντινάδα αποτελεί
μια μορφή αντίστασης απέναντι στον μιμητισμό που κυριαρχεί παντού, ιδιαίτερα
σε εκδηλώσεις που συνδέονται με τη διασκέδαση και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
που οι Κρητικές Απόκριες είναι πλέον κακόγουστες απομιμήσεις λατινοαμερικάνικων προτύπων. Σε όλες σχεδόν τις
περιπτώσεις κυριαρχεί το ξένο τραγούδι
και η λάτιν μουσική (εξαιρέσεις φωτεινές
απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα).

ΥΠΕΡ
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Στα καφενεία
Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το τι είναι και το τι δεν είναι μαντινάδα. Φαίνεται, όμως, ότι τους μαντιναδολόγους δεν τους
απασχολούν τέτοια θεωρητικά ζητήματα. Εκατοντάδες άνθρωποι "βγάνουν" μαντινάδες (ίσως και χιλιάδες, όπως φαίνεται από τους διαγωνισμούς που γίνονται κατά καιρούς αλλά και από ραδιοφωνικές εκπομπές). Το είδος αυτό της λαϊκής δημιουργίας εξακολουθεί να επιβιώνει "μεταφυτευμένο" στο αστικό περιβάλλον. Κι ένα μουσείο της Κρήτης, ο Λυχνοστάτης (δημιούργημα του λόγιου οφθαλμίατρου
Γιώργη Μαρκάκη) έχει κάμει τις μαντινάδες έκθεμα! Μερικές από τις ωραιότερες που ακούστηκαν ποτέ στην Κρήτη είναι αναρτημένες σε
ειδικούς χώρους του μουσείου!
Δε μας παραξενεύει, λοιπόν, καθόλου που βλέπομε μικρά και μεγάλα καταστήματα "διακοσμημένα" με μαντινάδες. Κι αν τις μελετήσει
κανείς δε θα τις βρει καθόλου κακές. Σε πλάτες καθισμάτων, σε τραπέζια, σε τοίχους, ακόμη και σε πήλινα ποτήρια έχομε δει τελευταία επιλεγμένες μαντινάδες. Δεν ξέρομε αν μ' αυτόν τον τρόπο συγκινούνται οι περαστικοί ή προσελκύονται περισσότεροι πελάτες, σίγουρα όμως
πρόκειται για ένα αξιοπρόσεκτο φαινόμενο.
Οι φωτογραφίες είναι από καφενείο της Σητείας. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία σε επόμενο τεύχος να εξετάσομε πιο αναλυτικά το φαινόμενο.
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ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

η «Εφημεριδογραφία στην Κρήτη»
και το Μουσείο Τυπογραφίας

Ξεφυλλίζοντας
κιτρινισμένες σελίδες

^

M

ε ταξίδι στον χρόνο μοιάζει το ξεφύλλισμα
των παλιών εφημερίδων. Στις στήλες τους
καθρεφτίζεται ένας κόσμος που δεν υπάρχει πια, ένας κόσμος που φαντάζει βαλσαμωμένος στα μάτια του σημερινού
αναγνώστη. Μικρές και μεγάλες ειδήσεις,
πινελιές από την καθημερινότητα των ανθρώπων, δικαστικά έγγραφα, ρεκλάμες, αγγελίες, χρονογραφήματα και σχόλια συνθέτουν ένα απέραντο ψηφιδωτό μέσα από το οποίο προβάλλει
το χτες σα να γυρεύει κι αυτό κάποια θέση στον κόσμο του σήμερα. Ένα τέτοιο ταξίδι έκαμα πάλι τις τελευταίες ημέρες. Ταξίδεψα στην Κρήτη του 19ου αιώνα, στην Κρήτη της εποχής της
Αυτονομίας, στις μεγάλες καταστροφές και τις μεγάλες επαναστάσεις των τελευταίων χρόνων της Οθωμανοκρατίας, έζησα
το Θέρισο και τα χρόνια της Ένωσης, είδα την αγωνία του μετανάστη που γύρευε την ελπίδα στον Νέο Κόσμο, παρακολούθησα τις αγωνίες των προπατόρων για τις αρχαιότητες που
εκείνα τα χρόνια ανακαλύπτονταν με τις πρώτες ανασκαφές,
είδα το «άροτρον ή την αξίνη του γεωργού» να προσπίπτει τυχαίως «εις τα υπό την γην μνημεία της αρχαιότητος»... Κι όλα
αυτά ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο (ή, μάλλον, ξανα-ξεφυλλίζοντας
το ίδιο βιβλίο - δεν είναι η πρώτη φορά που το πιάνω στα χέρια
μου), την Εφημεριδογραφία στην Κρήτη, του αγαπητού μου
Ξενοφώντα Παγκαλιά, σπουδαίου ερευνητή που ζει στη Σουηδία, μα δεν χάνει ευκαιρία να ταξιδέψει στην Κρήτη και να περάσει κάμποσες δημιουργικές εβδομάδες στη γη των
προγόνων του, στον Κεφαλά του Αποκόρωνα.

Ένας σημαντικότατος Αμερικανός ποιητής, ο Γουόλτ Γουίτμαν,
που σε ηλικία τριάντα χρονών έγινε εκδότης εφημερίδας,
έγραφε κάποτε πως «οι εφημερίδες είναι ο καθρέφτης του κόσμου». Κι είχε δίκιο! Η εφημερίδα δεν καταγράφει μόνο γεγονότα, καταγράφει τον κόσμο, σχολιάζει, μεταφέρει
συναισθήματα. Μέσα από τις σελίδες της προβάλλει η ιστορία
κι ο μύθος, η επιστήμη κι η ποίηση. Πόσοι λογοτέχνες δεν ταυτίστηκαν με τις εφημερίδες; Πόσα αγαπημένα μυθιστορήματα
δεν γράφτηκαν για να τέρψουν τους αναγνώστες των εφημερίδων, πόσα δε δημοσιεύτηκαν πρώτα σε συνέχειες σε καθημερινά ή βδομαδιάτικα φύλλα;
Χρόνια και χρόνια έρευνας, χρόνια και χρόνια μελέτης ταξινομημένα σε δυο καλαίσθητους τόμους που εκδόθηκαν από το
πρωτοποριακό Μουσείο Τυπογραφίας, το εξαίρετο δημιούργημα του Γιάννη Γαρεδάκη και των Χανιώτικων Νέων. Δε θα
μπορούσε να βρεθεί, νομίζω, καλύτερος εκδότης για τούτο το
έργο. Μια σημερινή εφημερίδα που κρατά καθημερινά τον
παλμό της Κρήτης συναντά τις παλιές συναδέλφισσές της, οι περισσότερες μακαρίτισσες πια, και ξαναφέρνει στο φως τις αγωνίες και τους αγώνες, τις προσδοκίες και τις διαψεύσεις, τις
ελπίδες που σημάδεψαν το Νησί από τα χρόνια της αιγυπτιακής κατοχής (1830-1840) μέχρι το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, το 1913. Δεκαετίες ολόκληρες σε δυο τόμους!
Ο Ξενοφών δεν αράδιασε απλώς τίτλους, δεν επιχείρησε μόνο
μια καταγραφή των εφημερίδων που εκδόθηκαν στο Νησί. Τις
διάβασε, τις μελέτησε, ζωντάνεψαν στα μάτια του οι μορφές

Ένας σημαντικότατος Αμερικανός ποιητής, ο Γουόλτ Γουίτμαν, που σε ηλικία τριάντα χρονών
έγινε εκδότης εφημερίδας, έγραφε κάποτε πως «οι εφημερίδες είναι ο καθρέφτης του κόσμου». Κι είχε δίκιο!
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◗◗
Εφημερίδες
που εκδόθηκαν
στην Κρήτη
μέχρι το 1913.
Μικρές και μεγάλες
ειδήσεις,
πινελιές από την
καθημερινότητα
των ανθρώπων,
δικαστικά έγγραφα,
ρεκλάμες, αγγελίες,
χρονογραφήματα και
σχόλια συνθέτουν
ένα απέραντο
ψηφιδωτό μέσα από
το οποίο προβάλλει
το χτες σα να
γυρεύει κι αυτό
κάποια θέση στον
κόσμο του σήμερα.
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φου μάχες που δόθηκαν σε άλλες εποχές, που τις ξέρεις από μικρές οικογενειακές ιστορίες, που τις άκουσες από τις
αφηγήσεις των παππούδων σου. Για μας
τους Κρητικούς η ιστορία είναι βίωμα. Η
Μάχης της Κρήτης, ας πούμε, δεν είναι
κάποιο μακρινό γεγονός που συνέβη σε
χρόνους μακρινούς, είναι η ιστορία κάποιου συγγενούς, κάποιου παππού ή
πατέρα που η τύχη τον έφερε να παλεύει
για να μην κατακτήσουν οι εισβολείς τον
τόπο του. Μήτε η πυρπόληση των Χανίων μήτε η καταστροφή του Ηρακλείου
στα τέλη της Οθωμανοκρατίας είναι γεγονότα χαμένα στο άχρονο. Τα ξέρομε
από κάποιες αφηγήσεις κι αυτά.
Εξαιρετική δουλειά! Φανερώνει τις ορατές μα και τις αόρατες πτυχές της ιστορίας, αναδεικνύει το κοινωνικό περιβάλλον, αναδεικνύει -εν τέλει- το ήθος μιας
άλλης εποχής. Ο Παγκαλιάς καταγράφει
τα πάντα. Τις τουρκοκρητικές εφημερίδες, ας πούμε. Κι αυτές έχουν τη δική
τους θέση στο συναξάρι του κρητικού
τύπου. Μάθημα πραγματικής ιστορίας η
περιδιάβαση στα κιτρινισμένα φύλλα.
Ζωντανές απεικονίσεις άλλων εποχών
που μελετώντας τις κατανοεί κανείς καλύτερα τη δική μας. Μάχες έδινε πάντα η
πολιτική εξουσία για να ελέγξει τον
τύπο. Δηλαδή να ελέγξει το φρόνημα.
Άλλοτε διατάσσοντας το κλείσιμο εφημερίδων, άλλοτε επιβάλλοντας λογοκρισία, άλλοτε σέρνοντας στα δικαστήρια
εκδότες και αρθρογράφους. Με πόση
συγκίνηση διαβάζει κανείς σήμερα τα

◗◗
των παλιών εφημεριδογράφων, άκουσε τις σβησμένες φωνές,
άγγιξε τις ψυχές των απόντων. Έτσι κατάφερε να επιλέξει και να
παραθέσει αποσπάσματα που αναδεικνύουν, και συχνά αποκρυπτογραφούν, πολιτικές θέσεις, ιδέες, επιδιώξεις· αποσπάσματα που καθρεφτίζουν έναν κόσμο χαμένο, που
ζωντανεύουν πάλι την κοινωνία του χτες. Θα έλεγε κανείς πως
ξεφυλλίζοντας τους δυο τόμους της εφημεριδογραφίας είναι
σα να ξεφυλλίζεις ένα φωτογραφικό λεύκωμα με την κάθε φωτογραφία να έχει τη λεζάντα της, να βλέπεις τις μορφές που σημάδεψαν και τον δικό σου μικρόκοσμο, Βενιζέλους και
Πρίγκιπες, Κόρακες και Χατζημιχάληδες, αγωνιστές της κρητικής ελευθερίας, να παρακολουθείς σαν σε ταινία κινηματογρά-
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Πάνω: Η τουρκόφωνη σελίδα της
εφημερίδας ΚρΗΤΗ
της 6ης Αυγούστου
1870 (20 Δζεμαζήλ
εββέλ 1287
η τουρκική
ημερομηνία της).
"Εφημερίς
εσωτερικών
και εξωτερικών
ειδήσεων και άλλης
ωφελίμου ύλης",
όπως αναφέρει.

Ξεφυλλίζοντας τα φύλλα των παλιών εφημερίδων
είναι σα να βλέπει κανείς φωτογραφίες της εποχής.
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κείμενα των ανθρώπων που υπέστησαν τέτοιες διώξεις κατά
την τελευταία περίοδο της οθωμανοκρατίας! Με πόση συγκίνηση παρακολουθεί την ειδησεογραφία να ασχολείται με τα
προβλήματα της Παιδείας, τους φτωχούς αγρότες να χτίζουν
σχολεία μοναχοί (με τα χέρια τους), τους αρθρογράφους να διαπιστώνουν με θλίψη πως η Κρήτη χρειάζεται κι άλλα εκπαιδευ-

τήρια και να διατυμπανίζουν με κάθε τρόπο πως «έχομεν χρέος
όλοι μας να μορφώσωμεν νέαν γενεάν, η οποία να έχη βάσεις
στερεάς δια να δημιουργήση και να διτηρήση την ευδαιμονίαν
της πατρίδος...» (εφημ. ρέθυμνον 28-11-1898, Εφημεριδογραφία στην Κρήτη, τόμος Α, σελ. 284).

ΤΟ ΠρωΤΟΠΟρΙΑΚΟ

M

ε την ευκαιρία: Το Μουσείο Τυπογραφίας, το
ίδρυμα που εξέδωσε
αυτό το πολύτιμο έργο
του Παγκαλιά, είναι απόκτημα για την
Κρήτη! Παρουσιάζει την εξέλιξη της
τυπογραφίας, δηλαδή την εξέλιξη του
νεότερου πολιτισμού μας, αφού η ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου μετέβαλε
δραστικά τους όρους (και τους τρόπους) μετάδοσης της γνώσης. Είναι

ευτύχημα που μια οικογένεια (Γιάννης
και Ελένη Γαρεδάκη) κατάφερε να διασώσει τα τεκμήρια του χτες, μηχανήματα, στοιχεία, έντυπα...) και να
υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο μια
τόσο πρωτοποριακή ιδέα. Ο γράφων
έχει ζήσει στα παλιά τυπογραφεία, έχει
γνωρίσει το συνδετήριο των μεταλλικών τυπογραφικών στοιχείων, έχει
αναπνεύσει τις αναθυμιάσεις του αντιμονίου που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι λινοτυπικές μηχανές, και έχει

παρακολουθήσει με οδύνη τη διάλυση
(διάβαζε: καταστροφή) πολλών τυπογραφικών εργαστηρίων. Έχει δει, δηλαδή, τους ολετήρες του πολιτισμού
να διαλύουν σε άμορφες μάζες πιε-

στήρια του 19ου αιώνα, έχει δει τα
υπέροχα τυπογραφικά στοιχεία να
πουλιούνται σαν άχρηστα μέταλλα.
Κάθε που διαλύεται ένα τέτοιο τυπογραφείο, διαλύεται κι ένα κομμάτι της
ιστορικής μνήμης. Σε μερικά απ’ αυτά
τυπώθηκαν παράνομες εφημερίδες, σε
άλλα προκηρύξεις, σε άλλα βιβλία σημαδιακά όπως η πρώτη νεότερη έκδοση του Ερωτόκριτου, το 1915...
Το Μουσείο Τυπογραφίας βρίσκεται
στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σούδας. X
Ν.
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Ο Κρητικός που προσπαθούσε
να ξεσηκώσει την Ευρώπη
Για τα δίκαια της πατρίδας του
Ο ΓΕρΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗρΙ ΤΟΥ:
ΑΓ. ΓΕωρΓΙΟΣ Ο ΣΚΑΛωΤΟΣ ΣΤΑ ρΙΖΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΧΤΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙλΑΚη
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Π

άνε σχεδόν 350 χρόνια από τότε. Ένας σπουδαίος Κρητικός της εποχής έστελνε παντού
γράμματα, στους βασιλιάδες των ευρωπαϊκών
κρατών, στον τσάρο της ρωσίας, στον Δόγη
της Βενετίας, και ζητούσε συνδρομή για να
απελευθερωθεί η πατρίδα του.
Όχι πως περίμενε τα πάντα από τους άλλους· όταν χρειάστηκε, πήρε το όπλο στα χέρια του, πολέμησε («με την σπάθην ανά χείρας», όπως λέει ο ίδιος), κήρυξε την αντίσταση,
ξόδεψε την περιουσία του στον αγώνα.
Το όνομά του Γεράσιμος Βλάχος και είχε γεννηθεί στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Λόγιος, ιερωμένος, κατοπινός μητροπολίτης. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές του Ελληνισμού
στα μεταβυζαντινά χρόνια.
Κάποιος από τους ηγέτες της Ευρώπης θα μπορούσε να
συγκινηθεί με κείνα τα γράμματα. Τα λόγια που έγραψε στον
Γερμανό αυτοκράτορα Λεοπόλδο τον Α' , δανεισμένα από τη
λατινική γραμματεία, ξεχειλίζουν αγωνία και πίκρα. Κι αγάπη για
τον τόπο του:
«Δεν γεννηθήκαμε μόνο για τους εαυτούς μας αλλά για την
πατρίδα και τους φίλους. Στην πατρίδα μου, που τώρα βασανίζεται κάτω από την απανθρωπιά των βαρβάρων, καμία βοήθεια
δεν μπορώ ο ίδιος να προσφέρω, έχω άλλωστε εξοριστεί απ'
αυτήν».

Το μοναστήρι
Στα ριζά του Γιούχτα, εκεί που αρχίζει ν' αλλάζει το τοπίο κι η
αγριάδα του βουνού να δίνει τη θέση της στ' αμπέλια και στην
εύφορη γη, ήταν χτισμένο κάποτε ένα μοναστήρι. Άγνωστο
πότε χτίστηκε. Λειτούργησε στα χρόνια της Βενετιάς. Κι όπως
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μαρτυρούν οι πηγές, η πορεία του ήταν λαμπρή. Αν είχαν λαλιά
οι πέτρες των ερειπίων θα διηγούνταν μερικές από τις πιο συγκινητικές ιστορίες που εκτυλίχτηκαν στην Κρήτη, σε μια κρίσιμη
εποχή, τον 16ο και τον 17ο αιώνα, και κυρίως κατά την εποχή
που οι Τούρκοι καταλάμβαναν τη μια πόλη μετά την άλλη.
Σήμερα δεν υπάρχει. Στους καθαγιασμένους τόπους, εκεί που
κάποτε ιερουργούσε ένας Μάξιμος Λούκαρις, ένας Γεράσιμος
Βλάχος, ίσως και ένας Κύριλλος Λούκαρις, σταβλίζονται αιγοπρόβατα! Γιατί όλες τούτες οι μεγάλες μορφές πέρασαν από κει·
υπηρέτησαν άλλοι ως ηγούμενοι κι άλλοι ως απλοί μοναχοί. Με
λίγα λόγια: μια σημερινή μάντρα αιγοπροβάτων κι ένα παλιό
βοσκόσπιτο υπήρξαν κοιτίδα γραμμάτων, κέντρο θρησκευτικής και πατριωτικής δράσης.
Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου κι αν βρισκόταν ένα τέτοιο μνημείο, θα υπήρχε τουλάχιστον ένα σημάδι, μια αναφορά,
θα είχε εκπονηθεί μια μελέτη συντήρησης, ίσως και αναστήλωσης του ναού. Θα αποδιδόταν σεβασμός, τελοσπάντων! Στο μίζερο κράτος που συχνά λυγίζει κάτω από το βάρος μιας
κληρονομιάς που άλλοτε δεν μπορεί και άλλοτε δεν θέλει να
σηκώσει, το μοναστήρι των λογίων παραμένει σωρός ερειπίων.
Πολλές φορές έχω κάμει το ταξίδι στο Γιούχτα, πατώ στα
ζάλα εκείνων που ανηφόριζαν ως εκεί για να δούνε το σπήλαιο
του Αγίου Παύλου. Ένας μεσαιωνικός θρύλος ήθελε τον Παύλο
να κάθεται εκεί και να γράφει τις επιστολές του. Κάθε φορά που
γυρίζω καρφώνεται στο μυαλό μου η ίδια εικόνα: ο Γεράσιμος!
Και τα τελευταία του λόγια, γραμμένα στη διαθήκη του· είχε δωρίσει την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του στην ελληνική κοινότητα
της Βενετίας με έναν όρο: να τα δανείζουν σ' όποιον ήθελε να τα
διαβάσει. Για να φωτιστεί το γένος!

◗◗

>
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> Το Κακόσκαλο, ένα δύσκολο πέρασμα
Άγιος Γεώργιος Σκαλωτός. Έτσι το λέγανε το μοναστήρι· όνομα
δανεισμένο από το τοπίο και τα ανθρώπινα ίχνη που σκαλίστηκαν στη γη με την προσπάθεια των παλαιότερων γενεών να
εξανθρωπίσουν την άγρια φύση. Πιο συγκεκριμένα:
Παλιότερα, όταν ανηφόριζε κανείς από τον Χάνδακα προς τον
Γιούχτα, έπρεπε να περάσει από ένα δύσκολο μονοπάτι, με απότομη κλίση. Για να κάμουν πιο εύκολο το πέρασμα οι άνθρωποι
σκάλισαν, σε άγνωστη εποχή, το χώμα και τον βράχο κι έφτιαξαν κάτι σαν σκάλα, με διαδοχικές βαθμίδες και πλατέματα. Το
ταξίδι στον Γιούχτα έγινε πιο άνετο, οι προσκυνητές (που δεν
ήταν και λίγοι...) μπορούσαν πια να περάσουν με σχετική ευκολία, ακόμη και τα άλογα μπορούσαν να διαβούν από τη γλιστερή ανηφόρα. Σ' αυτήν ακριβώς τη σκάλα οφείλεται το
τοπωνύμιο Σκαλωτός. Στο μικρό τεχνικό έργο και στο τοπωνύμιο οφείλει το μοναστήρι την ονομασία του.
Οι παλιότεροι κάτοικοι των γύρω χωριών θυμούνταν και την
υπαίθρια σκάλα και το μονοπάτι. Κανείς, όμως, δεν θυμόταν το
μοναστήρι. Απλώς ήξεραν ότι κάποτε υπήρχε εκεί μια εκκλησία. Μια από τις τόσες και τόσες που φαίνονταν τα ερείπιά τους
ανάμεσα σε αγριάδες και καλλιέργειες της περιοχής. Τότε, βέβαια, δεν ακουγόταν συχνά το τοπωνύμιο Σκαλωτός. Ελάχιστοι
το ήξεραν. Κυρίως όσοι συναλλάσσονταν με τον γιατρό Τρανταλίδη, εκείνον που είχε αγοράσει τεράστιες εκτάσεις και μετόχια από τους Τούρκους ιδιοκτήτες τους. Γιατί, τόσο το μονοπάτι
όσο και το παλιό μοναστήρι βρίσκονταν μέσα στα τούρκικα μετόχια.
Οι νεότεροι κάτοικοι των κοντινών χωριών μιλούσαν για το
Κακόσκαλο. Μ' αυτή τη μορφή επιβίωσε στα στόματα των περισσότερων το παλιό τοπωνύμιο. Βλέπετε, τα σκαλίσματα που
είχαν γίνει στα χρόνια της Βενετιάς είχαν ξεπλυθεί από τις βροχές, είχαν χαλάσει, αν και συχνά γίνονταν εργασίες για να αποκατασταθεί η βατότητα του ημιονικού δρόμου. Το Σκαλωτό,
λοιπόν, έγινε... Κακόσκαλο. Μήπως είναι κι αυτή μια μαρτυρία
των δύσκολων εποχών που ήρθαν μετά την άλωση;
Σήμερα, πάντως, στη μεταμοντέρνα εποχή, που η γη χάνει
τα σημάδια της και τα τοπωνύμια λησμονιούνται ως σημάνσεις
του χώρου, ελάχιστοι κάτοικοι γνωρίζουν πως κάποτε υπήρχε
μοναστήρι σ' αυτή τη γωνιά της Κρήτης...

Ο Γεράσιμος Βλάχος
Μορφή συγκινητική, αλλά άγνωστη στο ευρύ κοινό ο Γεράσιμος Βλάχος, ο άνθρωπος που υπηρετούσε ηγούμενος στον Σκαλωτό όταν έφταναν οι Οθωμανοί στην περιοχή και ξεκινούσαν
την πολιορκία του Χάνδακα. Δύσκολο να περιγράψει κανείς μια
τέτοια μορφή. Ιερωμένος και ιεροκήρυκας στον Χάνδακα,
έφτασε να γίνει μέχρι και Μητροπολίτης Φιλαδελφείας στη Βενετία. Δάσκαλος που κατανόησε τον ρόλο της παιδείας για την
πνευματική αφύπνιση του Ελληνισμού. Επαναστάτης που πολέμησε στον εικοσιπενταετή Κρητικό Πόλεμο και αναδείχτηκε
ως λαμπρή προσωπικότητα στη μεγάλη πολιορκία, αλλά και κήρυκας της αντίστασης που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεσηκώσει τους Κρητικούς εναντίον του εισβολέα. Και το
κυριότερο, ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα: λόγιος από τους πιο
σπουδαίους του Ελληνισμού κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια και
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συγγραφέας πολύτιμων έργων που απηχούν το κλίμα που επικρατούσε στο Νησί κατά την περίοδο της λεγόμενης Κρητικής
Αναγέννησης. Ανάμεσα στα βιβλία του ήταν ένα Λεξικό της Ελληνικής (Θησαυρό το είχε ονοματίσει) σε τέσσερις γλώσσες, φιλοσοφικά, θεολογικά και ρητορικά συγγράμματα, εγχειρίδια
γραμματικής που προορίζονταν για μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και άλλα πολλά.
Γεννήθηκε στον ενετοκρατούμενο Χάνδακα το 1605 ή το
1607, σαράντα χρόνια πριν αποβιβαστεί στο νησί η τουρκική
αρμάδα κι αρχίσει η σταδιακή κατάληψή του. Η μόρφωσή του
ήταν βαθιά. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις σπουδές του,
μόνο υποθέσεις. Ειπώθηκε ότι μπορεί να σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Πρέπει, όμως, να θεωρείται βέβαιο ότι οι
πρώτες του σπουδές πραγματοποιήθηκαν στον Χάνδακα, στο
σημερινό Ηράκλειο, κορυφαίο πνευματικό κέντρο της εποχής.
Είναι πολύ πιθανόν να διδάσκονταν και ανώτερα γράμματα στο
Κάστρο του 17ου αιώνα. Πάντως, ο Γεράσιμος μιλούσε με άνεση
και τις δυο γλώσσες, και την ελληνική και την ιταλική. Γνώριζε

Εργάστηκε ως διδάσκαλος των φιλοσοφικών
μαθημάτων στο σχολείο της ελληνικής παροικίας,
όπου φαίνεται να δίδαξε και θεολογία, ίσως και άλλα
μαθήματα. Ήταν τότε που άρχισε
να γράφει γράμματα στους ηγέτες των χωρών
της Ευρώπης ζητώντας τους να παρέμβουν
για την απελευθέρωση της πατρίδας του.

άριστα τη δυτική θεολογία και χρησιμοποίησε τις γνώσεις του
για να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, την οποία υπηρέτησε με
πάθος μέχρι το τέλος της ζωής του. Όσο διέμενε στον Χάνδακα,
η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, όπως αποκαλύπτουν όλες οι
πηγές. Για κάποιο διάστημα, μάλιστα, άγνωστο πόσο, υπήρξε
εφημέριος μιας από τις πιο σημαντικές ορθόδοξες εκκλησίες,
της Παναγιάς της Τριμάρτυρης, που βρισκόταν δίπλα στη σημερινή οδό 1866 (είναι η γνωστή «Αγορά»), προς την πλευρά
των εστιατορίων (οδός Φωτίου Θεοδοσάκη).

Γεράσιμος, ο «λαμπρός ήλιος» του Χάνδακα
Στα χρόνια της πολιορκίας φαίνεται πως είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στους εγκλείστους η δράση του. Όταν, το 1648,
χτυπήθηκαν οι νότιοι προμαχώνες και δημιουργήθηκαν ρήγματα, ο Γεράσιμος έτρεχε, κουβαλούσε δοκάρια για να τα επισκευάσουν, κουβαλούσε τσουβάλια με χώμα, παρακινούσε τις
γυναίκες να κάνουν το ίδιο, μέχρι που πήρε και όπλα στα χέρια
του. Ο ποιητής του Κρητικού Πολέμου, ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, τον αναφέρει ως «ήλιο του Χάνδακα” και τον χαρακτηρίζει φιλόσοφο, σταγειρίτη (παρομοιάζοντάς τον με τον
Αριστοτέλη):
>

Ό,τι απομένει από το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου του Σκαλωτού.
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Καιτώραπρέπει,Χάνδακα,μεσένανασυντρέξω
μεάνθηπολυποίκιλαστεφάνινασουπλέξω
γιατονλαμπρόνσουήλιονκιάξιονμητροπολίτην
ΒλάχοντονκυρΓεράσιμοντοννέονσταγειρίτην
γιαν'ακουστείεδώκιεκείκ'ειςτηνκοσμογραφία
πωςέχειςειςτηΒενετίαμέσαΦιλαδελφεία».

και εις τας περιφερείας Πεδιάδος και Μιραμβέλλου· ότι ησθένησε
βαρέως και έφθασεν εις τα έσχατα της ζωής του, αναρρώσας δε
εξηκολούθησε το έργον των κηρυγμάτων· ότι οι Τούρκοι πληροφορηθέντες την δράσιν του και τα αποτελέσματά της επί των πληθυσμών όχι μόνον επώλησαν την Μονήν του, επονομαζομένην
Παναγίαν Strovilea, αλλά και τον επεκήρυξαν διά σημαντικόν
ποσόν, ίνα παραδοθή εις χείρας των ζων ή νεκρός· ότι παρά ταύτα
ούτος εξηκολούθησε μετά ζήλου το έργον του, κατά δε την επίθεσιν κατά του φρουρίου του Χάνδακος ούτος μετά δύο συγγενών
και του υπηρέτου του έλαβε τα όπλα και ημύνθη κρατερώς εις τον
προμαχώνα του Ιησού, αψηφών τους κινδύνους και τας κακουχίας·
ότι κατά το 1645 κατέβαλεν εξ ιδίων τους μισθούς δύο στρατιωτών επί 4 μήνας και διέθεσε διαφόρους οικίας, εξ ων εισέπραττε
ετησίως 100 δουκάτα, προς δωρεάν στρατωνισμόν στρατιωτών·
ότι κατά την ενσκήψασαν πανώλην με κίνδυνον της ζωής του περιεφέρετο εις τας ενορίας των εκκλησιών του Παναγιάς (Panathia
εν τω απογράφω) και Αγ. Αθανασίου του Παλαιού, παρέχων την
συνδρομήν του εις τους εκ της νόσου προσβληθέντας· ότι κατά τας
δυσκόλους στιγμάς της πολιορκίας έφερε σάκκους με χώμα διά τας
ρωγμάς των τειχών, επιδέσμους δια τους πληγωμένους των νοσοκομείων, σκαπάνας και πτύα διά τους σκαπανείς, δοκούς διά τους
εκτελούντας τα οχυρωματικά έργα, παρορμήσας και πολλάς γυναίκας των ενοριών του να φέρουν χώμα, ύδωρ και λίθους διά τας
ανάγκας των τειχών...

Όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Βλάχος, στα χρόνια της τουρκικής
επίθεσης έτρεχε στα χωριά του Μεραμπέλλου και της Πεδιάδας, προσπαθούσε να εμψυχώσει και να ξεσηκώσει τους Κρητικούς.
Για να ενισχύσει την άμυνα της πολιορκημένης πόλης δώρισε σημαντικά ποσά. Κι όπως έγραψε αργότερα, αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή του. Τη δράση του
αναγνώρισαν οι ίδιες οι ενετικές αρχές. Ιδιαίτερα σημαντική
είναι η γνωμοδότηση που συνέταξε για τις βενετικές αρχές ο
στρατηγός Marco Molino:
...Όντως ο μοναχός Γεράσιμος Βλάχος προσέφερε πλείστας
υπηρεσίας, ότι είδεν επιστολήν του στρατηγού Antonio Lippomano, όπου ούτος ωμολόγει ότι ο Βλάχος εδάνεισε την 25 Ιουνίου
1649 χίλια αργυρά σκούδα το Ταμείον του Χάνδακος, το οποίον ευρίσκετο εις μεγάλην ανάγκην· ότι είδεν ομοίως πιστοποιητικόν της
25 Σεπτεμβρίου 1649 του στρατηγού Alvise Mocenigo, ένθα εβεβαιούτο η εξόχως ωφέλιμος δράσις του· ότι πράγματι δεν έπαυσε
δια κηρυγμάτων να παρορμά τους συμπατριώτας του, όπως λάβουν τα όπλα κατά των Τούρκων, μεταβάς διά τον αυτόν σκοπόν

Είναι φορές που μια τόση δα λεξούλα μπορεί
να λύσει κάποιο δυσεπίλυτο ζήτημα.
Έτσι συνέβη και με το Κακόσκαλο. Το ήξερε
ο παλιός επιστάτης των κτημάτων του γιατρού
Τρανταλίδη (Προκοπάκης), το ήξερε ο παλιός
αγροφύλακας, μα κι ο σημερινός ιδιοκτήτης
του χώρου.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης
του χώρου κ. Πλουμής
(η οικογένειά του αγόρασε
την έκταση πριν από μισό αιώνα
και πλέον) μιλά με σεβασμό
για την ιστορία του τόπου.
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Λ

ίγα χρόνια μετά, το 1655, και ενώ η πολιορκία είχε ατονήσει για κάμποσα χρόνια, κατέφυγε στη Βενετία. Στην
πόλη των Δόγηδων έζησε μερικά από τα πιο δημιουργικά χρόνια της πολυκύμαντης ζωής του. Εργάστηκε ως διδάσκαλος των φιλοσοφικών μαθημάτων στο σχολείο της
ελληνικής παροικίας, όπου φαίνεται να δίδαξε και θεολογία,
ίσως και άλλα μαθήματα. Ήταν τότε που άρχισε να γράφει γράμματα στους ηγέτες των χωρών της Ευρώπης ζητώντας τους να
παρέμβουν για την απελευθέρωση της πατρίδας του. Ο αυτοκράτορας της Γερμανίας, ο τσάρος της ρωσίας, ο Δόγης της Βενετίας ήταν ανάμεσα στους παραλήπτες των επιστολών και των
αφιερώσεων που έγραφε στα συγγράμματά του, βρίσκοντας
πάντα την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι υπάρχει μια γωνιά στη
Μεσόγειο, ένα νησί, που χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να
διώξει τον αλλόθρησκο κατακτητή. Πίστευε πως ο λόγος αρκούσε να πείσει τους ισχυρούς της Ευρώπης. Και επιστράτευε
επιχειρήματα που ταίριαζαν στην κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής, στη διατήρηση μιας χριστιανικής Ευρώπης, που -όπως πίστευαν- έπρεπε να μην αλωθεί από το Ισλάμ.
Φαίνεται πως διετέλεσε και εφημέριος στον ορθόδοξο ναό του
Αγίου Γεωργίου της Βενετίας πριν αναχωρήσει για την Κέρκυρα
(1662), όπου του παραχωρήθηκε η έρημη μονή της Παναγίας
της Παλαιόπολης.
Στη Βενετία επέστρεψε το 1680. Τη χρονιά εκείνη εξελέγη
Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. Η ηλικία του, όμως, είχε προχωρήσει πια. Ήταν γύρω στα 75. Πέθανε πέντε χρόνια αργότερα.
Την πολύτιμη βιβλιοθήκη του την είχε δωρήσει στην ελληνική
κοινότητα με τον όρο να μη μείνουν κλειδωμένα τα βιβλία, αλλά
να δανείζονται στους Έλληνες!
>
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Δύσκολο ν' ανακαλύψει κανείς
τα σημάδια της ιστορίας.
Το μοναστήρι καταστράφηκε
από τους Τούρκους γύρω
στο 1650. Οι εκτάσεις δόθηκαν
στους Γενίτσαρους που
πολεμούσαν για την κατάληψη
του Χάνδακα. Προφανώς
ο μοναστηριακός περίβολος
διατηρήθηκε, ενώ οι εσωτερικοί
χώροι υπέστησαν διαδοχικές
μεταβολές και μετατροπές.

Το ιστορικό της αποκάλυψης

Π

ερισσότερα από είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε
που έψαχνα σε κάθε κτίσμα δυτικά του Γιούχτα τα ίχνη
της σπουδαίας μονής Αγίου Γεωργίου Σκαλωτού. Τόπος
ιερός ήταν ο Γιούχτας από την αρχαιότητα. Πάνω και γύρω του
ήταν χτισμένοι ναοί και μοναστήρια. Μα οι δύσκολες ιστορικές
συγκυρίες εξαφάνισαν τα ίχνη ενός πολιτισμού που ήξερε να σέβεται την ιερότητα του χώρου. Όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι την
Κρήτη δημιουργήθηκαν μεγάλα μετόχια και δόθηκαν σε γενίτσαρους και αξιωματούχους του οθωμανικού στρατού. Προφανώς η μονή είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 1647, όπως και
όλα τα (πολλά!) μοναστήρια που βρίσκονταν κοντά στις Βασιλιές, στον Άγιο Βλάσση, στον Άγιο Σύλα... Το τουρκικό στρατόπεδο βρισκόταν για πολλά χρόνια στη Φορτέτσα.
Μοναδικό όπλο στην προσπάθεια αναζήτησης της μονής ήταν
τα στοιχεία που αναφέρονταν σε βενετσιάνικα έγγραφα και που
προσδιόριζαν ότι δεν θα ήταν πολύ μακριά από τον Άγιο Βλάσση,
αφού οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονταν πολλές φορές εκεί.
Ήταν, όμως, και η ονομασία του: Σκαλωτός! Κι όποιος ξέρει την
ύπαιθρο της Κρήτης, γνωρίζει ότι τα τοπωνύμια είναι σημάδια
του τοπίου, σχεδόν ανεξίτηλα. Μπορούν να παραμείνουν στη
γλώσσα των ανθρώπων για αιώνες πολλούς, ακόμη και για χιλιάδες χρόνια, όπως συμβαίνει με τα προελληνικά τοπωνύμια
που σώζονται σ' όλο το Νησί.
Πέρασαν πολλές ημέρες αναζήτησης. Τις περισσότερες με
τον φίλο οδοντογιατρό Γιάννη Φρουδαράκη. ρωτήσαμε ανθρώπους, νέους και γέρους. Ούτε εκκλησιά του Άι Γιώργη υπήρχε
ούτε μοναστήρι. Μέχρι που συναντήσαμε τον τότε πρόεδρο της
κοινότητας κ. Νίκο Σμαραγδάκη και τον παλιό αγροφύλακα. Ίσως
να μην έχουν σημασία οι λεπτομέρειες αυτής της αναζήτησης.
Ίσως να έχει περισσότερη σημασία η αξία των τοπωνυμίων.
Είναι φορές που μια τόση δα λεξούλα μπορεί να λύσει κάποιο
δυσεπίλυτο ζήτημα. Έτσι συνέβη και με το Κακόσκαλο. Το ήξερε
ο παλιός επιστάτης των κτημάτων του γιατρού Τρανταλίδη (Προκοπάκης), το ήξερε ο παλιός αγροφύλακας, μα κι ο σημερινός
ιδιοκτήτης του χώρου, ο κ. Πλουμής.
60

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχανε δει την κόγχη του ιερού στην
άκρη της μάντρας. Δεν ήξεραν σε ποιον άγιο ήταν αφιερωμένος
ο ερειπωμένος ναός. Υπήρξαν και κάποιοι που, κινούμενοι από
ευλάβεια, είχαν θελήσει να τον αναστηλώσουν ή να χτίσουν έναν
καινούργιο στη θέση του. Όλ' αυτά, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σχεδίαζαν, μάλιστα, να τον αφιερώσουν σε άλλους αγίους, εκείνους που θεωρούσαν προστάτες των
οικογενειών τους. Δε λέω, ευγενείς οι προθέσεις. Αλλά είναι κρίμα
να χάνεται η συνέχεια και να κόβεται το νήμα της ιστορίας.
Οι παλιοί εργάτες του Τρανταλίδη ήταν οι τελευταίοι που
είχαν ακούσει ότι εκεί υπήρχε παλιό μοναστήρι αφιερωμένο
στον άγιο Γεώργιο. Κι είναι συγκινητικό να διαπιστώνεις ότι η
μνήμη αυτή διασώθηκε για τρεις αιώνες, από το 1647 που κατέστρεψαν οι Τούρκοι τον ναό μέχρι τα μισά του 20ού αιώνα.
Εντοπίσαμε τα λείψανα της κεντρικής πύλης. Το κατώφλι της
είναι φαγωμένο πια. Ποιος ξέρει πόσα πόδια το διάβηκαν! Φαίνεται πως το μοναστήρι είχε φρουριακή μορφή, αν και ο ναός
δεν βρισκόταν στο κέντρο του συγκροτήματος, αλλά κάπου
προς τη νοτιοανατολική άκρη. Ίσως πολλά κομμάτια του εξωτερικού τείχους διατηρούνται ακόμη, όπως φαίνεται από την ποιότητα της κατασκευής. Το άριστο δομικό υλικό (πελεκημένες
πέτρες χρησιμοποιημένες σε νεότερα κτίσματα) ξενίζουν.
Είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι διαδοχικές επεμβάσεις που
έχουν γίνει στον χώρο. Μετά την κατάκτηση της περιοχής από
τους Οθωμανούς χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των νέων
ιδιοκτητών, ίσως ως μάντρα και τότε, ίσως και ως αποθήκη αγροτικών προϊόντων. Σήμερα σώζεται μόνο μια χρονολογία στη δυτική πλευρά που παραπέμπει σε κάποιες κατασκευές της
δεκαετίας του 1930. Οι καινούργιοι ιδιοκτήτες (οικογένεια
Πλουμή) το απέκτησαν κατά τη δεκαετία του 1960 με αγορά.
Τελειώνοντας αυτό το κείμενο σκέφτομαι πάλι πως αν θέλεις
να υποτάξεις έναν λαό πρέπει να τον κάμεις να ξεχάσει. Ο Γεράσιμος Βλάχος ήταν παπάς κι αντάρτης μαζί. Φωτιστής του λαού.
Αλήθεια, ποια πρότυπα διαλέγει κανείς σε μίζερες εποχές; X

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Σήμερον ’ν’ η μέρα η θαυμαστή
όπου ο Χριστός μας θα βαπτιστεί.

Τα ΦωΤοΚAΛαΝΤα
ΤΗΣ ΚρHΤΗΣ
Ο Δρ. Γιώργος Αικατερινίδης παρουσιάζει τα κάλαντα των Φώτων
από τρεις περιοχές του νησιού: τις Βρύσες Μεραμπέλλου, τη Σπηλιά Χανίων
και τους Μεσελέρους Ιεραπέτρας

)
Το 1967 ένας νεαρός ερευνητής του ελληνικού λαϊκού
πολιτισμού, ο κ. Γιώργος Αικατερινίδης, ο άνθρωπος
που η προσφορά του στην ελληνική λαογραφία θεωρείται ανεκτίμητη, κατέγραψε έναν ασυνήθιστο τύπο
καλάντων που τραγουδιούνταν τα Φώτα στις Βρύσες
Μεραμπέλλου. Του τα υπαγόρευσε η 86χρονη Μαρία
Παπαγιαννάκη. Φρόντισε, μάλιστα, να καταγράψει και
τη μουσική τους σε συνεργασία με τον Σπ. Περιστέρη,
που εκείνα τα χρόνια ήταν διευθυντής του μουσικού
χορού της Μητρόπολης Αθηνών και συντάκτης- μουσικολόγος του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών. Ευχαριστούμε τον εκλεκτό συνεργάτη μας,
τον κ. Αικατερινίδη, και γι' αυτήν τη δημοσίευση, που
μας ταξιδεύει στην Κρήτη μιας άλλης εποχής.
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Θεοφάνια στο σπήλαιο
του Άι Γιάννη Καρτερού
(σύγχρονη φωτογραφία, 2007).

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Τα ΦωΤοΚAΛαΝΤα ΤΗΣ ΚρHΤΗΣ
Γράφει ο Δρ ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ
Επίτ. Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης
Τ. Δ/ντής Ερευνών Κέντρου Ερεύνης
Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

Κ

ύριο έθιμο της παραμονής των Θεοφανίων είναι
και στην Κρήτη οι αγερμοί των παιδιών, που,
όπως και κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και της Αρχιχρονιάς, περιέρχονται από σπίτι
σε σπίτι και «λένε τα κάλαντα».
Παλιότερα τραγουδούσαν τα κάλαντα και
ενήλικες και στις τρεις αυτές γιορτές του δωδεκαημέρου με τη
συνοδεία, μάλιστα, λύρας ή ασκομαντούρας (ασκαύλου).
Δημοσιεύω εδώ τρεις διαφορετικούς τύπους κρητικών καλάντων των Φώτων.
Τα πρώτα προέρχονται από το χωριό Σπηλιά Χανίων και
καταγράφηκαν το 1954 από την (τότε) φοιτήτρια Αντωνία Μαραγκουδάκη. Στο ίδιο χωριό είναι γνωστή και η δεύτερη παραλλαγή, τραγουδιούνται δε εξ ίσου και οι δυο τύποι
καλάντων.
Τα δεύτερα προέρχονται από το χωριό Μεσελέροι Λασιθίου και καταγράφηκαν το 1967 από τον τότε φοιτητή Μ. Κατσαράκη. Τα κάλαντα αυτά, σε διάφορες παραλλαγές,
τραγουδιούνται και σε άλλες περιοχές του Νησιού.
Τα τρίτα τα ηχογράφησα ο ίδιος το καλοκαίρι του 1967 στο
χωριό Βρύσες Λασιθίου από την 86χρονη Μαρία, χήρα Σπύρου Παπαγιαννάκη, στο πλαίσιο λαογραφικής έρευνάς μου
στον νομό με εντολή του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Η μουσική καταγραφή της μελωδίας έγινε από τον Σπ. Περιστέρη, συντάκτη – μουσικολόγο του Κέντρου Λαογραφίας
και διευθυντή του μουσικού χορού της Μητροπόλεως Αθηνών. Τον ευχαριστώ θερμά και από εδώ.
Το ύφος και η εν γένει στιχουργία των καλάντων δείχνουν
ότι δεν είναι λαϊκό έργο. Μετά από σχετική έρευνά μου διαπίστωσα ότι πρόκειται για θρησκευτικό στιχούργημα του 18ου
αιώνα, συνθέτης δε θεωρείται κάποιος ιερέας ονόματι παπαΒούλγαρης, γνωστός από άλλο στιχούργημα του έτους 1736.

Χαρίσετέ μου τα κλειδιά,
τα μαργαριταρένια,
ν’ ανοίξω τον Παράδεισο,
να πιω νερό δροσάτο,
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ
σε μια μηλιά ποκάτω.
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Η Μαρία Παπαγιαννάκη,
όπως τη φωτογράφισε
ο Γιώργος Αικατερινίδης το 1967.
Τότε ήταν 86 ετών.

Το εν λόγω θρησκευτικό στιχούργημα, το οποίο έχει τον
τίτλο «Ποίημα του παπα-Βούλγαρη περί τα Φωτοκάλαντα»,
διαδιδόμενο από στόμα σε στόμα, φαίνεται ότι έγινε τόσο δημοφιλές, ώστε να τραγουδιέται κατά την παραμονή των
Φώτων, αρχικά μαζί με άλλα κάλαντα και έπειτα μόνο του.
Αφού, με τον τρόπο αυτόν, έγινε κοινό κτήμα, στη συνέχεια
υπέστη, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, μεταβολές
αρνητικού χαρακτήρα με διορθώσεις και αφαιρέσεις.
Στην δημοτικότητα του στιχουργήματος του παπα-Βούλγαρη συνετέλεσε ασφαλώς και η μελωδία, με την οποία ψαλλόταν, η οποία, όπως φαίνεται από τη μουσική καταγραφή,
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παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τη μελωδία ορισμένων τροπαρίων του παρακλητικού κανόνα της Θεοτόκου, που ψάλλεται κατά τις ακολουθίες του δεκαπενταύγουστου.
Σημειωτέον ότι η επίκληση προς την Θεοτόκο που απαγγέλλεται στην αρχή των ηχογραφημένων καλάντων, απουσιάζει από το λόγιο στιχούργημα. Προφανώς προστέθηκε λόγω
της ομοιότητας της μελωδίας των καλάντων με τον προαναφερθέντα κανόνα της Παναγίας.
Επίσης απουσιάζουν οι τελικοί ευχετικοί και αιτητικοί στίχοι, που υπάρχουν συνήθως στα κάλαντα, όπως απουσιάζουν
και από το στιχούργημα, προστέθηκαν δε από άλλα κάλαντα
της ίδιας ή άλλης μέρας.

Κάλαντα Σπηλιάς Χανίων
Σήμερα τα Φώτα και οι φωτισμοί,
Κι οι καλές ημέρες, οι αγιασμοί.
Ήλθε η Κυρά μας, η Μαγδαληνή,
διά να βαφτίσει Θεού παιδί,
να βαπτιστούν τ’ αβάπτιστα,
να μυρωθούν τ’ αμύρωτα.
Κάτω στα Ιεροσόλυμα, εις του Χριστού τον Τάφο,
στη μέση κάθετ’ ο Χριστός, στην άκρη η Παναγία
και στ’ αποκλωναράκια της αγγέλοι, αρχαγγέλοι
κι ο Μιχαήλ αρχάγγελος –το φοβερό φοβούμαι-,
όπου ζυγίζει τις ψυχές, τις δίκαιες κι αμαρτωλές.
Εκεί που πάει ο δίκαιος είναι καλά στρωμένα,
ρόδα και τριαντάφυλλα είναι ξεφουντωμένα,
κι εκεί που πάει ο αμαρτωλός οφίδια και αρκούδια.
Σαν τ’ άκουσε ο αμαρτωλός έδερνε το κορμί του
με πέτρες και με σίδερα, ώσπου να βγει η ψυχή του.
Κι η Παναγία του ’λεγε: «μη δέρενεις το κορμί σου,
μα ’γω ’χω γιο εσπλαχνικό, να σώσω την ψυχή σου».
Κι αν είναι με το θέλημα, χρυσή μου περιστέρα,
ανοίξετε το μάνταλο, να πούμε καλησπέρα.

Φώτα στην Ελούντα (δεκαετία 1990).
Λίγο πριν την κατάδυση του σταυρού.

Κάλαντα Μεσελέρων Λασιθίου
Σήμερον είναι των Φωτών π’ αγιάζουν οι παπάδες
και μέσ’ στα σπίτια μπαίνουνε και λεν τον Ιορδάνη.
Ο Ιωάννης Βαπτιστής επέρασε και είπε:
― Χαρίσετέ μου τα κλειδιά, τα μαργαριταρένια,
ν’ ανοίξω τον Παράδεισο, να πιω νερό δροσάτο,
να πέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά ποκάτω.
Τα μήλα πέφτουν στην ποδιά, τα ρόδα στο κεφάλι
και τα χρυσά τριαντάφυλλα πέφτουν στο προσκεφάλι.
ανήφορος, κατήφορος, σε τρία σκαλοπάτια
καθόταν τρεις μελαχροινές με τα σγουρά μαλλάκια.
Η μια κεντά τον ουρανό, η άλλη το φεγγάρι,
κι η τρίτη η ομορφότερη κεντά τον Ιορδάνη.

Έλα, Ιωάννη και Βαπτιστή,
έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί.
―Δεν δύναμαι, Κυρία μου, δεν ημπορώ
διότι είναι φωτιά και χορτάρι εγώ
και φοβούμαι, Κυρία μου, μην καγώ.

◗
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Κάλαντα Βρυσών Λασιθίου
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς
θέλημα ζητούντες ως είν’ μπρεπόν
χαρούμενα λόγια θε να σας πω,
και παρακαλώ αγαπητερά
όλοι σας να στέκετε με χαρά,
με χαρά μεγάλη κι αγαλλιασμό
δια του Χριστού μας τον βαπτισμό.
Σήμερον ’ν’ η μέρα η θαυμαστή
όπου ο Χριστός μας θα βαπτιστεί.
Έρχεται η Κυρία μας η καλή
και τον Άι Γιάννη περικαλεί.
―Έλα, Ιωάννη και Βαπτιστή,
έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί.
―Δεν δύναμαι, Κυρία μου, δεν ημπορώ
διότι είναι φωτιά και χορτάρι εγώ
και φοβούμαι, Κυρία μου, μην καγώ.
―Έλα, Ιωάννη και Βαφτιστή,
Έλα, βάφτισέ Τον, μη φοβηθείς.
―Δεν είναι άξιο το χέρι μου
δια να τ’ αγγίξω τ’ αφέντη μου.
Τότε και ο Χριστός μας κανακιστά
όλος του μιλούσε, ως είν’ μπρεπά:
―Έλα, Ιωάννη και Βαφτιστή,
Έλα, βάφτισόν με, μη φοβηθείς
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βάφτισόν με, τέλος, μη μ’ ασκιασθείς.
Τότε και ο Ιωάννης ο ταπεινός
άπλωσε το χέρι ντου στον ποταμό
και βαπτίζει τον Κύριο, Πλάστη μας και Θεό.
Και φωνή ηκούστη απ’ ουρανού
«Ούτος ο Υιός μου, ο αγαπητός»
και το Άγιο Πνεύμα εκατέβαινε
και εις την κεφαλήν Του εκάθιζε.
Βλέπω τους αγγέλους να ψάλλουσι
και το αλληλούι να κράζουσι.
Τότε ηγιάσθησαν τα νερά
κι εγίνασιν όλα συγκαθαρά.
Τότε ηγιάστηκε και η γης
κι έβγαλε χορτάρι κάθε λογής.
Τα πουλιά να δούνε τέθοια χαρά
όλα κελαηδούσανε καθαρά.
«Δόξα να ’χει έλεγαν στον κιλαηδισμό
κείνος που βαφτίστη στον ποταμό».
Κείνος που βαφτίστη στον ποταμό
έδειξεν εις όλους μας αγιασμόν.
Το λοιπόν γιατί ήλθον οι αγιασμοί
για να χαιρόμαστε είν’ αφορμή.
ας χαρούμεν όλοι μας, αδελφοί
και ο φίλος που ήρθαμε ας ευφρανθεί
που στο σπίτι ντου ήρθαμε ξαφνικά
κι έτσι μας εδέχτηκε γκαρδιακά.
Κυρά μου, περίσσα ευγενική,
χρυσοστολισμένη και λογική,
να ιδείς στα παιδιά σου πολλές χαρές
και ν’ αγαλλιάσεις πολλές φορές.
Να τα δεις ως θέλεις κι επιθυμάς
και να λάβεις γνώμη καλή για μας.
Δώσε μας κανίσκι ευγενικό
πλήρωσε τον κόπο μας τον πολύ,
δώσε μας χαρίσματα πληθερά
και τον χρόνου να ’ρθομε με χαρά.X
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η χουρχούδα
(Ο καθείς και τα όπλα του, είπα)
Δανειζόμαστε τη φωτογραφία από ένα εξαιρετικό ημερολόγιο που έχει θέμα του τον οπλισμό των Κρητικών του
19ου αιώνα. Δηλαδή, τα όπλα εκείνα με τα οποία κατακτήθηκε, τελικά, η ανεξαρτησία της Κρήτης και, στη συνέχεια, η ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Είναι το ημερολόγιο του συλλόγου "ΤΟ ρΟΔΟ" που εδρεύει στα Χανιά
και τυπώθηκε με τη φροντίδα ενός σπουδαίου μελετητή των παραδοσιακών όπλων της Κρήτης, του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη. Προλογίζει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Βαρβάρα Περράκη.

Μ

ε ξεχωριστή συγκίνηση
σταματάμε
στην τρίτη σελίδα
του ημερολογίου, σε
μια φωτογραφία του
Στέφανου Φιωτάκη,
του μοναδικού (κατά τα φαινόμενα) φωτογράφου που βρέθηκε στο Θέρισο το
1905 και μας άφησε εύγλωττες απεικονίσεις της επανάστασης. Εικονίζεται μια
ομάδα επαναστατών με τουφέκια και μαχαίρια -έτσι ήταν οι Κρητικοί της εποχής
εκείνης, μαθημένοι στους αγώνες. Ένας
απ' αυτούς, όμως, δεν είχε. Και πήρε τη
χουρχούδα στα χέρια του! Αυτό το πρωτόγονο όπλο με το οποίο δόθηκαν μάχες
και μάχες (ακόμη και στη Μάχη της Κρήτης το 1941 πολλοί Κρητικοί κρατούσαν
βέργες, κατσούνες και χουρχούδες. Δεν
είχαν άλλα όπλα!

Στη λεζάντα της φωτογραφίας ο κ.
Τζιρτζιλάκης σημειώνει:
"Στη φωτογραφία αυτή των επαναστατών ο καθένας ποζάρει περήφανα με
τα όπλα του. Ανάμεσά τους ένας δεν είχε
ακόμα δικό του τουφέκι. Η φωτογραφία
ήταν ομαδική κι έτσι δεν μπορούσε να
δανειστεί από κά¬ποιον άλλο.
Ποζάρει, λοιπόν, περήφανα με το
μα¬χαίρι του ζωσμένο, και σαν κύριο
όπλο κρατά μια "χουρχούδα", ένα αυτοσχέδιο δηλαδή ρόπαλο, ένα κομμάτι
ξύλο με ένα σφαιρικό τελείωμα στην
άκρη, στο οποίο μάλιστα έχει γράψει και
το κύριο σύνθημα της εποχής "ΕΝωΣΙΣ",
δηλαδή ένωση με την Ελλάδα. Η φωτογραφία είναι του Στέφανου Φιωτάκη από
την επανάσταση του Θερίσου του 1905,

Εικονίζεται μια ομάδα
επαναστατών με τουφέκια
και μαχαίρια -έτσι ήταν
οι Κρητικοί της εποχής
εκείνης, μαθημένοι
στους αγώνες.
Ένας απ' αυτούς, όμως,
δεν είχε.
Και πήρε τη χουρχούδα
στα χέρια του!

◗

και βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. Αν
είχαμε φωτογραφίες από επαναστάτες
την εποχή του 1821, θα βλέπαμε τους περισσότερους να είναι οπλισμένοι με τέτοια αυτοσχέδια όπλα, ειδικά στην αρχή
κάθε επανάστασης, πριν οπλιστούν με
λάφυρα από τον εχθρό".
Κι εμείς συμπληρώνομε: "Ο καθείς και
τα όπλα του, είπα" (ο γνωστός στίχος του
Οδυσσέα Ελύτη).
Η φωτογραφία είναι πηγή σημαντικών πληροφοριών (αρκεί να ξέρει να τις
διαβάσει κανείς...). X
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Πώς δεν μετονομάστηκαν τα Χανιά...

Χανιά ή Κυδωνία
Δεν είχε αρχίσει ακόμη η επιδημία των μετονομασιών. Οι Βαρβάροι δεν λέγονταν Μυρτιά, το Βαρβάρω (ή Κάτω Βαρβάροι) δεν λεγόταν Αρχάγγελος, oι Ασιρώτοι του Μυλοποτάμου δεν λέγονταν Κρυονέριον, το Μούλετε Κισάμου δεν λεγόταν Χαραυγή. Ήταν,
όμως, η εποχή κατά την οποία ο Ελληνισμός προσπαθούσε να αποδομήσει το οθωμανικό παρόν του και να χτίσει ένα μέλλον στα πρότυπα του λαμπρού παρελθόντος,
που με το φως του θάμπωνε τους Ευρωπαίους περιηγητές. Έλληνες και ξένοι λόγιοι
αναζητούσαν τρόπους σύνδεσης με το μακρινό χτες, ο αρχαιοελληνικός κόσμος, που
φανερωνόταν τώρα πιο καθαρά μέσα από τις ανασκαφές, φάνταζε σαν ένα ασφαλές
καταφύγιο μέσα στο οποίο θα σφυρηλατούνταν η νέα εθνική μας ταυτότητα. Κάπως
έτσι άρχισε η συζήτηση για επαναφορά των αρχαίων ονομασιών πόλεων και οικισμών.
Είχε προηγηθεί το Μεγάλο Κάστρο που, από τα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του
1821, άρχισε να γράφεται Ηράκλειον. Κάποιοι λόγιοι είχαν ανασύρει από τα αρχαία κείμενα αυτή την ονομασία (Πολισμάτιον Ηράκλειον το αναφέρει ο Πλίνιος - Naturalis
Historia IV, 12, 59) και μέσα σε λίγες δεκαετίες το είχαν καθιερώσει.
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Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε αρχίσει μια παρόμοια συζήτηση
και για τα Χανιά, την πόλη που από τις αρχές της δεκαετίας
του 1850 είχε οριστεί ως πρωτεύουσα του Νησιού. Οι λόγιοι
της εποχής ήξεραν καλά πως στη θέση της βρισκόταν η αρχαία Κυδωνία, πόλη που κατά την αρχαία παράδοση είχε χτιστεί από τον μυθικό βασιλιά της Κρήτης, τον Μίνωα. Μήπως,
λοιπόν, έπρεπε να περάσουν στο περιθώριο τα Χανιά; Να ξεχαστεί η νεότερη (και δυσερμήνευτη) ονομασία και να επανέλθει η Κυδωνία; Η συζήτηση που ξέσπασε τότε παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Την ανασύρομε από το βιβλίο του Ξενοφώντα Παγκαλιά και, πιο συγκεκριμένα, από την εφημερίδα
ΕΡΕΥΝΑ της 31ης Ιουλίου του 1899.
Τρεις σημαντικοί λόγιοι της εποχής καταθέτουν τις απόψεις
τους: ο Ι. Μ. Δαμβέργης, ο Άγγελος Βλάχος και ο Π. Καρολίδης.

Το κείμενο της εφημερίδας
ΟενΑθήναιςδιατρίβωνσυμπατριώτηςημώνκ.Ι.Μ.Δαμβέργης,λαβώναφορμήνεκτηςεξενεχθείσηςγνώμηςόπωςταΧανιά
αναλάβωσιτοόνοματηςαρχαίαςπόλεωςΚυδωνίαςεπίτωνερειπίωντηςοποίαςέχουσικτισθή,εζήτησεδιάτηςκατωτέρωεπιστολήςτουτηνγνώμηνπροσώπων,ωντοκύροςεπιβλητικόν,
ανακοίνωσεδ’ημίνευμενώςταςαπαντήσειςτων,αςκατωτέρω
δημοσιεύομεν:
ΦίλεΚύριε
ΕπροτάθηηγνώμηενΚρήτηόπωςταΧανιάαναλάβωσιτο
όνοματηςαρχαίαςπόλεωςΚυδωνίας,επίτηςθέσεωςτηςοποίας
εκτίσθησαν.Επεθύμουνπολύναέχωτηνγνώμηνυμώνεπίτης
τοιαύτηςμετονομασίαςπόλεωςαριθμούσηςτόσωναιώνωνζωήν
καιιστορίαν,ανδηλαδήκρίνετεπρέπουσανκαιανεπιβλαβήτην
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μετονομασίανταύτηνήτίναςλόγουςέχετενααντιφρονήτε.
Εντηελπίδιότιδενθαμοιαρνηθήτε,έστωκαιλακωνικωτάτηντηναπάντησίνσας-ηςδημοσιευομένηςδεόντως,τοκύροςθα
εβάρυνενεπίτηςαποφάσεωςτωνσυμπατριωτώνμουδιάτέτοιο
ζήτηματούτοκαιειτιάλλοσυναφέςμέλλειναπαρουσιασθή,Σας
παρακαλώναδεχθήτεταςευχαριστίαςμουσυντηδιαβεβαιώσει
τηςαπείρουπροςυμάςυπολήψεώςμου.
I. Μ. Δαμβέργης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φίλτατε
Χιλίωνετώνιστορία,καιιστορίααγώνωνκαιμαρτυρίωνείναι
αναποσπάστωςσυνδεδεμένηπροςτοόνοματωνΧανίων.Ηιστορίααύτηυπάρχει,έχειδικαίωμαυπάρξεως,ουδ’είναιδυνατόν
ούτεπρέπονναχάσητοόνομάτηςδιάμιαςαρχαιολογικήςαποφάσεως.Ανδετυχόνέχετεκαισειςεκείκάτωλογιωτάτουςουχίλογικότερουςτωναπλώνλογίων-αξιούνταςναεξαρχαΐσωσιτο
όνοματηςενδόξουπόλεως,ωςεξευγενίζουσινενίοτεπαρ’ημίντο
χυδαίονπατρικόνόνομαοιοψίδοψοιμικροπώλαι,ειπέτετοις
απλώςότιαιμεγάλαιιστορικαίσαςσελίδεςπρέπειναμείνωσι
εντόςτουχιλιετούςπλαισίουτωνούτινοςηευγένειαδενείναι
τόσοννέαώστεναέχηανάγκηναρχαίαςευκλείαςκαιότιτα
ΧανιάδύνανταιαταράχωςναστερηθώσιτηναπότηςΚυδωνίας
ήΑπολλωνίαςαίγλην.
Μετάπολλώνασπασμών
ΕνΑθήναιςτη22Ιουνίου1899
ΌλοςΣος
Άγγελος Βλάχος
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◗
Δυο παλιές
και μια σύγχρονη
φωτογραφία
από τα Χανιά.
Στα τέλη του
20ού αιώνα
κυριαρχούσε στους
κύκλους των λογίων
η συζήτηση για την
ιστορική συνέχεια
του Ελληνισμού.
Και η προσπάθεια
επανασύνδεσης
του νεότερου
Ελληνισμού
με τον αρχαίο
ήταν έντονη.
Τα Χανιά γλύτωσαν
επειδή... δεν ήταν
εύκολο να διαγραφεί
"χιλίων ετών ιστορία,
ιστορία αγώνων
και μαρτυρίων,
αναποσπάστως
συνδεδεμένη
προς το όνομα
των Χανίων",
όπως έγραψε
χαρακτηριστικά
ο Άγγελος Βλάχος.
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ΑγαπητέμοιΙωάννη
Ειςτηνερώτησίνσουπερίτηςμετατροπήςτωνμηελληνικώνονομάτωντων
ελληνικώνπόλεωνειςελληνικάαπαντώ
τάδε:Ορμώμενοςεκτηςαρχήςότιηιστορίαδενπρέπειναθυσιασθήούτεειςτην
καλλιτεχνίανήμάλλονκαλλαισθησίαν,
ούτεειςκαλλιλογίανίσωςθεωρώάτοπον
την καταστροφήν μνημείων ιστορικών
βαρβάρου εποχής διά να καθαρθώσι
δήθενταμνημείατηςμεγάληςτέχνης,
ούτε κρίνω ορθόν να εξαφανισθώσι τα
ιστορικάονόματαελληνικώντινώνπόλεων διότι είναι βάρβαρα. Ηξεύρετε
οποίαναγανάκτησινεξήγειρανπαράδιασήμοιςιστορικοίςταπρότινωνετώνπερί
τηνΑκρόπολιντελεσθέντα,οπότετομωσαϊκόν εκείνο των περί την Ακρόπολιν
ιστορικώνμνημείων,τοαποτελούνμωσαϊκόναληθώςιστορικόν,ήτοιδιαφόρων
ιστορικώνπεριόδων,κατεστράφηδιάνα
μείνουνμόνονταμνημείατηςκαλήςτέχνης;
Ηκαταστροφήμνημείωνιστορικών
οιασδήποτεπεριόδου,ωςκαιηεξαφάνισιςιστορικώνονομάτωνπόλεων,άτινα
εισίνεπίσηςιστορικάμνημεία,δενείναι
μόνον ανευλάβεια προς την ιστορίαν
αλλά και βλαπτική εις την επιστήμην,
τηντειστορικήνκαιτηνπερίταςγλώσσας.Φαντάσθητιτισύγχισιςειςτηνιστορίανήθελεέλθειαναντικαθιστώμενδι’
ελληνικώνονομάτωνταβαρβαρικήςκαταγωγής Βαλτέτσι, Αράχωβα, Μεσολόγγι, Δερβενάκια, Αμπλιανή και
τοσαύταάλλαένδοξαονόματαβαρβάρουκαταγωγήςενΜάνη.
ΑνοιαρχαίοιΈλληνες,οίτινες(ενπαρόδωρητέον)μείζοναείχονκαλλαισθησίαν των νεωτέρων, εξηφάνιζον τα
βαρβαρικά ονόματα των ελληνικών
χωρών πλείστα ιστορικά και γλωσσικά
ζητήματαθαεζημιούντοσπουδαίως.Και
όμως οι αρχαίοι Έλληνες εσεβάσθηοαν
καιονόματασημιτικάοίαΣάμος,Κύπρος
καιάλλαπροελληνικά,Έφεσος,Σμύρνη,
Αλικαρνασός κτλ. Η μετονομασία των
πόλεων επιτρέπεται μόνον αν η πόλις
εκτίσθηακριβώςεπίτηςθέσεωςαρχαίας
πόλεως.Αλλάκαιούτωπρέπειναφροντίσητουλάχιστονηγεωγραφικήκαιιστορικήεπιστήμηκαιαυτήηπολιτείαίναμη
ταιστορικάονόματαεξαφανισθώσι.
Π. Καρολίδης
(Ακολουθεί)
>
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Τα νεώρια των Χανίων
σε φωτογραφία των αρχών του 20ού αιώνα
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Αναζητήσαμε το επόμενο φύλλο της
εφημερίδας για να παρακολουθήσομε
τη συνέχεια της συζήτησης, αλλά δεν το
βρήκαμε στις προσιτές μας πηγές. Ούτε
στο Αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής
ούτε στη Βικελαία Βιβλιοθήκη.

Η μετονομασία των πόλεων επιτρέπεται μόνον αν η πόλις εκτίσθη
ακριβώς επί της θέσεως αρχαίας πόλεως. αλλά και ούτω πρέπει να
φροντίση τουλάχιστον η γεωγραφική και ιστορική επιστήμη και
αυτή η πολιτεία ίνα μη τα ιστορικά ονόματα εξαφανισθώσι.

ΣηΜΕΙΩΣη:

Ι. Μ. Δαμβέργης: Δημοσιογράφος και
συγγραφέας. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο το 1862, αλλά στα χρόνια της επανάστασης του 1866 η οικογένειά του
κατέφυγε στη Σμύρνη, όπου και μεγάλωσε. Σημαντική φυσιογνωμία με πλούσια λογοτεχνική και πολιτική δράση,
διευθυντής περιοδικών και εφημερίδων
και ένθερμος υποστηρικτής του Ελευθερίου Βενιζέλου (είχε μάλιστα φυλακιστεί
με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας κατά την εποχή του εθνικού διχασμού, το 1916).
Υπήρξε μαχητικό στέλεχος της επιτροπής των Κρητών για ανεξαρτησία και γενικός γραμματέας της οργανωτικής
επιτροπής για τον εορτασμό της εθνικής
εκατονταετηρίδας το 1931. Στη λογοτεχνική του γραφή κυριαρχεί η Κρήτη με
πιο σημαντικό έργο του το «Οι Κρήτες
μου», με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό. Πρόκειται για διηγήματα γραμμένα στην καθαρεύουσα, αλλά στους
διάλογους μεταξύ των ηρώων χρησιμοποιεί μιαν απλή λαϊκή γλώσσα.
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Άγγελος Βλάχος: Ποιητής, δημοσιογράφος, κριτικός και πολιτικός με πλούσια δράση.
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της καθαρευουσιάνικης ποίησης με πολλά
έργα που είχαν συζητηθεί πολύ στην
εποχή του. ωστόσο, δεν δίστασε ως κριτικός να επαινέσει δημοτικιστές λογοτέχνες όταν διέκρινε σ’ αυτούς ποιητικό
ταλέντο.
Διετέλεσε πρεσβευτής στο Βερολίνο
(1887-1890), νομάρχης Κέρκυρας, βουλευτής Αττικοβοιωτίας και Υπουργός
Παιδείας κατά το 1915. Σύμφωνα με τον
Δ. Π. Κωστελένο:
η πολυμάθειά του και το οργανωτικό του
πνεύμα έκαναν αυτόν τον Ελληνολάτρη
ποιητή της καθαρεύουσας να βλέπει με
σωστό μάτι τη νεότερη Ελλάδα και ν’ αγωνιστεί όσο μπορούσε για την προκοπή της.

Παύλος Καρολίδης: Ιστορικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Είχε γεννηθεί το 1849 στην Καππαδοκία,
μητρική του γλώσσα ήταν η τουρκική
και είχε εκλεγεί για δυο περιόδους βουλευτής Αϊδινίου (στην τουρκική Βουλή).
Στην έδρα της Ιστορίας διαδέχτηκε τον
θεμελιωτή της νεοελληνικής ιστοριογραφίας Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο (1893).
Όπως τονίζεται στο βιογραφικό του, στο
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (biblionet.gr):
η πολιτική γραμμή που ακολούθησε προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και επικρίσεις
στην Ελλάδα, καθώς πίστευε ότι η πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας έπρεπε και
ήταν δυνατόν να επιτευχθεί όχι με πόλεμο
αλλά με την ειρηνική διείσδυση των Ελλήνων στον τουρκικό πολιτικό και κοινωνικό
βίο και την ανάδειξή τους σε κυρίαρχο παράγοντα μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Ως ιστορικός μελετητής ασχολήθηκε με
τον μικρασιατικό Ελληνισμό, το Ελληνικό
έθνος και λοιπούς λαούς. X
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η ευγενική και γεμάτη νοήματα γαμήλια ευχή

Να

σΟΓΕρAΣΕΤΕ!

Όποιος δεν γνωρίζει τις λεπτές αποχρώσεις
του κρητικού γλωσσικού ιδιώματος, θα παραξενευτεί ακούγοντας
τους Κρήτες να δίνουν ευχές σε μελλόνυμφους και νεόνυμφους...

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙλΑΚη

Ε

ίναι μια από τις πιο συνηθισμένες γαμήλιες ευχές
που ακούγονταν παλιότερα στην Κρήτη:
να σογεράσετε!
Όποιος δεν έζησε στο Νησί κι όποιος δεν γνωρίζει τις συνήθειες και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, ίσως να μην μπορέσει να την καταλάβει, ίσως και να της
αποδώσει άλλο νόημα, να προσδώσει επίταση στο ρήμα
γερνώ: Ν' απογεράσετε, να γίνετε ακόμη πιο γέροι (απ’ όσο
είστε!) Όποιος όμως γνωρίζει τις λεπτές αποχρώσεις της
γλώσσας καταλαβαίνει πως τούτη η ευχή είναι ό,τι καλύτερο
μπορεί ν’ ακούσει ένα καινούργιο ζευγάρι, δυο άνθρωποι που
αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές και τις τύχες τους.
Σύμφωνα με τον παλιό, καλό λεξικογράφο (και πολυμαθή
λόγιο), τον Μανώλη Πιτυκάκη, η λέξη σογερνώ έχει διπλό
νόημα:
Σογερνώ:Γηράσκωεντελώς,φτάνωειςέσχατογήρας.Κι
όπως κάνει πολύ συχνά στα λήμματά του, παραθέτει μια σχετική φράση σαν παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της
ερμηνείας: «Μέσασεδυοχρόνουςαπού’χωνατονέδωεσογέρασενοκακομοίρης» (έκφρ.).
Θα ήταν, όμως, τουλάχιστον απρεπές να εύχεται κανείς σ’
ένα νιόπαντρο ζευγάρι να... απολέσει γρήγορα τα νιάτα του
και να γεράσει εντελώς.
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Η δεύτερη (και πιο συνηθισμένη) ερμηνεία αποδίδει την
ευγένεια της λαϊκής ψυχής, αλλά και τους εσώτατους πόθους
του ανθρώπου. Τη μεταφέρω και πάλι από τον Πιτυκάκη:
Γηράσκωταυτόχροναμεκάποιονάλλον.
Για να αποδώσει καλύτερα το νόημα παραθέτει μια παλιά
μαντινάδα:
«Καισαμουπάρουντοπουλί,άλληφωλιάδασάσω
καιμεκαλύτεροπουλίμέσαδασογεράσω...»
Ο ίδιος (Πιτυκάκης), την ετυμολογεί από τις λέξεις ίσιος
και γερνώ. Δηλαδή, ισογερνώ με κάποιον.

Λέξεις - θησαυροί!
- Να σογεράσετε!
Δεν ξέρω κι εγώ με πόσες άλλες λέξεις θα μπορούσε ν’
αποδοθεί αυτή η μονολεκτική (και σχεδόν στερεοτυπική)
ευχή, η πιο συνηθισμένη παλιότερα σε αρραβώνες και γάμους:
Να γεράσετε μαζί. Που πα να πει: Να ζήσετε μαζί πολλά πολλά χρόνια κι όταν έρθει η ώρα των γηρατειών να συνεχίσετε να έχετε ο ένας τον άλλον, να μην προκάμει ο Χάρος να
σας ξεχωρίσει!
Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερη ευχή, δεν ξέρω αν υπάρχει
άλλη λέξη που ν’ αποδίδει τόσο καθαρά προσδοκίες και πό-
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θους, επιδιώξεις κι ελπίδες που γεννούνται σε κάθε καινούργιο ξεκίνημα.
Όσο σκύβει κανείς στη γάργαρη πηγή της λαϊκής μας παράδοσης, τόσο ανακαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς. Για τους
παλιότερους Κρητικούς η ευχή «να σογεράσετε» ήταν αυτονόητη, όπως και η σύνθετη λέξη, το ρήμα «σογερνώ». ανασκαλεύοντας τη μνήμη σταματούμε σε μερικές παρόμοιες
λέξεις - διαμάντια:
Σόχρονος και σογκαιρίτης (συνομήλικος)
Σοπατίζω (ύστερ’απόανηφοριάφθάνωσ’έναίσιομέροςΠιτυκάκης). Υπάρχει και το σόπατοκαι ο σοπατερός τόπος.
Σοθέτω (ρήμα) και σοθετά (επίρρημα):
«Κατάκαλό,ίσιοτρόποτακτοποιημένος:Ναστοιβιάσειςτα
ξύλασοθετάγιαναχωρέσουνεστηναποθήκη» (Πιτυκάκης).
Σομπετάρω (κάθομαι ίσια με κάποιον άλλον, μπέτη με μπέτη).
Χαρακτηριστική είναι η μαντινάδα που παραθέτει ο Μαρίνος
Ιδομενέως στο Λεξικό του:
Άνθρωποδενφοβήθηκαποτένασομπετάρω
κιετσάλοήςδαποδεχτώακόμηκαιτοΧάρο.
Τι κρίμα που τόσο εκφραστικές λέξεις
ξεχνιούνται στις μέρες μας!
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Γαμήλιες φωτογραφίες
από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα

Να σογεράσουνε κι οι δυο,
στερνά καλά να δούνε...
Ξεφυλλίζω πάλι το συναξάρι της κρητικής ψυχής, το υπέροχο ποιητικό έργο του Κωστή Φραγκούλη, τα Δίφορά του,
και σταματώ στη Μικρανυφαντού (σελ. 76-77). Το θέμα του
είναι πολύ συνηθισμένο στη λογοτεχνία: ο παράταιρος έρωτας
κάποιου ηλικιωμένου με γυναίκα κατά πολύ νεότερη του. Ο
Φραγκούλης, όμως, πλουμίζει με τρόπο μοναδικό το έργο του.
Προσφέρει στον αναγνώστη εικόνες, ιχνηλατεί την κρητική
ψυχή. Κι απ’ αυτήν την ιχνηλασία δε θα μπορούσε να λείψει η
λέξη σογερνώ:
Κοπελοπούλαδιάζεταιτσηπρούκαςταχιράμια.
Βάνειστιμόνιπράσινοκαιφάδιριζαρένιο
καικίτρινοβελεσερόβάφειτακούμαράντως.
Τηνύχτατοπεραματεί,τημέρατοξυφαίνει
καιπρίχουογκάρδιοςκρεμαστεί,καινούργιοβάνειαπάνω.
Ημάνατζηλιγοψυχά,βάζειτηνα'ποφάνει
νατήνεδώσειτουάρχονταπουτησυχνογυρεύγει.
Μ’άρχονταςείναιγεροντήςκαιπαρακαιρισμένος
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κιηκόρηαλλού’χειτηνκαρδιάκαιτηφιλιάδοσμένη·
καιβρίσκειχίλιεςαφορμέςτσημάναςτση,καιλέει,
όι,στσιπήχεςήσφαλε,στομέτρημαγελάστη,
τ’όργοδενήτονεσωστόκαιλείφτηκεντουράδες,
δεμασουρίζειοάρδαχτοςκαιτοθρομύλιεράη,
οκλέφτηςδενπεραματεί,τ’αντίκακογυρίζει,
κιοινιοισυχνοδιαβαίνουνεκιαλικοντίζουνέντη.
-Κιίντακοντόμουζήλεψεοάρχοςκαιμεθέλει,
που’μαιάπραγηκιακάτεχηκαιτάξηδενογούμαι
κιάγγουρησαντοπωρικό,σαντοστιφόκυδώνι;
Ναπάρειμιαναρχόντισσσαστοσόινατουμοιάζει,
σταέχηνα’ναιταιργιαχτοί,σταχρόνιασογκαιρίτες,
νασογεράσουνεκιοιδυο,στερνάκαλάναδούνε.
Πάλικιανείν’τουριζικούγυναίκαναμεπάρει
καιναμεκάμειαρχόντισσα,δαμάκιαςανημένει
πρώταναφάνωταπρουκιά,ναταμορφοπλουμίσω,
ντουζίνεςταπετσετικά,τσιμπόλιεςμετηνπήχυ
τσιπατητέςασήκωτες,κασέλεςταχιράμια
καιταπαπλοσκεπάσματαστίβατσιδωδεκάδες.
Ναβάλωκαιτηνυστεργιάτουπάστουτασεντόνια
μεμαντινάδεςναδιαστώ,μελύρεςναταφάνω,
καιμετσ’αγάπηςτοσκοπόναταγοργοκεντήσω.

ΧρΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Νακάμωξόμπλιπέρδικαπουτηβαστάγεράκι
ναγράψωκιαποκατωθιόκόκκινοτ’όνομάμου,
ναμοιάζουνταψηφίαντουμετσηκαρδιάςτοαίμα.
Ναποπεράσεικιοκαιρόςναπιάσωταδεκάξε,
ναμεγαλώσουντακουρλιάκιοκόρφοςναγεμίσει
νακάμωλυγερόκορμί,νασύρωμπόιακόμη
γιαναταιργιάζωτ’άρχοντα,γιατίκοντήτουπέφτω.

>

Να πάρει μιαν αρχόντισσσα
στο σόι να του μοιάζει,
στα έχη να ’ναι ταιργιαχτοί,
στα χρόνια σογκαιρίτες,
να σογεράσουνε κι οι δυο,
στερνά καλά να δούνε.

◗

Φωτογραφία από
τον κρητικό γάμο που έγινε
και φέτος στην Κριτσά.
Η οικογένεια της νύφης
περιμένει τον γαμπρό...
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Η ΕΥΧΗ ΣΤΟ ΕρΓΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ:

«...Να σογεράσετε, να κάμετε παιδιά,
να πιάσετε αγγόνια· να πληθύνει το σόι του ανθρώπου...»
Ψάχνοντας για τη χρήση της γαμήλιας ευχής των Κρητικών στη λογοτεχνία, σταματάμε στον
πιο γνωστό και πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο των κρητικών γραμμάτων στα νεότερα χρόνια: στον Καζαντζάκη. Στο έργο του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται περιγράφει τον γάμο του Λενιού, της παραδουλεύτρας του Πατριαρχέα. Κι ανάμεσα στις ευχές που διάλεξε ο συγγραφέας
για το καινούργιο ζευγάρι, ήταν και τούτη: να σογεράσετε!
Μεταφέρομε ένα εκτενέστερο απόσπασμα. Ο Καζαντζάκης ξέρει να χτίζει στέρεα τις λέξεις
στον λόγο του. Και παράλληλα να μεταφέρει εικόνες και συναισθήματα:
στραφταννύφηκαιγαμπρός,καλοπλυμένοι,λαμπροστολισμένοι,αλαφριάιδρωμένοι
καιμύριζανσανάλογαπουβγαίνουναπότη
θάλασσα.Ένιωθεςτούταταδυοκορμιάνα
'μενανμονάχαστονκόσμο,θαξεναγέμιζεοκόσμοςανθρώπους.Ογεροάρχοντας πήγε και στάθηκε
πλάι τους· αυτός θα 'μπαινε
κουμπάρος, θ' άλλαζε τα
στέφανα. Ο παπα-Γρηγόρηςείχεαρχίσεικιόλανα
ψέλνει, ο καντηλανάφτηςκουνούσερυθμικά
τοασημένιοθυμιατήρι,
οικαλεσμένοιστέκουντανγύρακαικαμαρώναν, δυο κοπελούδες
περίμεναν με δυο δίσκους γεμάτους κουφέτα.
ΒιάζουντανοπαπαΓρηγόρης,δενείχεκέφι,
ολογισμόςτουήτανστην
κόρη του, που την είδαν
σήμερατοπρωίοιγιατροί
καικούνησαντοκεφάλιτους.
Έψελνεγρήγορα,έτρωεταμισά
γράμματα,βιάζουνταν,βιάζουντανκιηνύφηκιογαμπρόςν'απομείνουν μόνοι, δεν καταλάβαιναν τι
χρειάζουνταιόλααυτάστηδουλειάτους·βιάζουντανκιογερο-Πατριαρχέας,γιατίένιωθεταγόνατα του να λυγίζουν, μα έσφιγγε τα δόντια,
στέκουντανντούρος,γιατίντρέπουνταν.
-Παιδιά,είπε,άματέλειωσετομυστήριο,έχουν
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Κρητικός γάμος
(αρχές 20ού αιώνα).
Ο Καζαντζάκης ήταν
βαθύς γνώστης των
τοπικών εθίμων...
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τιςχαρέςτουςαπόψετοΛενιόκιοΝικολιός.καλώς
ορίσατεστοαρχοντικόμου!Φάτεκαιπιέτε,γλεντήστε, έχουμε σφάξει μπόλικα αρνιά, δόξα σοι ο
Θεός,έχουμεμπόλικοκρασί,άρχισεκιόλα
οτρύγος,θαξαναγεμίσουντίγκατα
βαρέλια,πίνετεόσοχωράειηκοιλιάσας!
Στράφηκε στο καινούριο
ζευγάρι:
-Ναζήσετε,μωρέπαιδιάμου,τουςφώναξε,να
σογεράσετε, να κάμετε
παιδιά,ναπιάσετεαγγόνια·ναπληθύνειτο
σόιτουανθρώπου,να
μησβήσειτοτζάκι!Να
μημαςπάρειτοναέρα
οχάρος·θερίζειαυτός,
σπέρνουμε εμείς, να
δούμεποιανούθαπεράσει.Ακούς,μωρέΝικολιό; Τα μάτια σου
τέσσερα· σπέρνε όσο
μπορείς!
»Εγώ, παιδιά, να με
συμπαθάτε,θ'ανέβωναξαπλώσω· δεν είμαι καλά. Μα
εσείς,τηδουλειάσας!Τρώτεκαι
πίνετε,γάμοτονείπανε,γλεντήστε
όσοναξημερώσει:
»Καισεσας,απήδηχτεςκοπέλες,καισεσας,
αμούστακαπαλικαράκια,γρήγορακαιστιςχαρές
τιςδικέςσας,καινα’μαιστογάμοσαςκιεγώ,καινα
’χω,λέει,γίνεικιεγώαμούστακοπαλικαράκικαινα
σαςκουβαλώτοκρασίμετομπουγαδοκόφινο! X

