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ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΜΜΟΟ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  

 

Η Τζωρτζάκη Χρυσούλα Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου αποφοίτησε το 2002 

από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου. Το 2006 έγινε πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικής 

Επιστήµης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Π.Κ. και το 2008 εισήχθη µε επιτυχία 

στο Μ.Π.Σ Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης 

του Π.Κ. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά (Proficiency) και κατέχει καλά Γαλλικά (DELF). Είναι 

άριστη γνώστης του Στατιστικού Προγράµµατος για τις Κοινωνικές Επιστήµες SPSS 

(Statistic Program for Social Scientists.  

Έχει εργασθεί ως Σύµβουλος- Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Μαλίων σε θέµατα 

πολιτικής και πολιτισµού. Έχει κατά καιρούς αρθρογραφήσει σε περιοδικά («Τα Χρονικά», 

«Τα Κρητικά») και εφηµερίδες («∆ηµοτικό Βήµα ∆ήµου Μαλίων», «Ρέθεµνος») σε θέµατα 

που αφορούν την πολιτική, τον πολιτισµό, την παράδοση, και τη λαογραφία. Σήµερα 

εργάζεται ως τραπεζικό στέλεχος στο T.T. Hellenic Postbank Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.  

Στο πλαίσιο των ερευνητικών και ακαδηµαϊκών της ενδιαφερόντων έχει συγγράψει 

αρκετές εργασίες µερικές από τις οποίες είναι: «Θεωρίες Ανθρωπίνου Κεφαλαίου µέσα από 

τα Οικονοµικά της Εκπαίδευσης», «Περί ∆ιαφθοράς ή η Χαµένη Τιµή της Πολιτικής», 

«Πολιτικές και δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, η Ελληνική περίπτωση», «Κράτος και τοπική 

πολιτική», «Πρόσφατες θεωρίες περί καπιταλιστικού κράτους», «Πολιτική κοινωνικοποίηση 

των εφήβων», «Εθνικισµός και ΜΜΕ: Επιρροή των ΜΜΕ στη διαµόρφωση και µεταβολή 

των εθνικιστικών τάσεων στη σύγχρονη κοινωνία», «Globalization and the Family», «Η 

κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση», «Κρατικές Πολιτικές στην Εκπαίδευση και 

Μειονότητες: Το Πολιτισµικό Ελάχιστο και η Θεσµική διαχείριση της ∆ιαφοράς», «Ιστορική 

Αναδροµή της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού», «Ανάλυση της 

πολιτικής για το Σχέδιο Καποδίστρια», «Κοινωνία της πληροφορίας και προσωπικά 

δεδοµένα. Ενδεχόµενοι κίνδυνοι και µέθοδοι προστασίας», «Εµπειρικές έρευνες σχετικά µε 

τις στάσεις των πολιτών ως προς την εθνοτική γλωσσική και θρησκευτική διαφορετικότητα 

στην Ελλάδα. Η γνώµη των Ελλήνων πολιτών για τους Μετανάστες και τα δικαιώµατα 

τους.», «Η πορεία εξέλιξης του ∆ιοικητικού ∆ικαίου», «Πολιτικές Κατάρτισης. Το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων». 
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Ασχολείται µε τη µελέτη και τη διάσωση των κρητικών παραδοσιακών χορών, καθώς 

και µε την εµβάθυνση στους παραδοσιακούς δρόµους της κρητικής λύρας. 
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

Η πλούσια ιστορία της Κρήτης έχει αρκετά σηµεία τα οποία έχουν φωτιστεί ελάχιστα 

ή και καθόλου, από ερευνητές, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλά κενά στην ιστορία της 

κρητικής κοινωνίας ενώ βρισκόταν υπό τον ζυγό των Ενετών και έπειτα των Τούρκων. Οι 

µελέτες που υφίστανται, πραγµατεύονται περισσότερο ιστορικές µάχες και πολέµους και 

λιγότερο τη καθηµερινότητα, τη συµβίωση διαφορετικών πολιτισµών και την αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους.  

Εφαλτήριο για τη σύνταξη της µελέτης αυτής ήταν το κενό στη βιβλιογραφία που 

αφορά τη ανάµειξη- κληρονοµιά επίκτητων, ξένων πολιτισµικών στοιχείων, µέσω της 

συµβίωσης διαφορετικών πολιτισµών σε συνθήκες απολυταρχίας, και ειδικότερα στα έθιµα 

του κρητικού γάµου. Η παρούσα εργασία δηµιουργήθηκε για την εκκίνηση της συζήτησης 

που αφορά τη συµβίωση διαφορετικών πολιτισµών στη Κρήτη και τα δάνεια που 

ενδεχοµένως λαµβάνουν χώρα µεταξύ των γηγενών κρητικών και των κατακτητών Ενετών 

και Οθωµανών. Σε καµία περίπτωση δεν επιχειρείται η κάλυψη των ερευνητικών κενών γύρω 

από τη πολιτισµική αλληλεπίδραση, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα ιδιαίτερα µεγαλεπήβολο 

σχέδιο, τα όρια του οποίο διαπερνούν τη παρούσα εργασία. Επιπρόσθετα δε θα µπορούσε να 

καλυφθεί ολόκληρο το φάσµα της πολιτισµικής αλληλεπίδρασης και γι αυτό το λόγο 

αναφέρονται εντελώς επιγραµµατικά κάποια στοιχεία τα οποία δε µπορούν να παραληφθούν 

και αναπτύσσεται εκτενέστερα η διαδικασία του γάµου στη Κρήτη έτσι όπως εξελίχθηκε 

µέσα στους αιώνες, από τα Βυζαντινά χρόνια, ως την Ενετική και έπειτα Οθωµανική κατοχή. 

Μέσα από τη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρείται να ερευνηθεί το αν υπήρξε 

πολιτισµική αλλοίωση σε ότι αφορά τα κρητικά έθιµα του γάµου από τους κατακτητές του 

νησιού, ποια σηµεία άντεξαν και κράτησαν στεγανά τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους, 

κατά πόσο υπήρξε σύζευξη εθίµων και κατ’ επέκταση θρησκευτικών ψηγµάτων, και τέλος 

ποια κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία ήταν αυτά, αν υπήρξαν, που συνέβαλλαν στο να 

επιτευχθεί ή όχι κάποια επιρροή στα έθιµα του κρητικού γάµου. 

Η έρευνα για την παρούσα εργασία περιορίστηκε σε ένα µικρό ποσοστό πρωτογενούς 

βιβλιογραφίας που ήταν προσβάσιµο. Πολλά από τα απαραίτητα προς µελέτη πρωτογενή 

έγγραφα ήταν στο Ενετικό αρχείο στη Βενετία και όσα τούρκικα έγγραφα έχρηζαν µελέτης 

ήταν δυστυχώς στη τούρκικη γλώσσα. Έτσι κινήθηκε µονάχα σε µεταφρασµένα νοταριακά 



5 
 

έγγραφα, σε αναφορές διάφορων ξένων περιηγητών στο νησί, και σε δευτερογενή 

βιβλιογραφία, µέσα από το φάσµα της οποίας βρέθηκαν µικρά στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για να συµπληρώσουν το πάζλ του προς έρευνα ζητήµατος. Μέσα από την 

κριτική επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών, έγινε προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί 

η καθηµερινότητα των κρητικών µε τους Ενετούς και τους Τούρκους για να ερευνηθεί σε 

δεύτερο στάδιο η όποια πολιτισµική αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση επιρροή στα δρώµενα 

του γάµου στη Κρήτη. 

Οι δυσκολίες ήταν πολλές, όµως, ο ενθουσιασµός, η δηµιουργική διάθεση και οι 

ερευνητικές ανησυχίες ήταν περισσότερες, κι έτσι επετεύχθη η παρούσα µελέτη. Για να έλθει 

όµως εις πέρας συνέβαλλαν σηµαντικά άνθρωποι τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω. 

Πρώτον τον επιβλέποντα της εργασίας κ. Χιωτάκη Στυλιανό, Καθηγητή του Τµήµατος 

Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τις εποικοδοµητικές επισηµάνσεις του, 

το ένθερµο ενδιαφέρον του και την εµπιστοσύνη που µου επέδειξε για τη διεκπεραίωση 

τούτου του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθεια της στην εύρεση, 

ανάλυση, και ερµηνεία των νοταριακών εγγράφων, την κ. Κάσδαγλη Αγλαΐα Επίκουρη 

Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Κ. Ευχαριστώ θερµά τον 

Πρόεδρο του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Π.Κ., Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Παπαδάκη Νικόλαο για την αστείρευτη στήριξη και την ειλικρινή ενθάρρυνση του στη µέχρι 

τώρα ακαδηµαϊκή µου πορεία. Τέλος νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένεια µου 

για την αµέριστη συµπαράσταση της και ιδιαίτερα τον αρραβωνιαστικό µου κ. Καµηλάκη 

Ιδοµενέα που είναι ο συνοδοιπόρος µου στο ταξίδι της έρευνας, µα και της ζωής. 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

 

«Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις µέσα σου όλους 

τους προγόνους. Το δεύτερο να φωτίσεις την ορµή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο 

σου χρέος, να παραδώσεις στο γιό τη µεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.»1 

 

Στις µέρες µας, όλο και περισσότερο, η πολιτική σκέψη αποκτά πολιτιστικό 

χαρακτήρα. Η δηµόσια δραστηριότητα, όλο και περισσότερο, στρέφεται στην εξυπηρέτηση 

λειτουργιών που αναγνωρίζονται σαν πολιτιστικές. Η καθηµερινή ζωή, όλο και περισσότερο, 

αξιολογείται µε κριτήρια πολιτιστικά. Το "µεγαλύτερο" και το "περισσότερο", που ήταν ο 

στόχος της οικονοµικής ανάπτυξης, δίνουν την θέση τους στο "καλύτερο" και το "ηθικότερο" 

της πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πολιτιστικοποίηση, µετά την πολιτικοποίηση, της κοινωνίας 

οδηγεί στην ανάγκη να κατανοηθεί η έννοια του πολιτισµού, να γίνει γνωστό το παρελθόν 

του και να προβλεφθεί το µέλλον του. Αναπτύσσονται, κατά συνέπεια θεωρίες για τον 

πολιτισµό ή σε σχέση µ' αυτόν και διερευνάται η σύνδεσή του µε την παράδοση και την 

ανάπτυξη. Όλα αυτά συµβαίνουν µέσα στο τεταµένο κλίµα και τις αντιθέσεις της λεγόµενης 

παγκοσµιοποίησης. Η έννοια "πολιτισµός" αναπτύχθηκε µέσα από την ανάπτυξη των ιδεών 

της αστικής επανάστασης. Στην χώρα µας ο πολιτισµός νοήθηκε σαν "αρχαίος ελληνικός 

πολιτισµός" και οι νεότερες αστικές ελληνικές κοινωνίες καθορίστηκαν πολιτιστικά από την 

σύνδεσή τους µ' αυτόν που ακολούθησε δύο δρόµους: Αφ' ενός επιβίωσαν σηµαντικά 

πολιτιστικά προϊόντα – ιδέες και πράγµατα – προσαρµοσµένα στις εξελισσόµενες κοινωνικές 

συνθήκες. Αφ' ετέρου επανεισήχθη ο αρχαίος πολιτισµός, "επεξεργασµένος" από άλλες 

κοινωνίες που ήρθαν σε επαφή µε την δική µας σε διάφορες εποχές. Οι σχέσεις εποµένως που 

είχε η κοινωνία µας µε άλλες κοινωνίες επηρέασαν, λίγο ως πολύ, θετικά ή αρνητικά, την 

ελληνική αντίληψη για τον πολιτισµό και τελικά τον ίδιο τον πολιτισµό µας.  

Η Κρήτη λόγω κυρίως της στρατηγικής της θέσης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, 

γνώρισε πολλούς λαούς και πολιτισµούς. Το νησί αυτό το κατέλαβαν πολλοί, συναντήθηκαν 

και έζησαν από κοινού για αιώνες άνθρωποι από διάφορους πολιτισµούς και θρησκείες. Εδώ 

κυρίως θα µας απασχολήσει το αν κατά πόσο και σε ποια σηµεία αλληλεπίδρασαν όλοι αυτοί 

                                                 
1 Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική Salvatores Dei», Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 
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οι πολιτισµοί, έτσι ώστε να αλλοιώσουν τις παραδόσεις γενικότερα και τις γαµήλιες κρητικές 

παραδόσεις ειδικότερα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο τίθεται το χωροχρονικό πλαίσιο έρευνας, έτσι ώστε να είναι 

ευδιάκριτος ο ιστορικός τοµέας µέσα στον οποίο εξετάζεται το ζήτηµα της αλληλεπίδρασης 

των πολιτισµών αναφορικά µε τις εκφάνσεις του κρητικού γάµου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µια συνοπτική ανάλυση των θεωρητικών εννοιών 

που χρησιµοποιούνται. Μερικές από αυτές που πραγµατευόµαστε για οριοθετήσουµε το 

εννοιολογικό συγκείµενο είναι η πολυπολιτισµικότητα, πάντα βέβαια υπό το πρίσµα των 

αιώνων που ερευνούµε. Η έννοια αυτή της πολυπολιτισµικότητας χρησιµοποιείται 

περισσότερο για να δείξει τη συνύπαρξη, την ανεκτικότητα, και τη σύζευξη των διάφορων 

πολιτισµών, και λιγότερο µε την σηµερινή έννοια, στα πλαίσια δηλαδή της δηµοκρατίας, της 

ισονοµίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γίνεται εκτενής παρουσίαση του όρου της 

«πολιτισµικής ταυτότητας», χωρίς βέβαια να εξαιρούνται όροι όπως είναι η «κουλτούρα», «ο 

πολιτισµός», «η πολιτισµική ιδιαιτερότητα». 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται να παρουσιαστεί το πώς συµβίωναν οι 

διάφοροι πολιτισµοί στην Κρήτη, πέρα από τα ιστορικά στοιχεία. Σκιαγραφούνται οι πτυχές 

της κοινωνικοοικονοµικής κοινής ζωής και ξεκινά η διερεύνηση για τυχόν επιρροές στην 

εθιµοτυπία του κρητικού γάµου. Αρχικά παρουσιάζεται η σύζευξη Ενετικού και Κρητικού 

πολιτισµού, πως επηρέασε τη γλώσσα, την τέχνη και την εκπαίδευση στην 

Βενετοκρατούµενη Κρήτη. Στη συνέχεια εξηγείται το φαινόµενο των Τουρκοκρητικών, και 

µέσω αυτού, βλέπουµε την κατάσταση στην Τουρκοκρατούµενη Κρήτη. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όψεις των λαϊκών τελετουργικών εθίµων της 

Κρήτης και περιγράφεται αναλυτικά ο κρητικός γάµος µε πλούσια λαογραφικά στοιχεία. 

Αρχικά αναφέρονται τα βυζαντινά γαµήλια έθιµα και έπειτα ξετυλίγεται το κουβάρι της 

γαµήλιας διαδικασίας από το προξενειό, τον αρραβώνα, το προικοσύµφωνο, µέχρι το 

στόλισµα των νεόνυµφων, τα έθιµα της γαµήλιας ακολουθίας, τη στέψη, και το γαµήλιο 

γλέντι. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο κρίνεται σκόπιµο να διαφανεί η χρήση του δηµοτικού κρητικού 

τραγουδιού στους γάµους, όπου συχνά αποκτούν αλληγορικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια 

γίνεται µια επιλογή από φράσεις γαµήλιων τραγουδιών που έχουν ιταλοβενετικές γλωσσικές 

επιδράσεις. 
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Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται επιγραµµατικά οι περιγραφές των κρητικών χορών 

που λάµβαναν χώρα στους γάµους διότι πολλοί από αυτούς διαφαίνεται ότι κάποιοι από 

αυτούς είτε δηµιουργήθηκαν είτε εξελίχθηκαν µε κάποιο έναυσµα που είχε σχέση µε τους 

κατακτητές.  

Η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση των γενικών συµπερασµάτων, των 

περιορισµών της έρευνας και της βιβλιογραφίας. 
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11..  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ    

 

 Ξεκινώντας την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί µια συνοπτική ιστορική αναδροµή 

για να οριοθετηθεί το χρονικό, και κοινωνικοοικονοµικό- πολιτικό πλαίσιο έρευνας. 

Μια από τις τελευταίες Ελληνικές περιοχές που κατέλαβαν οι Ρωµαίοι ήταν η 

Κρήτη, το 67 π.Χ. Με την εδραίωση της ρωµαϊκής κυριαρχίας στη µεγαλόνησο άρχισε µια 

νέα φάση ζωής στο νησί. Ειδικότερα, µετά την υποδούλωση της Κρήτης από τους 

Ρωµαίους και την ολοσχερή καταστροφή της Κνωσού από τους Ρωµαίους το 67 π.Χ., 

πρωτεύουσα της Κρήτης έγινε η Γόρτυνα, επειδή αυτή ήταν φιλικά προσκείµενη προς τη 

Ρώµη, κάτι για το οποίο κατακρίθηκε από τους υπόλοιπους Κρήτες . 

Η Κρήτη διετέλεσε ρωµαϊκή επαρχία από το 69 π.Χ. και µέχρι που ιδρύθηκε η 

Βυζαντινή αυτοκρατορία, δηλαδή µέχρι το 305-330 µ.Χ. Οι Ρωµαίοι δεν επεµβαίνουν 

εθνολογικά και δεν επιχειρούν τον εκλατινισµό των Κρητικών. Το νησί επισκέπτεται (62-

63 Π.Χ.) ο Απόστολος Παύλος που αναλαµβάνει την οργάνωση της εκκλησίας Κρήτης. 

Πρώτος Επίσκοπος ορίζεται ο πιστός του µαθητής Τίτος µε έδρα τη Γόρτυνα.  

         Στη διάρκεια του 7-8ου αι. η Κρήτη θα υποστεί πολλές ληστρικές αραβικές 

επιδροµές. Μόλις, όµως, γύρω στα 827, πέφτει στα χέρια µιας οµάδας Αράβων – 

Σαρακηνών. Η Αραβοκρατία ξεκινά µε αίµα και δάκρυ για το νησί. Η Κρήτη βυθίζεται σ' 

ένα πνευµατικό και οικονοµικό σκοτάδι χωρίς όµως να αλλοιωθεί εθνολογικά ο 

πληθυσµός της.  

          Το 960 µ.Χ., στα χρόνια του Ρωµανού Β',  εκστρατεύει για την ανάκτηση της 

Κρήτης ο Νικηφόρος Φωκάς ο οποίος καταλαµβάνει το Χάνδακα (σηµερινό Ηράκλειο) 

εκδιώκοντας τους Άραβες, ύστερα από χρονοβόρα πολιορκία του µεγάλου φρουρίου του 

Χάνδακα (Ηράκλειο). 200.000 νεκροί είναι το τίµηµα. Ο Φωκάς υιοθέτησε ισχυρά 

κίνητρα για την οικονοµική ενίσχυση των κατοίκων του νησιού και φρόντισε για την 

εδραίωση της πολιτικής κυριαρχίας στο νησί, την αναζωπύρωση του Χριστιανισµού και 

την αφύπνιση του εθνικού φρονήµατος των Κρητών. Το 1082 ο Αλέξιος Β΄Κοµνηνός, 

έστειλε αποίκους µε επικεφαλείς 12 αρχοντόπουλα, για να εγκατασταθούν στο νησί 

παραχωρώντας τους µεγάλες εκτάσεις και σηµαντικά προνόµια, προκειµένου να ενισχυθεί 

ο ντόπιος πληθυσµός.. Τα ονόµατα των οικογενειών από τα οποία προέρχονταν τα 
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αρχοντόπουλα ήταν : Χορτάτζηδες, Καλλέργηδες, Μελησινοί, Φωκάδες, Γαβαλάδες, 

Βλαστοί, διατηρήθηκαν δε µέχρι σήµερα.  

Η βυζαντινή κυριαρχία τερµατίστηκε το 1204 όταν η Κρήτη δόθηκε από τους 

Σταυροφόρους στο Βονιφάτιο το Μονφερατικό, ο οποίος την πούλησε στο δόγη της 

Βενετίας Ερρίκο ∆άνδολο.  

Η οριστική όµως επιβολή της Βενετίας στην Κρήτη έγινε αργότερα, το 1212,µε τον 

Ενετό δούκα Ιάκωβο Τίεπολο, ο οποίος ανάγκασε τον Γενουάτη αντίπαλο του να 

εγκαταλείψει το νησί µε συνθήκη. Έτσι µετά από µία τελευταία γενουάτικη απόπειρα το 

1266-1294 που απέτυχε η Βενετία έγινε ο κυρίαρχος του νησιού για τεσσερισήµισι 

περίπου αιώνες από το 1212 έως το 1669. 

Μόλις οι Βενετσιάνοι παρέλαβαν - κατέλαβαν την Κρήτη την κήρυξαν βενετσιάνικο 

βασίλειο µε έδρα της νήσου το Χάνδακα ή βενετσιάνικα Candia, απ’ όπου και η Κρήτη 

λέγονταν βασίλειο του Χάνδακα (Regno di Candia). 2 

Κατά την βενετσιάνικη περίοδο ο Μητροπολίτης και οι ορθόδοξοι επίσκοποι 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το νησί. Ακολουθούν πολλές επαναστάσεις που 

καταλήγουν όµως σε αποτυχία. Μεγαλύτερη θεωρείται αυτή µε αρχηγό τον Αλέξιο 

Καλλέργη που διαρκεί 17 ολόκληρα χρόνια (1282). Επίσης επαναστατούν (1341) και οι 

Βενετοί φεουδάρχες δυσαρεστηµένοι από τη φορολογική πολιτική της Βενετίας που 

καταστέλλεται αιµατηρά.  

Οι Βενετοί για να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν µε τον ντόπιο πληθυσµό 

και για να λύσουν το πρόβληµα της απόστασης σκέφτηκαν και έκαναν εποικισµούς. Οι 

πρώτοι έποικοι αναχώρησαν από την Βενετία στις 20 Μαρτίου 1212 και ήταν 132 ευγενείς 

ή ιππότες και 48 πεζοί ή δηµοτικοί. Ακολούθησαν και άλλοι εποικισµοί το 1222, το 1235 

και το 1252 οπότε χτίστηκαν και τα Χανιά στη θέση της αρχαίας Κυδωνίας.  

Στην πρώτη εκατονταετία εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη περίπου 10.000 Ενετοί, που 

δείχνει την σπουδαιότητα που απέδιδαν στο νησί , αφού η ίδια η Βενετία είχε 60.000 

πληθυσµό. Οι πρώτοι αιώνες ήταν σκληροί και αδυσώπητοι για τον Κρητικό λαό. Τους 

αφαίρεσαν την γη, δούλευαν σκληρά για την οχύρωση του νησιού και έκαναν πολλές 
                                                 

2 Το πιο επιβλητικό µνηµείο της εποχής που σώζεται έως σήµερα είναι το φρούριο του Κούλε στο λιµάνι του Ηρακλείου.  Candia = 
παραφορά της Σαρακινής ονοµασίας Χάνδακας = το αυλάκι. Οι Σαρακηνοί έλεγαν έτσι το Ηράκλειο, επειδή γύρω-γύρω από αυτό, οι 
Σαρακηνοί και συνέχισαν οι Βενετοί είχαν κατασκευάσει ένα µεγάλο αυλάκι µε νερό και τείχη, για να µη πλησιάζουν οι πολιορκητές. Από 
την πόλη Candia, ονοµάστηκε έτσι σιγά-σιγά και η νήσος Κρήτη. 



11 
 

αγγαρείες των Ενετών. Στο διάστηµα των 457 ετών που οι Ενετοί κατείχαν το νησί 

εκδηλώθηκαν εναντίον τους 25 επαναστάσεις και πολλά άλλα µικρότερα κινήµατα. Κατά 

την ενετική  περίοδο, η Κρήτη γνώρισε µεγάλη άνθηση στις τέχνες και στα γράµµατα, 

επειδή οι Βενετοί, για να καλοπιάσουν τους Κρήτες, ώστε να µε πάνε µε το µέρος της 

Τουρκίας άφησαν κάποιες γλωσσικές και θρησκευτικές ελευθερίες στους Κρήτες 

Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 µ.Χ. πολλοί 

Έλληνες ευγενείς και διανοούµενοι αναχώρησαν για την βενετοκρατούµενη Κρήτη. Έτσι ο 

βυζαντινός πολιτισµός και η βυζαντινή τέχνη γνώρισαν µια νέα άνθηση. Αυτό βοήθησε 

στο να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες συµβίωσης Κρητικών και ενετών, παράλληλα 

βέβαια µε τον φόβο των ενετών για τους Τούρκους που τους έκανε να θέλουν να έχουν 

καλύτερες σχέσεις µε τον ντόπιο πληθυσµό.3 

Στα µέσα του 16ου αιώνα τα Χανιά εµφανίζονται ως σηµαντικό εµπορικό κέντρο, 

απ' όπου εξάγεται κρασί, λάδι και χυµός λεµονιών και νεραντζιών προς τη Βενετία, 

Κωνσταντινούπολη, Φλάνδρα, Αλεξάνδρεια, Μάλτα, Σικελία. Την εποχή µάλιστα κατά 

την οποία σηµειώθηκε η µεγάλη σιτοδεία στην Ανατολική Μεσόγειο, λαθρέµποροι στα 

Χανιά διακινούσαν ποσότητες που έφταναν στο λιµάνι από τη ∆ύση και την Τουρκία. Η 

εικόνα της οικονοµικής ευεξίας µεταβάλλεται στις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα και στις 

αρχές του επόµενου, όταν ο τουρκικός κλοιός γύρω από τις βενετικές κτήσεις γίνεται 

ολοένα και πιο ασφυκτικός. 

Στα γνωρίσµατα της πόλης εγγράφεται τώρα η περιορισµένη προσφορά εργασίας 

που παρατηρείται ιδιαίτερα στον σηµαντικό για τις ανάγκες της Βενετίας τοµέα της 

ναυπήγησης, αλλά και τα αισθήµατα ανασφάλειας και δυσπιστίας των κατοίκων απέναντι 

στους Βενετούς. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι το 1573, λίγα δηλαδή χρόνια µετά την τουρκική κατάκτηση 

της Κύπρου, ο ιερέας του ναού του Σωτήρα παρακινούσε τους Χανιώτες να 

εγκαταλείψουν τους Βενετούς και να ταχθούν µε το µέρος των Τούρκων. Κι ακόµη ότι το 

1619 η Βενετία αναγκάστηκε να στείλει ξυλεία και άλλα υλικά στο ναυπηγείο των 

                                                 
3Σε αντίθεση µε το συµβολαιογραφικό αρχείο του Χάνδακα που έχει σωθεί και φωτίζει ποικιλοτρόπως τις κοινωνικές και οικονοµικές 
δοµές της περιοχής, το αντίστοιχο των Χανιών έχει χαθεί, µε αποτέλεσµα οι γνώσεις µας να στηρίζονται συνήθως στα στοιχεία των επίση-
µων βενετικών πηγών. Αν για την πρώτη χρονική περίοδο της ενετοκρατίας οι πληροφορίες που αντλούµε από τα έγγραφα αναφέρονται 
κυρίως σε ζητήµατα οργάνωσης του χώρου, για τον 16ο και 17ο αιώνα το διαθέσιµο τεκµηριωτικό υλικό επιτρέπει την ανίχνευση µιας πιο 
σύνθετης κοινωνικής πραγµατικότητας.  
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Χανιών, µε σκοπό µεταξύ άλλων να απασχοληθούν και να συντηρηθούν οι µάστορες που 

ήταν άνεργοι. 

Η καταπιεστική από την άλλη µεριά πολιτική που ακολούθησε η Βενετία στην 

ύπαιθρο και η αδυναµία της να επιλύσει τα ζωτικά προβλήµατα των αγροτών µε τη 

θέσπιση των ριζικών µέτρων που απαιτούσαν οι κρίσιµοι εκείνοι καιροί είχε ως 

αποτέλεσµα οι χωρικοί είτε να αδιαφορούν µπροστά στο ενδεχόµενο αλλαγής κυριαρχίας 

είτε να αντιµετωπίζουν ευνοϊκά τις εχθρικές εισβολές στο νησί.  

Η Κρήτη ήταν το τελευταίο τµήµα του Ελληνικού χώρου που κατακτήθηκε από τους 

Οθωµανούς. Ύστερα από πολύχρονες (από το 1645 – 1669 µ.Χ.), πολύνεκρες και µεγάλες 

µάχες και παρά τις προσπάθειες των Βενετών να ενισχύσουν την άµυνα του νησιού, οι 

Τούρκοι καταλαµβάνουν τελικά στις 22 Αυγούστου του 1654 την πόλη των Χανίων και το 

1669 την πόλη του Χάνδακα (Ηράκλειο). 

Η Τουρκοκρατία είχε ως επακόλουθο να βυθιστεί και η Κρήτη σε ένα βαθύ καθ’ όλα 

σκοτάδι. Το χριστιανικό στοιχείο κατά την περίοδο αυτή ενωµένο αντιστέκεται µε θυσίες 

και αίµα στον Οθωµανό κατακτητή. Από τα πρώιµα κιόλας χρόνια της τουρκοκρατίας, 

αρχίζει η αντίσταση κατά του κατακτητή, πότε µε τη βοήθεια των Βενετών στα Χανιά το 

1692 και πότε µε την ενθάρρυνση των Ρώσων, στην επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη το 

1869. Όµως όλες οι  εξεγέρσεις καταλήγουν σε αποτυχία, µε µεγαλύτερες κάθε φορά 

καταπιεστικές συνέπειες για τους υποδούλους.  

Στο µεγάλο αγώνα του 1821 και η Κρήτη δεν έλειψε από το µεγάλο ξεσηκωµό. 

Ωστόσο δεν κατάφερε να απελευθερωθεί και παρέµεινε υποτελής στους Τούρκους µέχρι 

το 1830. 4 

 Το 1830, σε αντάλλαγµα των υπηρεσιών που προσφέρει ο αντιβασιλέας της 

Αιγύπτου Μεχµέτ Αλής στο Σουλτάνο, του παραχωρείται η Κρήτη στην τιµή των 21 

εκατοµµυρίων γροσίων. 

                                                 
4Το 1822 ο Σουλτάνος, ύστερα από τον πολυµέτωπο αγώνα σε όλο τον Ελληνικό χώρο, ζητά την βοήθεια του αντιβασιλέα  της  Αιγύπτου 
Μεχµέτ Αλή. Στις 28 Μαΐου 1822 περίπου 10.000 Αιγύπτιοι στρατιώτες και 5.000 ιππείς αποβιβάστηκαν στη Σούδα υπό την αρχηγία του 
Χασάν Πασά και έπνιξαν την επανάσταση των Κρητών στο αίµα. Συγκεκριµένα τον Ιανουάριο του 1823 γίνεται η σφαγή του Λασιθίου 
δηλαδή τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύµατα κατασφάζουν όσους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου δεν είχαν φύγει στα βουνά και 
στήνουν πυραµίδα από τα κεφάλια τους. Μετά οι βάρβαρες ορδές του στρατηγού Χασαν σφαγιάζουν 3600 άνδρες και γυναίκες  µέσα στο 
σπήλαιο  Μιλάτου Μεραµβέλου, όπου είχαν καταφύγει. Οι νέοι και οι νέα, αφού κακοποιήθηκαν, πουλήθηκαν στην Αίγυπτο. Επίσης στις 
2 και 3 Οκτωβρίου του 1823 στο σπήλαιο Μελιδονίου βρήκαν οικτρό θάνατο  370 κάτοικοι του χωριού Μελιδονίου που κρύφτηκαν εκεί, 
επειδή δεν ήθελαν να παραδοθούν στους επιδροµείς Τούρκους. Οι τελευταίοι πετούσαν από την είσοδο του σπηλαίου αναµµένα υλικά, 
που ο καπνός τους προκάλεσε ασφυξία. 
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Το 1840 ξεσπά πόλεµος µεταξύ του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου και της Τουρκίας µε 

αποτέλεσµα οι Μ. ∆υνάµεις, µε τη Συνθήκη του Λονδίνου, επαναφέρουν και πάλι την 

Κρήτη στη σουλτανική κυριαρχία. 

Με τη συνθήκη των Παρισίων του 1856 εκδίδεται το Χάττι Χουµαγιούν, µε το οποίο 

παραχωρούνται σηµαντικά προνόµια στους Χριστιανούς υπηκόους. Οι παραβιάσεις των 

διατάξεών τους όµως στα επόµενα ως το 1898 χρόνια αποτελούν και τη βασική αιτία των 

πολλών εξεγέρσεων που σηµειώνονται. 

Το 1858 γίνεται το κίνηµα του Μαυρογένη και εξ αυτού παραχωρούνται, µε ειδικό 

φιρµάνι, στους Κρητικούς διάφορα φορολογικά, θρησκευτικά, διοικητικά και δικαστικά 

προνόµια. 

Λίγο µετά ακολουθεί η µεγάλη Κρητική επανάσταση  του 1866-69 µε τον 

∆ασκαλογιάννη  για Ελευθερία και Ένωση µε την Ελλάδα του Κρητικού λαού. Η 

επανάσταση διαρκεί τρία χρόνια και δίνει θαυµαστά δείγµατα ηρωισµού και αυτοθυσίας. 

Αποκορύφωµα της νέας επανάστασης είναι το ολοκαύτωµα του Αρκαδίου το Νοέµβριο 

του 1866, η γιγαντοµαχία του Λασιθίου στις 10 - 13 Μαΐου του 1867 µε τον Κόρακα, 

καθώς και οι φονικές µάχες που σηµειώνονται σε πολλά χωριά των Χανίων, του Ρεθύµνου 

και του Ηρακλείου.   
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2. ΤΤΟΟ  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ--  ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  

2.1 Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

 Η πολιτισµική ταυτότητα, η πολιτισµική ετερότητα, οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες 

αποτελούν µέρη επικοινωνιακών συστηµάτων (κουλτούρα). Όταν αυτά τα συστήµατα 

αποδεσµεύονται από τις δοµές που τα δηµιούργησαν ή δεν συγχρονίζονται µε την κοινωνική 

εξέλιξη, δηµιουργούν την εντύπωση πως είναι αυθύπαρκτα και πως ήταν και θα είναι πάντα 

εκεί. Αυτή η συγκυριακή στιγµή, που είναι αποτέλεσµα µιας αναντιστοιχίας ανάµεσα στα 

επικοινωνιακά συστήµατα και τις δοµές, µορφοποιείται ως πολιτισµική ιδιαιτερότητα. Η 

αναγνώριση και κατηγοριοποίηση-οµαδοποίηση πολλών τέτοιων ιδιαιτεροτήτων συγκροτούν 

την πολυπολιτισµική κοινωνία. 

Όταν λέµε ότι η κοινωνία µας γίνεται πολυπολιτισµική, αυτό σηµαίνει ότι τείνει να 

αναγνωρίζει ισότιµα ακόµη και άλλες αξίες ή διαφορετικά πρότυπα ζωής από τα δικά µας, 

εφόσον βέβαια τα τελευταία δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 

αρχές του Συντάγµατος. Άρα, το άνοιγµα αυτό προς έναν ισότιµο πολιτισµικό πλουραλισµό 

έχει έναν απαράβατο όρο: οι διαφορετικές αξίες που µπορεί να αναγνωρίζουµε δεν 

επιτρέπεται να θίγουν τα κοινωνικά και πολιτικά επιτεύγµατα της ισονοµίας, της ίσης 

µεταχείρισης και του συνταγµατικού κράτους. Μόνο στη βάση αυτή αναγνωρίζεται η 

πολιτισµική διαφορετικότητα. Στην προσέγγιση της πολυπολιτισµικότητας δεν µπορούµε να 

οριοθετήσουµε τους στόχους µας µε εντελώς αφηρηµένο τρόπο και χωρίς να υπολογίσουµε 

την εκάστοτε ιστορική πραγµατικότητα και τα µέσα που έχουµε στη διάθεση µας.5 

Στις συνθήκες της εποχής την οποία µελετάµε πχ. Οθωµανική Αυτοκρατορία, δε 

µπορούµε να πραγµατευόµαστε εννοιολογικά την πολυπολιτισµικότητα, µε τον ίδιο τρόπο µε 

τον οποίο την αντιµετωπίζουµε µε τα σηµερινά δεδοµένα. Η πολυπολιτισµικότητα 

υποστηρίζει ότι διαφορετικοί πολιτισµοί µπορούν να συνυπάρχουν σε µια κοινωνία σε 

συνθήκες δηµοκρατίας και πλήρους σεβασµού των µειονοτικών δικαιωµάτων. Η αποδοχή της 

πολιτισµικής ετερότητας γίνεται ανεκτή από την πλειοψηφία στον βαθµό που δεν προκαλεί 

τις πολιτισµικές παραδοχές της. Σε ένα περιβάλλον απολυταρχίας όροι σαν και τους 

                                                 
5 Χιωτάκης Στ., Πολυπολιτισµικότητα: Ανάµεσα σε δύο εκδοχές και Ιδεότυπους (Τετράδια πολιτικής επιστήµης) 
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παραπάνω δεν υφίστανται, πάραυτα, θα τους χρησιµοποιήσουµε για να αναλύσουµε τη 

σύζευξη και τη συµβίωση των διάφορων πολιτισµών, στη περίπτωση µας των γηγενών 

Κρητών µε τους κατακτητές Ενετούς και Τούρκους αντίστοιχα. Το φαινόµενο της 

πολυπολιτισµικότητας µπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό σε σύγκριση µε άλλα 

πολιτεύµατα. Μια προοπτική µε την οποία προσεγγίζεται είναι όταν υφίσταται το ενδεχόµενο 

της αναγωγής κάθε επιµέρους πολιτισµικής ετερότητας σε αυτοσκοπό και αντίστροφα, η 

κυριαρχία ή η αυτονόµηση της από την πολιτισµικά πολύµορφη αλλά ενιαία πολιτική 

κοινωνία. […] Οι περιχαρακώσεις αυτές, απειλούν εκτός των άλλων και τις ενιαίες αρχές της 

ισοπολιτείας-ισονοµίας, προωθώντας έτσι τη µεταλλαγή του κράτους-έθνους σε ένα 

κατακερµατισµένο κράτος των κλειστών- εσωστρεφών οµάδων ή των πολιτισµικά-κοινωνικά 

περιχαρακωµένων κοινοτήτων. Μια παρόµοια κατάσταση υπήρχε στο παρελθόν σε 

πολυεθνικές Αυτοκρατορίες όπως η Οθωµανική. (Ουόλζερ 1997: 65).6 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε µερικούς εννοιολογικούς όρους όπως η πολιτισµική 

ταυτότητα, η πολιτισµική ετερότητα, η κουλτούρα για να δούµε τι χροιά παίρνουν υπό το 

πρίσµα των αιώνων που µελετάµε. 

Οι όροι «πολιτισµός» και «κουλτούρα» αποκτούν σε κάθε εποχή και σε κάθε γλώσσα 

διαφορετικό περιεχόµενο (Νόβα- Καλτσούνη Χ. 1998, σελ. 26). Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι κάθε πολιτισµός εκφράζει και εξυπηρετεί τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης κοινωνίας σε 

µια δεδοµένη στιγµή της ιστορικής της πορείας. Κατά τον Άλφρεντ Βέµπερ ο όρος 

«πολιτισµός» (civilization) δηλώνει τα στοιχεία της κοινωνικής κληρονοµιάς που 

αναφέρονται στις επιστηµονικές γνώσεις και στα επιστηµονικά επιτεύγµατα, ενώ ο όρος 

«κουλτούρα» (Kultur) δηλώνει τα ηθικά και πνευµατικά επιτεύγµατα (Τσαούσης ∆. 1984, 

σελ. 221). Ακόµη, σε σύγκριση µε την ανθρωπολογία, η πολιτική κοινωνιολογία βλέπει τις 

διάφορες κουλτούρες και τις πολιτισµικές διαφορές, όχι αποµονωµένες, αλλά σε έµµεση ή/ 

και άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Από τη σκοπιά αυτή, όλοι µας είµαστε περισσότερο 

ή λιγότερο, πολυπολιτισµικά και διαπολιτισµικά άτοµα. (GUTMANN 1993) 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο πολιτισµός µιας οµάδας ή ενός λαού 

αποτελούν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά τους στοιχεία, η αφοµοίωση των οποίων συνθέτει την 

                                                 
6 Χιωτάκης Στ., Πολυπολιτισµικότητα: Ανάµεσα σε δύο εκδοχές και Ιδεότυπους (Τετράδια πολιτικής επιστήµης) 
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πολιτισµική τους ταυτότητα. Αυτή κατηγοριοποιεί και διακρίνει κάθε οµάδα ή λαό από τους 

άλλους. Η αναγνώριση των πολιτισµικών διαφορών, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, συντελεί στην επέκταση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας, ανεξάρτητα από το 

φύλο, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την καταγωγή ή άλλες ιδιαιτερότητες. Αντίθετα 

σύµφωνα µε τη δεύτερη σκοπιά, η αυτονόµηση της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας και η 

περιχαράκωση στο πλαίσιο της αντίστοιχης πολιτισµικής ταυτότητας των πολιτισµικών-

κοινοτικών ιδιαιτεροτήτων οδηγεί σε αποµόνωση από το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό και 

πολιτικό όλον, γι’ αυτό είναι δυνατόν να συνδέεται µε «παράλληλες πορείες» σε σχέση µε 

την ευρύτερη κοινωνία και µε αρνητικές παρενέργειες.7     

 Στο ζήτηµα όµως των κατακτηµένων Κρητών, αυτή η περιχαράκωση στη πολιτισµική 

τους ιδιαιτερότητα απέναντι στους Ενετούς και τους Τούρκους κατακτητές, προστάτευσε 

κατά ένα µεγάλο ποσοστό τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιµα, τη γλώσσα, τη θρησκεία και 

γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν τους Κρητικούς µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, 

µέσα στο πολυπολιτισµικό περιβάλλον του πορθηµένου κάστρου της Κρήτης. 

 

2.2 Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

«Εάν κοιτάξουµε προσεκτικά τα πράγµατα, αντιλαµβανόµαστε ότι τα διάφορα 

στοιχεία που αποτελούν τις πολιτισµικές ταυτότητες, τις κοινές αξίες µιας οµάδας, τα 

µοιράζονται πάντα (αν τα εξετάσουµε ξεχωριστά) λίγο-πολύ και άλλες οµάδες. [...] Μήπως η 

πολιτισµική ταυτότητα δεν αποτελείται τόσο από συγκεκριµένα και πρωτότυπα στοιχεία, 

αλλά, απλώς, από µια σύνθεση – ιδιαίτερη σε κάθε οµάδα – στοιχείων που ξαναβρίσκονται 

παντού ή, τουλάχιστον, κάπου αλλού σε άλλες οµάδες; Από την άλλη πλευρά, αν επιλέγαµε 

έναν απεριόριστο σχεδόν αριθµό ταυτόσηµων στοιχείων (από τη διατροφή, την ένδυση, την 

κατοικία µέχρι τη µουσική, την ποίηση, τον κινηµατογράφο καθώς και πολλά άλλα), θα 

βλέπαµε πολύ γρήγορα ότι αυτά τα στοιχεία δεν βρίσκονται πουθενά σε µια µορφή που να 

µπορεί να θεωρηθεί ως “αρχική”· τα στοιχεία αυτά δεν έχουν µεταφερθεί πουθενά σχεδόν 

δίχως µετατροπές. [...] Μήπως η λεγόµενη “πολιτισµική ταυτότητα” δεν είναι, σε τελική 

                                                 
7 Χιωτάκης Στ., Πολυπολιτισµικότητα: Ανάµεσα σε δύο εκδοχές και Ιδεότυπους (Τετράδια πολιτικής επιστήµης) 
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ανάλυση, τίποτε άλλο παρά ένα είδος νοσταλγίας ενός φανταστικού παρελθόντος που 

µοιράζονται τα µέλη µιας κοινωνίας;»8. Ο παραπάνω προβληµατισµός διαπνέει έντονα όλο το 

φάσµα της παρούσας µελέτης, διότι πολλά από τα στοιχεία τα οποία ερευνούµε χάνονται 

µέσα στην ιστορία, µε αποτέλεσµα να βλέπουµε συνεχώς τη κλωστή και όχι την αρχή του 

νήµατος. Στην ανάλυση που ακολουθεί φαίνονται συχνά ανταλλαγές πολιτιστικών στοιχείων. 

Κάθε κοινωνία αναπαράγει και καλλιεργεί, περισσότερο ή λιγότερο, µια ιστορικά 

διαµορφωµένη συλλογική ταυτότητα. Η τελευταία περιέχει, τουλάχιστον µέχρι ένα βαθµό, 

στοιχεία µιας µορφής εθνοκεντρισµού. […] Τα αρχικά στοιχεία του εθνοκεντρισµού 

βασίζονται συνήθως σε συλλογικές µνήµες και προκαταλήψεις έναντι του ξένου και του 

διαφορετικού. Κάτω από οµαλές συνθήκες τα πρωτο-εθνικά αυτά στοιχεία βρίσκονται 

µάλλον εν υπνώσει
9. Στην εποχή που πραγµατευόµαστε η έννοια του έθνους δεν υπήρχε, 

όµως η ιστορικά διαµορφωµένη συλλογική ταυτότητα των κρητικών, µε κύρια επιρροή από 

το Βυζάντιο και το Χριστιανικό στοιχείο, ήταν εκείνα που συγκροτούσαν την πολιτιστική 

τους οµάδα. 

Για να οριοθετήσουµε την έννοια της πολιτισµικής ταυτότητας, βασιζόµαστε σ’ έναν 

ορισµένο αριθµό καθοριστικών κριτηρίων που θεωρούνται «αντικειµενικά», όπως η κοινή 

καταγωγή, η γενεαλογία, η γλώσσα, η κουλτούρα, η θρησκεία, οι δεσµοί µ’ ένα τόπο (Cuche 

D. 2001, σελ. 149). Το άτοµο µέσω της βιολογικής του κληρονοµιάς γεννιέται, µεγαλώνει και 

αφοµοιώνει τα πολιτισµικά στοιχεία, την «νοοτροπία» και την «ιδιοφυΐα» του λαού στον 

οποίο ανήκει.  

Η ταυτότητα  υφαίνεται ως µια εναγώνια προσπάθεια να παρακολουθήσουν τα άτοµα 

το δικό τους οδοιπορικό στο χρόνο και να ιδιοποιηθούν τη δική τους ιστορία. Εποµένως, αυτό 

που εµφανίζεται ως πολιτισµική ταυτότητα αποτελεί συνειδητή πράξη των ατόµων να 

δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο αναφοράς όπου το παρελθόν, µε τη βοήθεια της κοινωνικής 

µνήµης, θα νοηµατοδοτείται επιλεκτικά, έτσι που να βοηθά τα άτοµα να καθίστανται 

λειτουργικά στα νέα περιβάλλοντα- κατακτητές. Με την έννοια αυτή οι πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες που έχουν προσκτηθεί στη διάρκεια ιδιαίτερων κοινωνικο-ιστορικών στιγµών 

                                                 
8 Πρυνεντύ Ζ., «Πολιτισµική ταυτότητα: µεταξύ µύθου και πραγµατικότητας», στο: Κωνσταντοπούλου κ.ά., «Εµείς» και οι «άλλοι»: 
αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σ. 52-3.   

9 Χιωτάκης Στ., Πολυπολιτισµικότητα: Ανάµεσα σε δύο εκδοχές και Ιδεότυπους (Τετράδια πολιτικής επιστήµης) 
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της οµάδας αποτελούν µέρος της (κοινωνικής) ταυτότητας ενός ατόµου. Η ιδεολογική 

ανάπτυξη και εγχάραξη στις συνειδήσεις µιας πολιτισµικής ιδιαιτερότητας και ταυτότητας 

πάει χέρι-χέρι µε το ερώτηµα ως προς τα όρια που µπορεί να φθάνει η αντίστοιχη 

ιδιαιτερότητα και η ιδεολογική-κανονιστική προοπτική της.10 

Οι συναντήσεις των λαών και οι µεταναστεύσεις σε διεθνές επίπεδο αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτισµική ταυτότητα των ατόµων. Αυτό ακριβώς είναι το 

ζητούµενο. Να ερευνήσουµε δηλαδή πως και κατά πόσο επηρεάστηκε η πολιτισµική 

ταυτότητα των Κρητών από τους κατακτητές τους. 

Για τον καθορισµό της έννοιας της πολιτισµικής ταυτότητας είναι σηµαντικό ν΄ 

αναφερθούµε αρχικά στην έννοια του πολιτισµού. Κατά τον Βρετανό ανθρωπολόγο Έντ. Μπ. 

Τάϋλορ, κουλτούρα ή πολιτισµός, µε την ευρεία εθνολογική έννοια, είναι η ολότητα που 

περιλαµβάνει τη γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, το δίκαιο, τα έθιµα και τις 

άλλες ικανότητες ή συνήθειες που αποκτήθηκαν από τον άνθρωπο ως µέλος της κοινωνίας 

(Cuche D. 2001, σελ. 33).  

 

2.3 ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Με τον όρο ταυτότητα εννοούµε «ένα σύνολο αναφοράς συγκείµενο από ανθρώπους, 

συνοδευόµενο από την “κεντρική ιδέα” του [...], το ειδοποιό πρόκριµα δηλαδή, βάσει του 

οποίου το σύνολο αυτό καταρτίζεται είτε τα στοιχεία του “αναγνωρίζονται” ως µέλη του και 

ιεραρχούνται». Οι ταυτότητες εποµένως ανάγονται σε οργανωµένες ή άτυπες οµάδες ατόµων, 

οι οποίες συγκροτούνται µε βάση τα κατηγορήµατα που τα ίδια τα άτοµα θέτουν στον εαυτό 

τους (αυτοπροσδιορισµός) ή που τους αναγνωρίζονται από τους άλλους 

(ετεροπροσδιορισµός). Ο όρος ταυτότητα έχει το ιδίωµα ή το χαρακτηριστικό να 

συγκεντρώνει τα επιµέρους στοιχεία οµάδων ή ατόµων, τα οποία τους προσδίδουν 

συγκεκριµένη υπόσταση. Καθώς είναι αναγκαίο συστατικό των οµάδων ή των ατόµων αυτές 

ή αυτά µέσω της ταυτότητας αυτοπροσδιορίζονται και αναγνωρίζονται. Επίσης, η κοινή 

ταυτότητα ενισχύει το συναίσθηµα της ασφάλειας της διατήρησής της οµάδας από 

                                                 
10 Χιωτάκης Στ., Πολυπολιτισµικότητα: Ανάµεσα σε δύο εκδοχές και Ιδεότυπους (Τετράδια πολιτικής επιστήµης) 



19 
 

ενδεχόµενο κίνδυνο εξάλειψής της.11 Αυτός θεωρείται ότι ήταν ο δυνατός κρίκος που 

κρατούσε ενωµένους τους κρητικούς, σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό, κάτω από τη σηµαία 

της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Παράγωγο στοιχείο της ταυτότητας είναι, ο 

ετεροπροσδιορισµός ή αυτοπροσδιορισµός του ατόµου µέσω αυτής. Έτσι, το άτοµο ή η 

οµάδα αυτοπροσδιορίζεται µέσω συγκεκριµένων οµοιογενών στοιχείων. Παράλληλα, 

επιτυγχάνεται συνάφεια όταν δύο ή περισσότερες ταυτοτικές οµάδες έχουν οµοειδή στοιχεία. 

 Η πολιτισµική ταυτότητα δεν είναι κάτι που προϋπήρχε της συνάντησης µε τον 

«άλλο»· είναι το αποτέλεσµα αυτής της συνάντησης και το τέλος µιας διαρκούς διαδικασίας 

διυποκειµενικής επεξεργασίας που περιλαµβάνει τις ανάγκες που ωθούν άτοµα και οµάδες 

αλλά και τους θεσµισµένους κανόνες που ρυθµίζουν αυτή τη δράση και περικλείει πάλι τους 

τρόπους µε τους οποίους ενσωµατώνονται οι συµβολικές αναφορές στις σχέσεις ατόµων και 

οµάδων. Στην κοινωνική γένεση των πολιτισµικών προτύπων, µέσα από τη συνύπαρξη 

πολλών αιτιών και αλλελεπιδράσεων, µπορεί κάποιοι παράγοντες σε ορισµένες εποχές να 

έχουν µιαν αποφασιστική και καταλυτική ή αντίθετα µια δευτερεύουσα σηµασία. 12 

Αν οι επιµέρους διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες ή κοινότητες, εφόσον νιώθουν 

περιθωριοποιηµένες και αδικηµένες από το σύνολο της κοινωνίας, αρχίζουν να 

χρησιµοποιούν την πολιτισµική διαφορετικότητα τους ως βάση για να περιχαρακωθούν 

συναισθηµατικά γύρω από την πολιτισµική τους ταυτότητα, συγκροτώντας έτσι ένα 

ξεχωριστό «εµείς» στις σχέσεις τους µε τους άλλους, τότε πλησιάζουν περισσότερο στον 

τύπο του εκκοινοτισµού (Weber 1985:22, Kymlicka 2005:492). Έτσι φαίνεται ότι 

ανταπεξήλθε η κρητική κοινωνία στο πέρασµα των αιώνων για να διατηρήσει όσο το δυνατόν 

καθαρότερη την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα. 

Όταν τα κατηγορήµατα αυτά είναι αντικειµενικά και άµεσα ελέγξιµα κάνουµε λόγο 

για πραγµατικές ταυτότητες13. Αντίθετα, όταν τα κατηγορήµατα που αποδίδονται στα µέλη 

µιας οµάδας είναι ιδεολογικού χαρακτήρα – συνεπώς υποκειµενικά και δύσκολα ελέγξιµα – 

                                                 
11 Ειδικότερα, η διεκδίκηση ταυτότητας από τους δηλώσαντες υπερασπιστές των κοινών καταβολών καταλήγει στη δηµιουργία 
προνοµιούχων οµάδων. Βλ. Ζ. Prynenty, «Πολιτισµική Ταυτότητα: Μεταξύ µύθου και Πραγµατικότητας», στο εµείς και οι άλλοι, ΕΚΚΕ, 
εκδ. Γ.∆αρδάνος, σελ.49-50.  

12 Χιωτάκης Στ. (1999) Η πολυπολιτισµικότητα εναντίον της πολυπολιτισµικότητας Ανοιχτοί παράγοντες της ανοιχτής κοινωνίας στο Επιστήµη 
και Κοινωνία 1999 

13 Εφόσον µια πραγµατική ταυτότητα συνοδεύεται από καταστατική κατοχύρωση τότε αναφέρεται ως θεσµική ταυτότητα.   
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οι αντίστοιχες ταυτότητες ονοµάζονται φαντασιακές. Πραγµατική ή φαντασιακή, η ταυτότητα 

µιας οµάδας καθίσταται αναγνωρίσιµη από τα µέλη της, αλλά και από τους άλλους, µέσω της 

συµβολικής ταυτότητας. Ο όρος αναφέρεται σε συγκεκριµένα συµβολικά σήµατα – κώδικες 

και εκφραστικά µέσα παρα-λεκτικά (π.χ. προφορά) ή εξω-λεκτικά (π.χ. χειρονοµίες) –, τα 

οποία εκπέµπονται από τα µέλη µιας οµάδας «ως εκδηλώσεις είτε ως συνειδητές και 

σκόπιµες δηλώσεις ταυτοτήτων (-ετεροτήτων)». Οφείλουµε, ωστόσο, να επισηµάνουµε ότι οι 

ταυτότητες δεν αποτελούν σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία. Πρόκειται για νοητικές 

κατασκευές που διαµορφώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές 

και ιστορικές συνθήκες.  

Αξιοσηµείωτο είναι να αναφερθεί η σχέση των ταυτοτήτων µε το χρόνο. Ενώ η 

ταυτότητα δηµιουργείται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή η διάρκειά της εξαρτάται από 

τους συνεχιστές- κληρονόµους της οµάδας. Η µακροβιότητα µιας οµάδας δηµιουργεί την 

παράδοση. Ως παραδοσιακή ταυτότητα θεωρούµε αυτήν που επιβιώνει για ένα αιώνα 

περίπου, δια µέσου τριών γενεών κληρονόµων, αλλά και αυτήν που αναβιώνει αναγενόµενη ή 

επιβαλλόµενη και έχει επίκτητα ή εµφυτευµένα στοιχεία της φερόµενης παράδοσής της.14   

Αποτέλεσµα της εµµονής στην παράδοση είναι και η δηµιουργία των πολιτισµικών 

ταυτοτήτων. Οι προτιµήσεις προς τη διατήρηση της παράδοσης των µελών της πολιτισµικής 

ταυτότητας είναι ανασταλτικός, αναχρονιστικός παράγοντας για την πολιτισµική εξέλιξη 

γενικότερα. Βέβαια ανάλογη βαρύνουσα σηµασία στη διατήρηση-διαµόρφωση πολιτισµικής 

ταυτότητας, εκτός της παράδοσης, διαδραµατίζει και η θέση ή η συµπεριφορά του Άλλου. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις ιστορικές συνθήκες τα µέλη προσαρµόζουν τα δεδοµένα της 

πολιτισµικής τους ταυτότητας.15 Κατ’ αυτό τον τρόπο, µέσα από το χωνευτήρι του χρόνου, 

άλλα έθιµα επιβίωσαν, άλλα όχι, είτε λόγω κοινωνικοοικονοµικής αλλαγής, είτε λόγω 

αλλόθρησκων καταβολών. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι, στα δεδοµένα-στοιχεία µιας πολιτισµικής ταυτότητας 

συµβάλλουν κι οι θρησκευτικές δοξασίες ή ιδεολογίες. Στη χώρα µας συγκεκριµένα, που η 
                                                 
14 Στην παραδοσιακή- πολιτισµική ταυτότητα αξιοσηµείωτο είναι ότι εµπλέκονται η ιστορική καταξίωση του εµείς µε µεταφυσικές 
διαστάσεις που οδηγούν είτε στην αυτοεκτίµηση είτε στη ξενοφοφία. Βλ. Ν. Ιντζεσίλογλου, «Περί Κατασκευής Συλλογικών Ταυτοτήτων Το 
παράδειγµα της Εθνικής Ταυτότητας» στο εµείς και οι άλλοι. 

15 Όταν ο Ι. Φαλµεράυερ αµφισβήτησε την αρχαιοελληνική καταγωγή των Ελλήνων η ελληνική ιστοριογραφία προσδιόρισε τη νεοελληνική 
ταυτότητα. Βλ. Ν. Ροτζώκος «Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία και η εθνική ιστοριογραφία» στο συλλογικό τόµο Ελληνική ιστορία- Νεότερη 
και Σύγχρονη Ιστορία ΕΑΠ. Πάτρα 1999, σελ.220-221.  
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θρησκεία διαδραµατίζει ρόλο ταυτόσηµου µε το έθνος, προσδιορίζονται µέσω αυτής η έννοια 

της ύπαρξης τόσο του έθνους όσο και των ατόµων που το απαρτίζουν.  

 

2.4 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Κάθε άνθρωπος µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα σε πολλά και διαφορετικά κοινωνικά 

σύνολα, όπως είναι η οικογένεια, η φυλή, η θρησκεία, µια πολιτική παράταξη κλπ. Ανάλογα 

µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια συγκρότησης αυτών των κοινωνικών συνόλων 

διαφοροποιούνται και τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν τη συλλογική ταυτότητα µιας 

οµάδας· «δηµιουργείται έτσι [...] ένα πολύπλοκο σύστηµα πολλαπλών ατοµικών και 

συλλογικών ταυτίσεων και σχέσεων ταυτότητας»16. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η πολιτισµική 

ταυτότητα του κάθε ατόµου εδράζεται, αφενός, στα στοιχεία εκείνα που περικλείει η ιδιότητά 

του ως µέλος µιας οµάδας και, αφετέρου, στις ατοµικές ιδιαιτερότητές του. Εποµένως, όταν 

«στρεφόµαστε να µελετήσουµε την ταυτότητα των µελών µιας κοινωνίας, στο συνολικό και 

πολιτισµικό της επίπεδο, [...] ουσιαστικά σε τελευταία ανάλυση καλούµαστε να µελετήσουµε 

τις κεντρικές αντιλήψεις, τα κεντρικά σχήµατα και ταυτόχρονα τρόπους σκέψης και πράξης, 

µέσω των οποίων συντίθεται και µεταβάλλεται η εν λόγω ταυτότητα»  

Η κατασκευή, ωστόσο, της πολιτισµικής ταυτότητας δεν είναι αποτέλεσµα 

αυθόρµητης πράξης, αλλά συνειδητής επιλογής που οφείλεται στην προσπάθεια 

νοµιµοποίησης και διαφοροποίησής της έναντι των άλλων.17 Η βάση, επάνω στην οποία 

οικοδοµείται αυτή η πολιτισµική ταυτότητα, είναι η ύπαρξη µιας κοινής και µακρόχρονης 

παράδοσης. Μέσω αυτής εκφράζεται, επιβεβαιώνεται και εν µέρει συγκροτείται η συλλογική 

ταυτότητα ενός λαού. Από την άλλη, η διατήρηση αυτής της παράδοσης – και κατ’ επέκταση 

της πολιτισµικής ταυτότητας «επαφίεται αποκλειστικά στη φαντασιακή επιβίωση και 

γονιµότητα της οµάδας που την κατέχει και στη γνώση, θέληση και δύναµή της να τη 

διασώσει και να την καλλιεργήσει» 

Ωστόσο η πολιτισµική ιδιαιτερότητα εµφανίζεται πιο έντονη σε καιρούς 

ανθρωπογεωγραφικών ανακατατάξεων. Υπό την σκέπη του ιδεολογικού ροµαντισµού, που 

οδήγησε στην δηµιουργία των εθνικών κρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αι., το νέο ελληνικό 
                                                 
16 Ιντζεσίλογλου Ν., «Περί κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας», στο: Κωνσταντοπούλου κ.ά. 

17 Με άλλα λόγια, «το νόηµα της πολιτιστικής ταυτότητας µιας κοινότητας έγκειται όχι στο τι επιβεβαιώνει αλλά στο πώς απαρνιέται και 
µετασχηµατίζει την πολιτιστική ταυτότητα µιας άλλης, γειτονικής κοινότητας»· βλ. Πασχαλίδης Γ., «Η πολιτισµική ταυτότητα ως δικαίωµα 
και ως απειλή. Η διαλεκτική της ταυτότητας και η αµφιθυµία της κριτικής», στο: Κωνσταντοπούλου κ.ά.. 
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κράτος βρέθηκε µπροστά στην ανάγκη ορισµού της εθνικής και πολιτισµικής του ταυτότητας, 

η οποία θα θεµελιωνόταν σε µια ισχυρή ιστορική παράδοση µε βασικά σηµεία αναφοράς τον 

αρχαίο ελληνικό και τον βυζαντινό πολιτισµό. Χρησιµοποιήθηκε έτσι ο όρος ελληνικότητα 

για να περιγράψει µια «θεωρητική ταυτότητα, κοντολογίς µια αφηρηµένα [sic] φόρµα, ένα[ς] 

ιστορικό[ς] τύπο[ς], στον οποίο κάθε περίοδος της ιστορίας, κάθε µεταγενέστερη έκφραση 

του γένους, όφειλε να χωρεί και να επαληθεύεται»18 

Αναλυτικότερα, το νέο εθνικό κράτος οδηγήθηκε στην κατασκευή µιας εθνικής 

ταυτότητας, η οποία θα αποτελούσε το συµβολικό και ιδεολογικό του υπόβαθρο και θα 

λειτουργούσε ως µέσο νοµιµοποίησης και συνοχής της νέας αστικής κοινωνίας. Αυτό 

επιτεύχθηκε, κατά µεγάλο µέρος, µέσω της οριοθέτησης και τυποποίησης µιας ιδιαίτερης 

εθνικής παράδοσης, η οποία θα χρησιµοποιούνταν ως αποκλειστικό και κρυσταλλωµένο 

ιδεολόγηµα
19.   

Η δηµιουργία των εθνικών κρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν 

αποτέλεσµα της ανάγκης επαναπροσδιορισµού της ταυτότητας εθνών που κινδύνευαν να 

χαθούν, στα πλαίσια των µέχρι τότε πολυεθνικών αυτοκρατορικών συστηµάτων, (όπως ήταν 

η αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και η Οθωµανική αυτοκρατορία), καθώς και την ανάγκη για 

τη δηµιουργία νέων γεωπολιτικών ορίων, (ανεξάρτητων δηλαδή εθνικών κρατών), µέσα από 

τις αρχές που διακήρυξε η Γαλλική επανάσταση. Η τελευταία, διέδωσε στους λαούς την 

έννοια της αυτοδιάθεσης και της εθνικής συνείδησης, δηλαδή του εθνικισµού, που προσέλαβε 

διάφορες µορφές ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες διαµορφώθηκε. Μία µορφή από αυτές 

ήταν ο κρατικός και πολιτισµικός εθνικισµός. Αυτός ο εθνικισµός εξέφραζε την ανάγκη για 

διατήρηση της εθνικής ιστορικής µνήµης, τη διάδοση και συντήρηση του πολιτισµού µιας 

εθνικής κοινότητας, µε κοινή ταυτότητα, γλώσσα και κουλτούρα20. ∆ηλαδή, τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά προηγούνται της δηµιουργίας του έθνους, ενώ τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά 

καθορίζουν το «έθνος» ανεξάρτητα από τη θέληση µεµονωµένων ατόµων, στη βάση των 

κοινών γνωρισµάτων. Ό εθνικισµός, όπως προαναφέραµε, είναι εκείνη η σύγχρονη ιδεολογία 

που νοµιµοποιεί την πολιτική µε πολιτισµικά επιχειρήµατα, τα οποία αντλεί από το παρελθόν. 

                                                 
18 Γεωργουσόπουλος Κ., «Ελληνικότητα και θέατρο», στο ∆.Γ. Τσαούση (επιµ.), Ελληνισµός και ελληνικότητα, Εστία, Αθήνα 1983, σ. 206. 

19 Βλ. Τσουκαλάς Κ., Παράδοση και εκσυγχρονισµός: µερικά γενικότερα ερωτήµατα», στο: ∆.Γ. Τσαούση (επιµ.) 

20 ] Μαράτου-Αλιφάντη Λ., Γαληνού Π., "Πολιτισµικές ταυτότητες: από το τοπικό στο παγκόσµιο;" στο Κωνσταντόπουλος, Χ., Μαράντου-
Αλιφάντη, Λ, Γερµανός, ∆., κ.α., Εµείς και οι ‘Άλλοι”: Αναφορές στις τάσεις και τα σύµβολα, Τυπωθήτω, Αθήνα, 1999, 110 
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Αυτό επιτεύχθηκε, κατά µεγάλο µέρος, µέσω της οριοθέτησης και τυποποίησης µιας 

ιδιαίτερης εθνικής παράδοσης, η οποία θα χρησιµοποιείτο ως αποκλειστικό, συµβολικό και 

παγιωµένο ιδεολογικό υπόβαθρο. Η συµβολική και ιδεολογική αυτή χρήση του παρελθόντος, 

που εµφανίζεται έντονα στο πλαίσιο της εµφάνισης των νέων κρατών, έχει τη µορφή του 

µύθου µίας κοινής καταγωγής και σύνδεσης µε µία αρχική ταυτότητα και αποτελεί το βασικό 

χαρακτηριστικό του εθνικού κράτους καθώς ενισχύει και διαµορφώνει µία κοινή συνείδηση.   

Σε αυτό το σηµείο όµως εγείρονται ζητήµατα νοµιµοποίησης όσον αφορά στη 

διαµόρφωση καθεαυτή. Κατά πόσο είναι πολιτικά και ηθικά δέουσα η διαµόρφωση της 

εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας ενός έθνους;  Στη διαδικασία της εθνογένεσης και της 

συγκρότησης εθνικών κρατών πολλές διάλεκτοι χάθηκαν, µικρές εθνότητες καταπιέστηκαν 

και αφοµοιώθηκαν σε ευρύτερες εθνικές οµάδες, ενώ οι µικροί λαοί µπορούσαν να 

επιβιώσουν µόνο αν αποδέχονταν την υποτέλεια τους σε µια ευρύτερη ενότητα. Άλλα έθνη 

πάλι διαµορφώθηκαν εκ του µηδενός, καθώς ήταν κατακερµατισµένα σε πολυεθνικές 

οµάδες
21  

Θα µπορούσαµε µε αφορµή τα πιο πάνω παραδείγµατα να ισχυριστούµε πως τέτοιου 

είδους εθνικές κατασκευές δεν προάγουν την ενότητα, ενώ παράλληλα δε δίνουν τη 

δυνατότητα για τη διαιώνιση πολυπολιτισµικών χαρακτηριστικών.    

Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι αυτή η προσπάθεια για οµοιοµορφία και 

οµοιογένεια των διαφορετικών πολιτισµικών στοιχείων των εθνικών κρατών, δεν είναι µία 

κατασκευή που εξυπηρετεί τις εδαφικές σκοπιµότητες, αφού ο εθνικισµός ως ιδεολογία του 

εθνικού κράτους που αποβλέπει στην πολιτισµική οµοιογένεια και ενότητα, διαφέρει ριζικά 

από τις εθνοτικές διεκδικήσεις, είναι όµως µία κατασκευή που δύναται να διαµορφωθεί και 

να χρησιµοποιηθεί από άτοµα και φορείς για να εξυπηρετήσει θεσµούς και συµφέροντα για 

τη νοµιµοποίηση µίας νέας ανερχόµενης και σύγχρονης αστικής κοινωνίας. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα στοιχεία εκείνα που επιλέχθηκαν να συµπεριληφθούν 

κάτω από την οµπρέλα του γενικού όρου ‘ελληνικότητα’ απείχαν µακράν του να 

αντιπροσωπεύουν µια πραγµατική ταυτότητα του σύγχρονου ελληνισµού. Σύµφωνα µε την 

εύστοχη παρατήρηση του Κ. Γεωργουσόπουλου: «Η περιπέτεια του χώρου, οι συγκυρίες και 

οι διασταυρώσεις µε άλλους πολιτισµούς δηµιούργησαν αρχικά µια ποικιλία µορφών και 
                                                 
21 Μόνο το 2.5% των κατοίκων της Ιταλικής Χερσονήσου υπολογίζεται ότι µιλούσε την ιταλική διάλεκτο που καθιερώθηκε ως επίσηµη 
γλώσσα της Ιταλίας, το 1860. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου ο βουλευτής Μάσιµο ντ’ Αζέλιο σχολίασε: “[...] Φτιάξαµε την 
Ιταλία, τώρα πρέπει να φτιάξουµε και τους Ιταλούς [...]” Βλ.: Ράπτης, Κ.,. 
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ιδεών χωρίς εστιασµό, ύστερα µια πληθωρική συσσώρευση και στη συνέχεια µε τους νόµους 

της επιλογής, της αφοµοίωσης και της απόρριψης µια κατάσταση, αν θέλετε µια ποιότητα, όχι 

πάντως µια ταυτότητα»   

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, δηµιουργήθηκαν είτε φολκλορικές, κυρίως, αναβιώσεις 

εθιµικών δρωµένων, τα οποία ενείχαν τον χαρακτήρα του τριφυούς, στα πλαίσια του λαϊκού 

πολιτισµού, είτε ανασυνθέσεις δρωµένων που βασίζονταν στις συνιστώσες του πρωτογενούς 

τελετουργικού δρωµένου, στα πλαίσια της υψηλής τέχνης. Και στις δύο περιπτώσεις τα 

δρώµενα δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν ως πρωτογενή, καθώς έχουν αποβάλλει τον 

χαρακτήρα του λαϊκού δηµιουργήµατος και έχουν υιοθετήσει µια ιδεολογική διάσταση από 

την οποία λείπουν τα οικεία πολιτισµικά συµφραζόµενα. Από την άλλη, ακόµα και σε 

εκφράσεις του τριφυούς µε πρωτογενή χαρακτήρα, όπως είναι λ.χ. τα παραδοσιακά γλέντια 

της ελληνικής επαρχίας, έχουν χαθεί η αµεσότητα, η οικειότητα, οι συνήθειες, τα πειράγµατα 

και πολλά άλλα που θεωρούνταν αυτονόητα και απαραίτητα και αποτελούσαν τα συνδετικά 

συστατικά των µελών της κλειστής κοινωνίας.   

Από την άλλη πλευρά, όταν στη σύγχρονη εποχή µιλάµε για πολιτισµική ταυτότητα, 

«αναφερόµαστε στην πραγµατικότητα όχι τόσο σε µια κληρονοµούµενη παράδοση (διότι η 

κληρονοµιά αυτή τείνει να γίνει όλο και πιο οικουµενική), αλλά σε µια βιωµένη παράδοση», 

σε έναν συγκεκριµένο, δηλαδή, τρόπο ζωής.   

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η σύγχρονη πολιτισµική ταυτότητα οποιασδήποτε δυτικής 

κοινωνίας, µεταξύ αυτών και της Ελλάδας, υπόκειται σε µια καθολική κρίση, «µια κρίση που 

συνδυάζει µια σαρωτική πολιτιστική οµογενοποίηση, την αποικοδόµηση παραδοσιακά 

συνεκτικών πολιτιστικών κοινοτήτων, αλλά και την παγκόσµια εξάπλωση µιας πολιτικής 

επίµονης και ενίοτε επιθετικής πολιτισµικής διαφοροποίησης». Υπό αυτές τις συνθήκες είναι 

άτοπο να µιλάµε για πραγµατική ταυτότητα κάθε επιµέρους κοινωνίας.  

 

2.5 ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κάθε άνθρωπος µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα σε πολλά και διαφορετικά κοινωνικά 

σύνολα, όπως είναι η οικογένεια, η φυλή, η θρησκεία, µια πολιτική παράταξη κλπ. Η 

κατασκευή, (στην περίπτωση που αποδεχόµαστε ότι πρόκειται για κατασκευή), της εθνικής 

και πολιτισµικής ταυτότητας δεν είναι αποτέλεσµα αυθόρµητης πράξης, αλλά συνειδητής 

επιλογής που οφείλεται στην προσπάθεια νοµιµοποίησης και διαφοροποίησης έναντι των 
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«άλλων».22 Η βάση, επάνω στην οποία οικοδοµείται αυτή η πολιτισµική ταυτότητα, είναι η 

ύπαρξη µιας κοινής και µακρόχρονης παράδοσης. Μέσω αυτής εκφράζεται, επιβεβαιώνεται 

και εν µέρει συγκροτείται η συλλογική ταυτότητα ενός λαού. Παράλληλα η ιδιότητα του 

πολίτη και οι πολιτικές ελευθερίες αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας.  

Παρά τα αρνητικές όψεις που ασφαλώς δηµιουργούνται από τη διαµόρφωση µίας κοινής 

πολιτισµικής και εθνικής ταυτότητας θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η δηµιουργία 

τους είναι µοιραία, ένα απαραίτητο συστατικό της δοµής των σύγχρονων αστικών, 

καπιταλιστικών κοινωνικών και ως εκ τούτου δύναται να νοµιµοποιηθεί και ηθικά.  

Αναφερόµενοι στην πολιτισµική ταυτότητα αντιληφθήκαµε ότι παραπέµπει σε µια 

βιωµένη παράδοση. Όπως η ιστορία των κοινωνιών είναι µια ιστορία ανταλλαγών, δανείων 

και αµοιβαίου εµπλουτισµού έτσι και η πολιτισµική ταυτότητα είναι µια σύνθεση από 

στοιχεία που ανευρίσκονται και αλλού. Παρόλη την προσπάθεια των πολιτιστικών συλλόγων 

να τονώσουν και να αναβιώσουν παραδοσιακούς θεσµούς και έθιµα τα πανηγύρια µας 

κατέληξαν δηµοτικοφανή αφού ακούγονται σε αυτά όλα τα είδη µουσικής και χορεύονται 

όλοι ανεξαιρέτως οι χοροί µοντέρνοι, λαϊκοί και δηµοτικοί ένδειξη που φανερώνει ότι η 

κοινωνία µας βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο. Βέβαια, τα παραδοσιακά έθιµα έχουν 

µετατραπεί σε φολκλορικά δρώµενα23 µε αναβιωτική πρόθεση και ευτυχώς για τη χώρα µας 

όχι εµπορική αφού θεωρείται ακόµη ασέβεια κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα δρώµενα είτε 

επιβιώσεις, είτε αναβιώσεις έχουν την συµβολική ή φανταστική ταυτότητα.  

Συνοπτικά, οριοθετήσαµε την ταυτότητα, µε τις συνιστώσες που την απαρτίζουν και 

αντιληφθήκαµε την ανάγκη του ανθρώπου να προσδιορίζεται µέσω αυτής. Είναι σαφές ότι, 

όπως όλοι οι πολιτισµοί δεν είναι αυτόνοµοι αλλά δανείζονται αενάως στοιχεία από άλλους, 

έτσι και ο σηµερινός κρητικός πολιτισµός παρουσιάζει ρίζες εµφανείς από τον αρχαίο αλλά 

εµπεριέχει και στοιχεία από τις αντίπερα όχθες του πολιτισµικού γίγνεσθαι.. Η αναπόφευκτα 

πολυπολιτισµική κοινωνία που βιώνουµε σήµερα είναι δυναµικός παράγοντας για τη 

διαµόρφωση της νέας κρητικής ταυτότητας µε αποτέλεσµα τη µίξη ελληνικών-κρητικών και 

ξένων πολιτισµικών ταυτοτήτων. 

                                                 
22 Πασχαλίδης Γ., Η πολιτισµική ταυτότητα ως δικαίωµα και ως απειλή. Η διαλεκτική της ταυτότητας και η αµφιθυµία της κριτικής, στο: 
Κωνσταντοπούλος, Χ., Μαράντου-Αλιφάντη, Λ, κ.ά.. 

23 H Τ. Buckland κρίνοντας την έως τότε θεωρεία της Cesil Sharp προτείνει µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση του φολκλορικού όπου 
εκτός από παραδοσιακό να θεωρείται και λαϊκό δηµοφιλές. στο «Definitions of Folk Dance: Some Explorations, Folk music Journal IV, 4, 
1983, σελ.317. 
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33..  ΣΣΥΥΜΜΒΒΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  

  

33..11  ΣΣΥΥΖΖΕΕΥΥΞΞΗΗ  ΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

Το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και ο χαρακτήρας των κατοίκων της, µε όλα τα 

πολιτιστικά στοιχεία που αυτός περιείχε, επέδρασαν άµεσα στους Ενετούς που µετακόµισαν 

στο νησί. Ήδη από τα τέλη του 13ου αι., µνηµονεύονται και επιγαµίες µεταξύ Ελλήνων και 

ενετών. Η σύσφιγξη των σχέσεων έγινε εντονότερη από τα µέσα του 16ου αι., οπότε και 

αµβλύνονται οι θρησκευτικές διαφορές24, επέρχεται οικονοµική εξίσωση Κρητικών και 

ξένων, κυρίως στις πόλεις, και η µητροπολιτική Βενετία στρέφεται προς τον ντόπιο 

πληθυσµό και τον υπολογίζει πολιτικά, λόγω του ανερχόµενου τουρκικού κινδύνου. Η 

µακρόχρονη ειρηνική συµβίωση είχε ως αποτέλεσµα ένα γόνιµο πολιτιστικό διάλογο, που 

κατέληξε προοδευτικά σε µια κοινή πολιτιστική έκφραση, την ιταλοκρητική.  

Η Κρήτη, ήταν φορέας βυζαντινής παράδοσης που το 16ο αι., απορροφούσε 

αναγεννησιακούς κραδασµούς, αφοµοίωνε τα «εύπεπτα» στο χαρακτήρα της στοιχεία, τα 

αναδηµιουργούσε και τελικά τα χρησιµοποιούσε και παρέδιδε, µε τον δικό της κρητικό 

τρόπο. Η Κρήτη διατηρούσε τη µνήµη της Πόλης, αποδεσµευµένη όµως από την κηδεµονία 

της αλωµένης βυζαντινής πρωτεύουσας, στράφηκε προς άλλες κατευθύνσεις, δυτικές και 

κυρίως ιταλικές. Συνεκτικός δεσµός της Κρητικής αστικής κοινωνίας µε την αναγεννώµενη 

αστική της Βενετίας, ήταν η ελληνική γλώσσα. Πέραν της γοητείας που αυτόνοµα διαθέτει η 

ελληνική γλώσσα, ως εργαλείο γνώσης και στοιχείο επιπέδου µόρφωσης εκείνη την εποχή σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, οι ίδιοι οι Ενετοί της Κρήτης µιλούσαν το 16ο αι., µόνο ελληνικά ή 

τουλάχιστον µια µορφή ελληνικής γλώσσας εµπλουτισµένη µε ελληνοποιηµένα ιταλικά. Σε 

πολλές εκθέσεις αξιωµατούχων από τη Βενετία παρουσιάζεται η γλωσσική αφοµοίωση και η 

θρησκευτική διάβρωση των παλαιών βενετικών οικογενειών.25 Το 1584, ο Giulio Garzoni 

                                                 
24 Η αναθεώρηση από τον 16ο αιώνα της θρησκευτικής πολιτικής της Βενετίας, που αποσκοπούσε στον προσεταιρισµό των υπηκόων της 
για την αποτροπή της τουρκικής απειλής, καθώς και η χειραφέτηση των παραγωγικών τάξεων, µε την επικράτηση οικονοµικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος ανάλογου µε αυτό που χαρακτήριζε την ίδια εποχή τις ιταλικές πόλεις, οδήγησαν προοδευτικά στην ειρηνική 
συνύπαρξη του ελληνικού µε το ξένο στοιχείο. Καρπός της µακρόχρονης αυτής συµβίωσης ήταν η σύζευξη των δύο πολιτιστικών 
παραδόσεων που βεβαιώνεται περίτρανα από την υψηλής ποιότητας τέχνη της εποχής. Η τουρκική κατάκτηση διέκοψε οριστικά τη 
διαδικασία του κοινού αυτού πολιτιστικού γίγνεσθαι µε φορείς τα µέλη της κρητικής κοινωνίας.  

25 Ο Ιάκωβος Foscarini γράφει ότι οι παλιοί Ενετοί «έχουν ξεχάσει εντελώς την ιταλική γλώσσα και, επειδή δεν υπάρχει σε κανένα χωριό 
του νησιού η δυνατότητα να λειτουργηθούν σύµφωνα µε το λατινικό δόγµα, είναι αναγκασµένοι µένοντας στο χωριό…να βαφτίζουν τα 
παιδιά τους, να παντρεύονται και να θάβουν τους νεκρούς τους, σύµφωνα µε το ορθόδοξο δόγµα και τα ελληνικά έθιµα. Και αυτοί είναι οι 
Βενιέρηδες, οι Μπαρµπαρίγοι, οι Μοροζίνηδες, οι Μπόνοι, οι Φοσκαρίνηδες, οικογένειες σε όλα ελληνικές…». 
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διαπιστώνει ότι οι Βενετοί της Κρήτης µπορούσαν να ονοµάζονται Έλληνες. Οι Ενετοί 

σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις και τις γραπτές µαρτυρίες θεωρούσαν πατρίδα τους την 

Κρήτη, γλώσσα τους την ελληνική και έθιµα καθαρά κρητικά. Απ’ την άλλη στη Βενετία είχε 

συγκεντρωθεί µετά την άλωση της πόλης, πλήθος Ελλήνων, όπου µεταβίβασαν τις γνώσεις 

τους, τις επιχειρήσεις τους και τους πόθους τους. Αισθανόταν ασφαλής κάτω από την 

προστατευτική εξουσία της Βενετίας, χριστιανικού κράτους, ικανού να αναλάβει τον αγώνα 

κατά των Τούρκων. Η ιδεολογική αυτή ροπή παρατηρήθηκε σε ευρύ κύκλο Ελλήνων και 

Ιταλών ανθρωπιστών. Το 1461 ο Φραγκίσκος Φίλελφος ονόµαζε τη Βενετία, πόλη των 

πόλεων («urbs urbium»), ονοµασία µε την οποία ήταν γνωστή η Κωνσταντινούπολη. Το 1468 

ο Βησσαρίων δήλωνε ότι θεωρούσε πατρίδα του τη Βενετία, δεδοµένου ότι ήταν «ένα άλλο 

Βυζάντιο». Η Βενετία, µετά την πτώση του Βυζαντίου είχε εξελιχθεί σε κέντρο ελληνικών 

γραµµάτων. Βασικό κύτταρο αυτού του κέντρου εξελίχτηκαν Κρητικοί.  

 

33..22  ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ    

H Kρήτη κατά τους µεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους δοκίµασε τρεις µακρές 

περιόδους ξένης κατοχής, αυτό οφείλονταν στην εξέχουσα θέση της στο σταυροδρόµι των 

τριών ηπείρων. O εκχριστιανισµός του ελληνικού πολιτισµού υπήρξε παράδειγµα µιας 

εποικοδοµητικής αλληλεπίδρασης από το Bυζάντιο. H Kρήτη έπαψε ουσιαστικά να ανήκει 

στη βυζαντινή αυτοκρατορία από τις παραµονές της τέταρτης σταυροφορίας. Στο 

Bυζάντιο η επικρατούσα γλώσσα ήταν η ελληνική και η βασική εκπαίδευση ήταν σε 

µεγάλο βαθµό συνδεδεµένη µε την Eκκλησία. Oι νέοι µάθαιναν τα πρώτα γράµµατα από 

ιδιωτικούς δασκάλους, συνηθέστατα ιερωµένους, ή φοιτούσαν σε σχολεία που 

λειτουργούσαν σε µοναστήρια ή ήταν εξαρτηµένα από την Eκκλησία. Έτσι φαίνεται να 

είχαν τα πράγµατα και στην Kρήτη.26 

                                                 
26 Η διµερής µόρφωση των Κρητικών τους επέτρεπε να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε το πνευµατικό κλίµα που επικρατούσε στην 
αναγεννησιακή Ευρώπη. Τα παιδιά των αστικών και αρχοντικών οικογενειών συνέχιζαν τις σπουδές τους στις πανεπιστηµιακές σχολές 
των ιταλικών πόλεων και γύριζαν στην πατρίδα ως «ντοτόροι της λέτζας», «αβοκάτοι» ή «αβογαδόροι» και «ντοτόροι της µεδιτσίνας». 
Από τους φοιτητές που µνηµονεύονται στα µητρώα εγγραφής του πανεπιστηµίου της Πάντοβας του 17ου αιώνα αναφέρονται ενδεικτικά ο 
Παύλος Κασιµάτης, ο Γεώργιος Γαβαλάς, ο Ιωάννης Πορφύριος, ο Θεόδωρος Ράλλης, ο Ιωάννης Σκορδίλης και ο Γεώργιος Βιδάλης. 
Απόφοιτος ιταλικού πανεπιστήµιου ήταν εξάλλου ο γιατρός Ιωάννης Χαρτοφύλακας, ανακαινιστής της µονής της Ζωοδόχου Πηγής 
Χρυσοπηγής, ο οποίος έλαβε την κρητική ευγένεια το 1608 έναντι των υπηρεσιών του στη διάρκεια επιδηµίας πανούκλας, καθώς και ο 
διαπρεπής δικηγόρος των Χανίων Ιωάννης Μουρµούρης, στον οποίο αφιέρωσε ο Χορτάτζης την Ερωφύλη του. Εξοικειωµένοι µε τα 
αγαθά του ιταλικού πολιτισµού, οι Κρητικοί αυτοί σπουδαστές συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαµόρφωση της πνευµατικής ζωής των 
κρητικών πόλεων. Ήδη κατά τα ιταλικά πρότυπα ιδρύθηκε το 1637 σωµατείο λογίων µε σκοπό την καλλιέργεια των γραµµάτων.   
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H επίδραση του βενετικού πολιτισµού στην Kρήτη υπήρξε καρποφόρα µε 

αποκορύφωση τα τελευταία κυρίως 100 χρόνια της κυριαρχίας της, ιδιαίτερα στους τοµείς 

της ζωγραφικής και της ποίησης (δραµατικής, ποιµενικής και αφηγηµατικής). H Bενετία 

λειτούργησε ως δίαυλος για τη διάδοση των επιτευγµάτων της ιταλικής Aναγέννησης στην 

Kρήτη όπου είναι ο κατεξοχήν χώρος συνάντησης της ∆ύσης µε την ελληνική Aνατολή. 

Οι πολιτισµικές και πνευµατικές παραδόσεις της Kρήτης στις αρχές της βενετικής 

περιόδου είναι ουσιαστικά οι παραδόσεις του Bυζαντίου. Oι Έλληνες που υπέφεραν 

ουσιαστικά από τη σκληρή εκκλησιαστική πολιτική της Bενετίας και την πολιτική και 

οικονοµική καταπίεση, συνέχισαν να ταυτίζουν τις θρησκευτικές και πολιτισµικές τους 

παραδόσεις µε εκείνες του Bυζαντίου. H γνώση ανάγνωσης και γραφής ήταν αρχικά σε 

χαµηλά επίπεδα. Tα πρώτα υγιή σηµάδια µιας δηµώδους λογοτεχνίας εµφανίζονται στις 

τελευταίες δεκαετίες του 14ου αιώνα. Ποσοτικά η πρώιµη κρητική λογοτεχνία ήταν 

αρκετά φτωχή σε σύγκριση µε τις άλλες δυτικοευρωπαϊκές λογοτεχνίες. Tην περίοδο της 

Bενετοκρατίας στην Kρήτη η εκπαίδευση συνεχίζει να σχετίζεται µε την παράδοση του 

Bυζαντίου
27.  

H δίγλωσση εκπαίδευση των κρητικών τα φράγγικα (λατινικά-ιταλικά) και ρωµαίικα 

(αρχαία και νέα ελληνικά) ήταν προφανώς προτέρηµα των οικονοµικά εύρωστων τάξεων. 

Mετά την άλωση της Kωνσταντινούπολης στο νησί κατέφυγαν αρκετοί λόγιοι πρόσφυγες 

όπου αναπτύσσεται µια ιδιαίτερη άνθηση στα φιλολογικά γράµµατα. Tον 15ο και 16ο 

αιώνα οι λόγιοι της Kρήτης πληθαίνουν σηµαντικά, µε διακρίσεις µέσα στο νησί αλλά και 

στην Eυρώπη. Πρόκειται για µια ολόκληρη σειρά προσωπικοτήτων, που έπαιξαν 

σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση της ελληνικής παιδείας στη ∆ύση, ως δάσκαλοι των 

ελληνικών γραµµάτων, ως εκδότες ελληνικών κειµένων και ως τυπογράφοι. Στα χρόνια 

µετά την Άλωση οι σχέσεις µεταξύ ελλήνων και βενετών αµβλύνονται και δηµιουργείται 

ένα κλίµα συνεργασίας και µεγαλύτερης κατανόησης. Oι θρησκευτικές διαµάχες κοπάζουν 

µέσα σε ένα κλίµα που αστικοποιείται εκτοπίζοντας ως εκ τούτου τη µεσαιωνική 

θρησκοληψία. Nέα εποχή ξεκινάει για τη Κρήτη, εκείνη της Aναγέννησης. H φοίτηση στο 

σχολείο ήταν δωρεάν. Tο σχολείο αυτό δεν το είδαν µε καλό µάτι οι έλληνες εξαιτίας της 

                                                 
27 Στις πόλεις δίδασκαν ιδιώτες, είτε λαϊκοί είτε κληρικοί ως οικοδιδάσκαλοι µε µικρό αριθµό µαθητών. Oι διδάσκαλοι αυτοί αναλάµβαναν, 
υπογράφοντας µερικές φορές σχετική συµβολαιογραφική πράξη, να διδάξουν τους µαθητές τους τα πρώτα γράµµατα γραφή και ανάγνωση, 
επί πληρωµή. Kατά κανόνα όµως οι κρητικοί κατέφευγαν στους ιερωµένους όπου δίδασκαν συνήθως σε κάποια µονή, κυρίως στη ύπαιθρο, 
µε ή χωρίς αµοιβή. 
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φιλενωτικής του δράσης. Tο γεγονός όµως ότι το σχολείο αυτό λειτούργησε σε όλη τη 

διάρκεια του 16ου αιώνα δείχνει ότι η έφεση για µόρφωση ήταν ισχυρότερη από τις 

θρησκευτικές αναστολές.  

Σιγά σιγά ο θεσµός διευρύνεται από την Kαθολική Eκκλησία. H ανάγκη για την 

εκπαίδευση νεαρών κληρικών ικανών να επανδρώσουν την Kαθολική Eκκλησία 

δηµιουργεί θέση διδασκάλου στη αρχιεπισκοπή για να διδάσκονται οι κληρικοί τα βασικά 

στοιχεία της λατινικής γλώσσας και φιλολογίας. H παραπάνω εκπαίδευση ήταν δωρεάν. 

Συνήθως οι διδάσκαλοι της λατινικής και της ιταλικής ήταν καθολικοί, ιερωµένοι ή µη, 

ενώ της ελληνικής ήταν ορθόδοξοι. 

Ένας αξιοσηµείωτος αριθµός εγγραµµάτων παρατηρείται στο Xάνδακα από το 16ο 

αιώνα και εξής, όχι µόνο από τα πλουσιότερα κοινωνικά στρώµατα αλλά και από τα λαϊκά. 

Mετά τη βασική ή και µέση εκπαίδευση που µπορούσε να παράσχει το νησί, όσοι 

επιθυµούσαν να συνεχίσουν σε ανώτερες σπουδές έπρεπε να µεταβούν στην Eυρώπη. O 

προσφιλέστερος τόπος για τους Kρητικούς ήταν η Πάντοβα ή η Pώµη. Όταν επέστρεφαν 

στην Kρήτη µετέδιδαν τις γνώσεις στους συντοπίτες τους, το ίδιο συνέβαινε και µε τους 

Bενετούς αξιωµατούχους, αλλά και τους λόγιους που επισκέπτονταν τον τόπο. Όλοι οι 

παραπάνω ενίσχυαν την πνευµατική και την πολιτισµική ζωή του νησιού. H µόρφωση 

αποτελούσε πλέον εγγύηση για την εξασφάλιση µεγαλύτερων εισοδηµάτων και 

καλύτερων όρων διαβίωσης, ήταν συνεπώς παράγοντας κοινωνικής ανάδειξης και 

ανέλιξης. Tο κοινωνικοοικονοµικό αυτό αντίκρισµα της µόρφωσης οδήγησε σε βελτίωση, 

σε σύγκριση µε παλαιότερες εποχές, των συνθηκών της εκπαίδευσης στις κρητικές πόλεις, 

και έδωσε το ερέθισµα στους κρητικούς, από τα µέσα κυρίως του 16ου αιώνα να 

επιδιώκουν µόρφωση ανωτέρου επιπέδου.28  

H ίδρυση των ακαδηµιών αυτών µας παραπέµπει σε ένα υψηλό επίπεδο πνευµατικής 

και πολιτισµικής δραστηριότητας στις κρητικές πόλεις του 16ου και 17ου αιώνα29. Mέσα 

από τις ποικίλες συµβάσεις µαθητείας των δικαιοπρακτικών εγγράφων αντανακλάται ότι 

                                                 
28 Όλα τα δηµόσια σχολεία που λειτούργησαν στην Kρήτη ήταν χωρίς εξαίρεση σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης που δεν εξασφάλιζαν 
στους µαθητές ανθρωπιστική µόρφωση αλλά µόνο την ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής. H απόκτηση ανώτερης µόρφωσης ήταν 
θέµα ατοµικής πρωτοβουλίας καθώς επίσης και η αναζήτηση των κατάλληλων δασκάλων. 

29 Aξίζει να αναφερθούµε και στις λογοτεχνικές λέσχες, τις λεγόµενες ακαδηµίες που λειτούργησαν σε τρεις κρητικές πόλεις: Tο Hράκλειο, 
το Pέθυµνο και τα Xανιά. H πρώτη ήταν η ακαδηµία των Vivi, ιδρύθηκε στο Pέθυµνο το 1562 από τον Francesco Barozzi. H ακαδηµία των 
Strvaganti, ιδρύθηκε στο Xάνδακα από τον Aνδρέα Kορνάρο στα 1591 και πιστεύεται ότι ο ποιητής Bιτζέντζος Kορνάρος ήταν αδερφός του 
Aνδρέα και φοίτησε κι ο ίδιος στην παραπάνω ακαδηµία. Στα Xανιά ιδρύθηκε η ακαδηµία των Sterili, γύρω στα 1632. 
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εκτός από την εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, από τους γραµµατοδιδασκάλους, 

υπήρχαν και διδάσκαλοι µε ειδικές γνώσεις, όπως της µουσικής, της ξιφασκίας, της 

λογιστικής, της εµπορικής αλληλογραφίας, της πρακτικής ιατρικής, της φαρµακοποιίας κ.ά. 

Mέσα από τα δικαιοπρακτικά έγγραφα µας δίνεται επίσης η δυνατότητα 

διαπίστωσης της έκτασης του αλφαβητισµού των κατοίκων του νησιού. H δυνατότητα του 

γράφειν επεκτείνονταν όλο και περισσότερο και προς τις λαϊκότερες τάξεις όσο προχωράµε 

προς τα τέλη της Bενετικής κατάκτησης. Όλο και περισσότεροι οι κάτοικοι της υπαίθρου 

µπορούσαν να προσυπογράφουν στις συναπτόµενες δικαιοπραξίες τους, είτε σταθερά, είτε 

αδέξια στα κείµενα που συνέτασσαν οι νοτάριοι. Όπως αποδεικνύεται η γραφή της 

προτίµησής τους ήταν η ελληνική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι απουσίαζε και η λατινική. 

Ύστερα από τέσσερις και πλέον αιώνες της βενετικής κυριαρχίας η ελληνική γλώσσα στην 

Kρήτη όχι µόνο δεν υποχώρησε ή εκτοπίστηκε, αντιθέτως κατάφερε να επιβληθεί ως 

γλώσσα της καθηµερινής ζωής τόσο στους ντόπιους όσο και στους ιταλικής καταγωγής 

κατοίκους του νησιού. Oι κάτοικοι των πόλεων και κυρίως οι ευγενείς και οι αστοί, 

µιλούσαν µε την ίδια ευχέρεια και τις δύο γλώσσες, ενώ αντίθετα στην ύπαιθρο οι κάτοικοι 

µιλούσαν κατεξοχήν την ελληνική.30  

Παρότι η ιταλική γλώσσα δεν κατάφερε να επιβληθεί στην Kρήτη δε συνέβαινε το 

ίδιο και µε το ιταλικό αλφάβητο. Όπως είναι γνωστό πολλά έργα της κρητικής λογοτεχνίας 

της ακµής όπως η «Eρωφίλη», η «Θυσία του Aβραάµ», ο «Φορτουνάτος» και ο 

«Eρωτόκριτος» στην αρχική τους µορφή, ήταν γραµµένα µε λατινικούς χαρακτήρες.31 Eίναι 

πιθανόν ότι η διδασκαλία της λατινικής και της ιταλικής στις βενετοκρατούµενες 

ελληνόφωνες περιοχές θα πρέπει να ήταν πιο διαδεδοµένη σε σχέση µε την ελληνική, σε 

αντίθεση µε την οµιλουµένη που ήταν η ελληνική.32 Mετά από 24 χρόνια σκληρής 

πολιορκίας, από το 1645 έως το 1669, η Kρήτη έπεσε στα χέρια των Tούρκων. H τουρκική 

                                                 
30 Tη διαπίστωση αυτή την έκαναν µετά λύπης τους οι Bενετοί αξιωµατούχοι που περιόδευαν για να γνωρίσουν και να εκθέσουν στην 
Aυθεντία τα θέµατα που αφορούσαν το λαό, οι οποίοι εκφράζονταν µε αγανάκτηση για το γλωσσικό εξελληνισµό των ευγενών της 
υπαίθρου. 

31 H διάδοση αυτή της γραφής της ελληνικής γλώσσας µε λατινικούς χαρακτήρες ήταν τα λεγόµενα «φραγγοχιώτικα». 

32 Στα τέλη του 16ου αιώνα η Bενετία αποτελεί κέντρο καλλιέργειας και διάδοσης των ελληνικών γραµµάτων. O διάσηµος ουµανιστής και 
καρδινάλιος Pietro Bembo είχε συντάξει, στα ελληνικά, ένα λόγο, παροτρύνοντας τους συµπατριώτες του να αναλάβουν τη διάσωση των 
ελληνικών γραµµάτων. Aπευθυνόµενος στους Bενετούς, τους προέτρεπε να ευγνωµονούν τους θεούς που τους είχαν δώσει την ευκαιρία να 
συντηρήσουν και να µεταδώσουν την ελληνική παιδεία, η οποία τώρα βρισκόταν σε κίνδυνο. Eπισηµαίνει ότι είναι απαραίτητο, να 
πλησιάσουµε τα έργα της αρχαιότητας στη δική τους γλώσσα και να συνδυάσουµε την ελληνική µε την λατινική παιδεία. H προτροπή αυτή 
του Bembo βρήκε γόνιµο έδαφος στην Kρήτη. 
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κατάκτηση ανακόπτει άρδην την ανθούσα πορεία της ελληνικής γλώσσας και του 

πολιτισµού στο νησί. H κρητική Aναγέννηση των γραµµάτων βυθίζεται στο σκοτάδι και 

µέλλεται να δοκιµαστεί σκληρά στο εξής. Tα σκήπτρα της εξέλιξης της ελληνικής περνάνε 

στη συνέχεια στους φαναριώτικους κύκλους της Kωνσταντινούπολης, µε κατεύθυνση 

εντελώς διαφορετική από εκείνη του κρητικού πολιτισµού. Στον κύκλο αυτό η κρητική 

λογοτεχνία και γλώσσα περιφρονούνται. H διάδοση των κρητικών έργων περιορίζεται στην 

Kρήτη και τα νησιά του Iονίου. Tέλος η ίδρυση του ελληνικού βασιλείου, µετά τη λήξη της 

επανάστασης και την καθιέρωση της καθαρεύουσας ως κρατικής γλώσσας, οδηγεί σε 

µεγαλύτερη λήθη της κρητικής ποίησης γιατί θεωρούνταν «λαϊκή». Mόνο κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα η κρητική λογοτεχνία καταξιώνεται όχι µόνο ως τοπική και νεοελληνική, αλλά 

ως µια από τις σηµαντικότερες δηµιουργίες της Aναγέννησης σε ευρωπαϊκή κλίµακα. 
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Στη συνέχεια της εργασίας θα παρουσιαστεί η συµβίωση των Τούρκων µε τους Κρητικούς, 

υπό το πρίσµα του φαινοµένου των Τουρκοκρητικών για λόγους που εξηγούµε παρακάτω. 

 

 

33..33  ΟΟΙΙ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΟΟΥΥΛΛΜΜΑΑΝΝΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

 

Η µουσουλµανική παρουσία στην Κρήτη καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο µε 

εξισλαµισµούς του ντόπιου πληθυσµού. Λίγοι ήταν οι Μουσουλµάνοι από άλλες επαρχίες 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη µετά την κατάληψη 

της το 1669, κυρίως αξιωµατούχοι, διοικητικοί υπάλληλοι ή αυτοκρατορικοί γενίτσαροι. Οι 

εξισλαµισµοί µε βάση τις διαθέσιµες πηγές, ξεκίνησαν ήδη από τα πρώτα χρόνια του 

Κρητικού πολέµου (1645-1669), έλαβαν µεγάλη έκταση κατά τις πρώτες δεκαετίες 

κατάκτησης του νησιού και συνεχίστηκαν µέχρι την έναρξη της επανάστασης του 1821. Ο 

µεγάλος αριθµός των εξισλαµισθέντων αποδόθηκε στη µεγάλη διάρκεια του πολέµου για την 

κατάκτηση της Κρήτης, καθώς και µε τις επιγαµίες µεταξύ Κρητικών και του 

µουσουλµανικού πληθυσµού.33.  

Συµπεραίνεται από τα παραπάνω ότι οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης προέρχονταν από 

εξισλαµισµούς και δεν διέφεραν από τους Χριστιανούς συντοπίτες τους. Το µεγαλύτερο 

µέρος των Τουρκοκρητικών, όπως επικράτησε να αποκαλούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα 

οι Μουσουλµάνοι του νησιού, κυρίως όσοι το εγκατέλειψαν µε αφορµή τη Σύµβαση 

Ανταλλαγής της Λωζάννης, θεωρούσαν πατρίδα τους την Κρήτη. Ακόµη και σήµερα πολλοί 

Τουρκοκρητικοί δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι ζουν στη Σµύρνη, το Αϊβαλί, την 

Κωνσταντινούπολη, εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τη κρητική διάλεκτο και να 

νοσταλγούν την «κρητική πατρίδα» 34 

Παρά όµως το γεγονός ότι η πλειονότητα του Μουσουλµανικού πληθυσµού της 

Κρήτης ήταν γηγενείς εξωµότες Χριστιανοί, πολλές φορές και κρυπτοχριστιανοί, 

αντιµετωπίζονταν από τους Χριστιανούς συντοπίτες τους µε έντονα εχθρικές διαθέσεις. Η 

                                                 
33 M. Greene, «A shared world, Christians and Muslims in the early modern Mediterranean», Πρίνστον Νιου Τζέρσεϋ 2000, σ.78-109. Βλ 
επίσης Μ. Πεπονάκης, «Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί στην Κρήτη (1645-1899)», Ρέθυµνο 1997, σ.33-39 

34 Ο Μενέλαος Παρλαµάς σε ηµερήσια εκδροµή του στο Τσεσµέ εντυπωσιάστηκε µε τη γλώσσα που µιλούσαν οι Τουρκοκρητικοί οι οποίοι 
κατάγονταν από την επαρχία Πεδιάδας. Μ. Παρλαµάς, «Αναζητώντας τη χαµένη γλώσσα», Χιόνη 75 (Μάιος 1998), σ. 6-9 
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συµβίωση γινόταν ακόµη δυσκολότερη όταν και από τη µεριά των Οθωµανών δέχονταν την 

απαξίωση και τη µη αποδοχή µε τις αναµενόµενες συνέπειες. 

Οι χωρικοί ποικίλων εθνο-πολιτισµικών οµάδων οργανωµένοι συχνά σε στοιχειώδεις 

κοινότητες αποτελούσαν την κοινωνική βάση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η οποία 

ωστόσο παρέµενε ένα αµιγώς προνεωτερικό, θεοκρατικό σύστηµα συγκεντρωτικής εξουσίας 

µε σηµαντικούς περιορισµούς σε θέµατα ατοµικών ελευθεριών και της ανεξιθρησκίας. Στην 

Κρήτη, στη διάρκεια της µακραίωνης οθωµανικής κυριαρχίας του νησιού (1645-1898), 

παρατηρείται και το εκτεταµένο φαινόµενο των εξισλαµισµών µε πολλές εθνολογικές, 

κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες στον πληθυσµό και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων. 

Αποτέλεσµα αυτών των εξισλαµισµών αλλά και επιγαµιών ήταν οι γνωστοί Τουρκοκρήτες, οι 

τελευταίοι εκ των οποίων εγκατέλειψαν οριστικά τη γενέτειρα τους. Ο µουσουλµανικός 

πληθυσµός της τουρκοκρατούµενης Κρήτης ήταν, στη συντριπτική του πλειοψηφία, 

ελληνικής καταγωγής, Κρητικοί εξισλαµισµένοι, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν ως 

κρυπτοχριστιανοί και σε µερικές γενιές εξισλαµίσθηκαν αληθινά.35, 36 

Βεβαίως, οι περισσότεροι από τους εξοµώτες αλλαξοπίστιζαν µόνο φαινοµενικά, ενώ 

διατηρούσαν κρυφά τη χριστιανική τους πίστη. Έτσι, είχαµε και στην Κρήτη έντονο το 

φαινόµενο των Κρυπτοχριστιανών, κάποιοι από τους οποίους έλαβαν και ενεργό δράση στις 

επαναστάσεις (όπως οι Κουρµούληδες) φτάνοντας µέχρι και το µαρτύριο (όπως οι Τέσσερις 

Μάρτυρες του Ρεθύµνου, καταγόµενοι από τις Μέλαµπες Αγίου Βασιλείου). Όµως οι 

                                                 
35 Ο γνωστός Κρητικός συγγραφέας Ιωάννης Κονδυλάκης, συγγραφέας του «Πατούχα» και άλλων σηµαντικών έργων, στην εφηµερίδα 
«Εστία» 15 και 16.6.1896 (διαρκούσης της Τουρκοκρατίας στο νησί) γράφει ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά: [βλ. Ιωάννη Κονδυλάκη, 
Τα Άπαντα, εκδ. Αηδών, Αθήναι 1961, σελ. 372-385 

36 (…) Αναρχία πλήρης διά τους Τούρκους, τροµοκρατία απαραδειγµάτιστος διά τους χριστιανούς. Ο φόνος χριστιανου έµενεν ατιµώρητος, 
διό οι Τούρκοι εφόνευον πάντα χριστιανόν ζωηρόν, εφόνευον προς απλήν τέρψιν, προς εξάσκησιν εις την σκοποβολήν× ο φόνος τούρκου 
ετιµωρείτο δι’ εξοντώσεως χωρίου ολοκλήρου χριστιανικού. Όσοι δε των χριστιανών διέφευγον τον θάνατον υπεβάλλοντο εις σκληροτάτας 
δοκιµασίας και απανθρώπους εξευτελισµούς (…) Πολλάκις αγάδες, εισερχόµενοι εις τους ναούς εν µέσω της λειτουργίας, απέστελλον τους 
εκκλησιαζοµένους εις αγγαρείας. Άλλλοι ήρπαζον τας νύµφας µικρόν µετά την τέλεσιν του γάµου, φονεύοντες τους γαµβρούς. Τινές δε 
συγκαλούντες κόρας και γυναίκας, τας υπεχρέωνον να χορεύωσιν ηµίγυµναι προς διασκέδασίν των. (…)Τότε… ο τουρκικός πληθυσµός 
εδιπλασιάσθη διά πολυαρίθµων aλλαξοπιστιών. Πολλών χωρίων οι κάτοικοι, απαυδήσαντες, µετέβησαν αθρόοι µε τον ιερέα των επί 
κεφαλής και ησπάσθησαν τα δόγµατα του Κορανίου. Λέγεται µάλιστα ότι τόσοι διά µιάς µετέβησαν από το Μονοφάτσι, ώστε επιδή ήτο 
δύσκολον να εκτελεσθή επί τόσων ανδρών η απαιτουµένη εγχείρησις, ο ιµάµης Ηρακλείου ανέγνωσεν απλώς µίαν ευχήν και έπειτα είπε 
προς τους νεοφωτίστους: «-Άειντε, Τούρκοι!» Και οι χθες ραγιάδες εφόρεσαν το σαρίκι του αγά και… ανέπνευσαν. Ούτω δε όλος σχεδόν ο 
πληθυσµός της πεδινής εκείνης επαρχίας εξισλαµίσθη και σήµερον εντός των χωρίων της, µόνον ερειπωµέναι εκκλησίαι ενθυµίζουν ότι οι 
φανατικοί εκείνοι Τούρκοι υπήρξαν ποτέ χριστιανοί. Κατά τρόπον όµοιον εσχηµατίσθη και ο µωαµεθανικός πληθυσµός του Σελύνου, 
αναµφιβόλως δε και της Αµπαδιάς. Και αν δεν επήρχετο η επανάστασις του 1821 διέτρεχε κίνδυνον η Κρήτη, ή να εξοντωθή ο χριστιανικός 
αυτής πληθυσµός ή να εξισλαµισθή εντελως. Η επανάστασις εκείνη ανεπτέρωσε το θάρρος των χριστιανών έκτοτε δε αντί ν’ αυξήσει ο 
τουρκικός πληθυσµός, ήρχισε µάλλον να ελαττούται, επανελθόντων και τινών εκ των εξοµωτών εις το πάτριον θρήσκευµα.  
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περισσότεροι, µε την πάροδο του χρόνου, έχασαν την ελπίδα και το θάρρος τους και 

κατέληξαν οι ίδιοι ή οι απόγονοί τους αληθινοί µουσουλµάνοι, και µάλιστα φανατικοί37:   

Οι Τουρκοκρητικοί, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είχαν µια µόνο σύζυγο. 

Κυριότερη αιτία της µονογαµίας των Κρητικών Μουσουλµάνων ήταν το γεγονός πως οι 

περισσότεροι ήταν εξισλαµισµένοι Χριστιανοί Ενετοί ή Έλληνες και, από παράδοση, 

διατήρησαν τη µονογαµία καθώς και πολλά από τα ήθη και έθιµα των συµπατριωτών τους 

Χριστιανών.  

33..44  ΕΕΞΞΙΙΣΣΛΛΑΑΜΜΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΕΕΚΚ  ΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΑΑΜΜΩΩΝΝ  

Οι Οθωµανοί κατακτητές της Κρήτης δεν έφεραν γυναίκες µαζί τους. ∆ηµιούργησαν 

οικογένειες παίρνοντας ή αρπάζοντας συζύγους από ελληνικές οικίες. Ποιητής της εποχής 

εκείνης εκφράζει µε τους ακόλουθους στίχους τον έρωτά του στην Ελληνίδα: 

«Άχι και κουζουλάθηκα για µιας Ρωµιάς χατίρι ,την είδα µόνο µια φορά από το 

παραθύρι» 

Ο άνδρας µουσουλµάνος είχε το δικαίωµα να τελέσει γάµο µε χριστιανή, 

παιδαγωγώντας τα παιδιά του µε τις αρχές του Ισλάµ, ενώ ο χριστιανός δεν έχει το 

δικαίωµα να τελέσει γάµο µε µουσουλµάνα. Ορισµένες εγγραφές γάµων µε 

µουσουλµάνους και χριστιανές Ελληνίδες, στους Κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, 

δεικνύουν τη γαµήλια διαδικασία, που προϋπέθετε την αυτοπρόσωπη παρουσία του 

συζύγου στο Ιεροδικείο, την αυτοπρόσωπη ή αντιπροσωπευτική παρουσία της συζύγου, 

την παρουσία µαρτύρων, τόσο µουσουλµάνων όσο και χριστιανών, και την από µέρους 

του συζύγου καταβολή γαµήλιου δωρεάς στη σύζυγο. Φανερώνουν, ακόµη, οι Κώδικες 

του Ιεροδικείου Ηρακλείου, προβλήµατα µε διάφορες περιπτώσεις που προέκυπταν από 

τους µικτούς αυτούς γάµους, όπως η επιστροφή ενός από τα µέλη της οικογένειας στο 

Χριστιανισµό και η κατόπιν τούτου κατάθεση αγωγής των λοιπών µελών εναντίον του κ.α. 

                                                 
37 «αι φυσικαί προς χριστιανούς συγγένειαί των ελησµονήθησαν, η αµάθεια εσκότισε την µνήµην και το λογικόν, το δηλητήριον του 
µωαµεθανισµού επώρωσε και εσκλήρυνε τας ψυχάς των, η προνοµιούχος θέσις των ως δεσποτών τους εµάθυσε και εγέννησεν αυτοίς 
συναίσθηµα τι φυλετισµού.  Ήτον δυνατόν αυτοί οι ανδρείοι και υπερήφανοι να έχουν τι το κοινόν προς τους ταπεινούς, τους 
περιφρονηµένους και αθλίους ραγιάδες;» (Κονδυλάκης)   
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Οι εκούσιοι γάµοι µεταξύ µουσουλµάνων και χριστιανών γινόταν κυρίως για να 

επιτευχθεί η τουρκική προστασία. Οι γάµοι αυτοί ήταν γνωστοί ως κεπήνια και ήταν 

συνηθισµένοι από την εποχή του Κρητικού πολέµου µέχρι και το 19ο αι., παρά την 

απαγόρευσή τους από φιρµάνια, µε παρέµβαση της Εκκλησίας στην Υψηλή Πύλη. 

 Οι περισσότερες γυναίκες που ήταν παντρεµένες µε κεπήνι, διατηρούσαν, και µετά 

το γάµο, τα ονόµατά τους και την πίστη τους. Ο περιηγητής La Motraye, στα 1710, 

γράφει: «Κοιµήθηκα στο σπίτι ενός Τούρκου, που είχε πάρει µε κεπήνι µια Ελληνίδα. Τα δυο 

αυτά άτοµα, µολονότι είχαν διαφορετικές θρησκευτικές και εθνικές καταβολές, ζούσαν πολύ 

καλά µαζί. Ο Αλή Ογλού, αυτό ήταν το όνοµά του, πήγαινε στο τζαµί και η γυναίκα του στην 

ελληνική εκκλησία. Τα παιδιά είχαν ανατραφεί µε το µουσουλµανικό τρόπο. Όταν η γυναίκα 

είχε δυσκολίες, άναβε ανεµπόδιστα το Σάββατο για τον εαυτό της το λυχνάρι µπροστά στην 

εικόνα της Παναγίας. Μολονότι ο άντρας της ήταν θρησκευόµενος και τηρητής της 

µουσουλµανικής πίστης, τόσο που δεν έπινε καθόλου κρασί, διέθετε γι’ αυτή και για τους 

φίλους της για να πίνουν, όπως συνέβη και στο δείπνο µας». 

33..55..  ΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗ..  

Οι Τουρκοκρητικοί, µε συνοδεία των µουσικών οργάνων λύρας, λαούτου και 

µπουλγαρί, χόρευαν τους ίδιους χορούς που χόρευαν και οι Έλληνες κάτοικοι της Κρήτης, 

τραγουδούσαν τους ίδιους περίπου σκοπούς, χωρίς τη συντροφιά γυναικών38. (σσ. η οποία 

πιθανόν υπήρχε στις παρέες των Χριστιανών, αφού η θέση της γυναίκας γενικά ήταν 

διαφορετική.) Πολλοί Τουρκοκρητικοί διακρίθηκαν ως χορευτές και άλλοι έγιναν διάσηµοι 

λυράρηδες και λαουτιέρηδες. Γνωστοί Τουρκοκρητικοί που επιδόθηκαν στη µουσική είναι:1. 

Ο Χασάν Αγάς ο Χανιώτης, για τον οποίο στο βιβλίο του Γ. Τσίβη (σελ. 111)39. 2. ∆ιάσηµος 

                                                 
38 Για να επανέλθουµε στον Κονδυλάκη:(…) οι χοροί των είναι οι κρητικοί και τα άσµατά των ελληνικά, όπως δε οι χριστιανοί, και αυτοί 
συνθέτουν εγκώµια εις τους διαπρέποντας κατά τον πόλεµον. Το τραγούδι ενός τούρκου ήρωος του 66 εξ Ηρακλείου ήρχιζεν ως εξής: 
«Ντελή Ξεΐνη Αξεδιανέ, είντά ’τονε γραφτό σου στσ’ Αράδενας το φάραγγα να βρεις το θάνατό σου» Πολλάκις δε οι «καινούργιοι σκοποί», 
όταν δεν έρχωνται εξ Αθηνών ή εκ Σµύρνης, οφείλονται εις την µουσικήν επίνοιαν των εν ταις πόλεσι τούρκων και ιδίως των χανουµισσών, 
αίτινες µάλιστα δεν παραλείπουν και αυτό το έθιµον του κληδωνα. 

39 Όταν, µερακλωµένος, έπαιζε τη λύρα, γονάτιζε και ακουµπούσε το κάτω άκρο της λύρας στο έδαφος και τότε η λύρα του Χασάν Αγά του 
Χανιώτη σκορπούσε τέτοιους µελωδικούς ήχους, που «ανάγκαζε τη γη να τρέµει και να χορεύει»… (σσ. το ιδιο παραδίδεται για το µεγάλο 
λυράρη από την Πλάκα Αποκορώνου Μιχάλη Παπαδάκη ή Πλακιανό . Το παρανόµι «Χανιώτης» το πήρε για να ξεχωρίζει από τους άλλους 
Τουρκοκρητικούς λυράρηδες. Ο λυράρης Χασάν Αγάς ο Χανιώτης έζησε στα µέσα του παρελθόντα αιώνα (σσ. εννοεί τον 19ο). Η 
παράδοση διατήρησε τη µνήµη του για την ασύγκριτη δεξιοτεχνία του στο παίξιµο της ξακουστής λύρας του.  
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χορευτής υπήρξε ο Σελινιώτης Κρητογιανίτσαρος Χουσεΐν Τζίνης 40 3. Ένας από τους 

διασηµότερους ωστόσο Τουρκοκρητικούς µουσικούς, που το έργο του έχει γίνει σταθµός 

στην κρητική µουσική παράδοση, ήταν ο Μεχµέτ Μπέης Σταφιδάκης, 41  

Αυτό εξάλλου έγινε φανερό όταν το κύµα των Τουρκοκρητικών έφθασε στη Μικρά 

Ασία, µε την Ανταλλαγή των Πληθυσµών, φέροντας τα κρητικά επώνυµα (που 

υποχρεώθηκαν να τα αλλάξουν) και την άπταιστη κρητική διάλεκτο, τις µαντινάδες κ.τ.λ.42. 

Έτσι, οι Τουρκοκρητικοί έπαιζαν, τραγουδούσαν και χόρευαν ό,τι και οι χριστιανοί 

συµπατριώτες τους. Λύρα, βιολί, µπουλγαρί και µαντολίνο κελαηδούσαν στα χέρια τους (ο 

βιολάτορας Μουσταφά Καραγκιουλές κι ο οργανοποιός Αµπντούλ Καληµεράκης, µε τα 

περίφηµα λυράκια του, πιστοποιούν του λόγου το αληθές), ενώ χόρευαν τους κρητικούς 

χορούς, τραγουδούσαν Ερωτόκριτο και µαντινάδες και στιχουργούσαν ρίµες για τα δικά τους 

παληκάρια.  

 Όµως µερικά πολύ σηµαντικά στοιχεία έρχεται να δώσει η µελέτη του Chris 

Williams, καθηγητή του τµήµατος Μοντέρνων Ελληνικών Σπουδών του King’s College στο 

Λονδίνο µε γενικό τίτλο «The Cretan Muslims and the Music of Crete» που δηµοσιεύεται 

στο Greece and the Balkans: Identities, Perceptions and Cultural Encounters Since the 

Enlightenment. Ο συγγραφέας, αφού επιβεβαιώνει για ακόµα µία φορά ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των µουσουλµάνων Κρητών προερχόταν από τον τοπικό πληθυσµό (σελ.209) 

                                                 
40 (απόγονος εξισλαµισµένου ευγενούς Ενετού). Η παράδοση διάσωσε πως, όταν χόρευε τον πεντοζάλη, ήταν ικανός να κρατά στο δεξί του 
χέρι έναν τράγο σφαγµένο που άλλοι τον έγδερναν. (Γ. Τσίβης, σελ. 112).  

41 θρυλούµενος και ως δηµιουργός του σταφιδιανού σκοπού, τον οποίο βλ. στους «Πρωτοµάστορες» (ηχογρ. από Μπαξεβάνη και Καρεκλά) 
Κατά τον Τσίβη (σελ. 113-114), υπήρξε ξακουστός γλεντζές, τραγουδιστής, χορευτής και δεξιοτέχνης στο µπουλγαρί. Γεννήθηκε στα Χανιά 
το 1878… Το παρανόµι «Σταφιδάκης» το πήρε εξαιτίας που στο νοµό Χανίων ήταν σχεδόν ο µόνος γαιοκτήµονας που είχε µεγάλη έκταση 
σταφιδαµπέλου. …Φίλους πολλούς είχε, όχι µόνο Τούρκους, µα και Έλληνες. Ήταν παντρεµένος µε µια πλούσια και όµορφη 
Τουρκοκρητικιά, τη Φατµέ, από την εξέχουσα Τουρκοκρητική οικογένεια των Βεργέρηδων (απογόνων ευγενών Ενετων φεουδαρχών). …Ο 
Μεχµέτ Μπέης άρχιζε το γλέντι τραγουδώντας, µε το σκοπό που ο ίδιος δηµιούργησε, µε µαντινάδες που τις περισσότερες αυτοσχεδίαζε την 
ίδια εκείνη στιγµή. Είχε το χάρισµα του στιχοπλόκου που είχαν και έχουν σήµερα πολλοί Κρητικοί λυράρηδες και γλεντζέδες. Η πρώτη 
µαντινάδα που τραγουδούσε ήταν πάντα αφιερωµένη στην πολυαγαπηµένη του Φατµέ. µαράζωσε, καταλήγοντας φυµατικός. Πριν πεθάνει, 
την κάλεσε να τη δει για τελευταία φορά. Εκείνη πήγε στο σπίτι του µε τους γονείς της. Και συνεχίζει ο Τσίβης (σελ. 114):]   «Ο σεµπτάς 
σου µ’ άναψε γιαγκίνι στην καρδιά µου. Μα να σβήσει δεν µπορεί, γκιουλ µπαξέ κυρά µου». [Όµως κάποιοι πληροφόρησαν το Μεχµέτ Μπέη 
πως η αγαπηµένη του σύζυγος τον απατούσε µε εξέχον µέλος της χανιώτικης τουρκοκρητικής κοινωνίας. Μη µπορώντας να το επαληθεύσει 
ούτε να το διαψεύσει, ο καλόκαρδος, ως φαίνεται, εκείνος άνθρωπος έδιωξε τη γυναίκα του και Όταν ο Μεχµέτ Μπέης την αντίκρισε, την 
κοίταξε στα µάτια και της είπε το εξής τετράστιχο, που αυτοσχεδίασε εκείνη τη στιγµή: «Εγώ ποθαίνω και ξεγνοιώ και συ που ζεις γλιτώνεις. 
Κι’ αν έχω δίκιο απάνω σου στον Άδη το πλερώνεις».Ύστερα µάζεψε όλες του τις δυνάµεις, ανασηκώθηκε στο κρεβάτι και, µεγαλόφωνα, µε 
τον Σταφιδιανό Σκοπό, αποχαιρέτησε τον κόσµο µε το εξής τετράστιχο: «Εσύ µωρέ Καπέ ντουνιά σε µένα µην καυχάσαι. Μα ’γώ ’µια που σε 
γλέντησα και τώρα µ’ απαρνάσαι.» Λίγες στιγµές πέρασαν και ο τελευταίος Τουρκοκρητικός τροβαδούρος ξεψύχησε στην αγκαλιά της 
πολυαγαπηµένης του Φατµέ. Το θάνατό του θρήνησαν Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί κάτοικοι Χανίων. Την κηδεία του παρακολούθησε, 
χωρίς υπερβολές, ολόκληρος ο πληθυσµός. Πέθανε τον Μάη του 1908.  

42 βλ. Ι. Κονδυλάκη, Οι Τουρκοκρητικοί, Π. Πρεβελάκη, Το Χρονικό µιας Πολιτείας, Ν. Αγγελή, Τα Ενεψίζικα κ.λπ 



37 
 

και φέρνει ως παράδειγµα την «επιβίωση» της µαντινάδας και του Ερωτόκριτου στον 

πληθυσµό των Giritli (δηλ. Κρητικών –όπως αυτοαποκαλούνται οι Τουρκοκρητικοί), εξάγει 

µερικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα 43 

Οι Τουρκοκρητικοί µιλούσαν την ελληνική, τοπική κρητική διάλεκτο. Ακόµη και οι 

µουσουλµάνοι πληρεξούσιοι του Ρεθύµνου ζήτησαν να απαιτείται η γνώση της ελληνικής 

από τους µουτεσαρίφες του Ηρακλείου και του Ρεθύµνου και µετά τη Σύµβαση της 

Χαλέπας (1878) η ελληνική γλώσσα διδάσκεται και στα µουσουλµανικά σχολεία.  «Ο 

Τούρκος κύριος, γράφει ο V. Bernard, το 1897, από την πρώτη γενιά αποκτούσε 

κρητικόπουλα που ήταν από ράτσα και γλώσσα Έλληνες. Οι γενίτσαροι της δεύτερης γενιάς 

δεν ήξεραν πια ούτε λέξη τούρκικη και εδώ και ενάµιση αιώνα το νησί ολόκληρο δε µιλάει 

παρά ελληνικά» Ο Τουρκοκρητικός, σύµφωνα µε τον Κ.Γ. Φουρναράκη, «ελάλει την 

κρητικήν διάλεκτο, εδιδάσκετο όµως την οθωµανικήν ως γλώσσαν φιλολογικήν». Έτσι, τα 

κείµενά τους, όταν ήταν ελληνικά, πολλές φορές, γράφονταν µε τούρκικους χαρακτήρες. 

Μιλούσαν και τραγουδούσαν στα ελληνικά. Ο Ερωτόκριτος ήταν από τα αγαπηµένα τους 

ποιήµατα και πολλοί το απήγγειλαν από στήθους.44  

                                                 
43 1. Παρατηρεί ότι λανθασµένα επικρατεί η άποψη ότι η µουσική των Τουρκοκρητικών είναι περισσότερο τουρκική παρά κρητική (σελ. 
210).2. Θεωρεί ότι οι Τουρκοκρητικοί έχουν στη µνήµη τους την κατάσταση της κρητικής µουσικής των αρχών του αιώνα, δηλαδή όπως 
καταγράφεται στις πρώτες ηχογραφήσεις. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία αναφέρουν τη σούστα (sousta) και τον πεντοζάλη (pentozalis). 
Λιγότερο αναφέρουν τον συρτό (sirtos), ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία του Ερωτόκριτου στις αφηγήσεις τους. (σελ. 210) 3. Ως 
µουσικά όργανα αναφέρουν τη λύρα [lyra – η λέξη που χρησιµοποιήθηκε ήταν πάντα lira, ο όρος Girit lirasi µεταφράζεται ως κρητική 
λύρα (σ.σ. µάλλον «λυρατζή» εννοεί εδώ) ενώ ο όρος kemence (η λύρα στα τούρκικα) δε χρησιµοποιήθηκε καθόλου] και το µαντολίνο. 
Κανένας δεν ανέφερε το λαούτο, το βιολί και το µπουλγαρί, παρόλο που χρησιµοποιούνταν στην Κρήτη πολύ πριν την ανταλλαγή των 
πληθυσµών (σελ. 210-211). 4. Στη σελίδα 211 αναφέρεται ότι πασίγνωστα σηµερινά ακούσµατα όπως τα συρτά του Ροδινού, ο 
σταφιδιανός και το Όσο βαρούν τα σίδερα τους είναι τελείως άγνωστα. Η προφανής άγνοια των αστικών τραγουδιών κρίνεται από το 
συγγραφέα ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς ανατρέπει την (σε πολλούς) επικρατούσα αντίληψη ότι τα τραγούδια αυτά αντιπροσωπεύουν τη 
µουσική κουλτούρα των Τουρκοκρητικών. Εδώ αναφέρεται ότι και στις δυο πλευρές του Αιγαίου οι Κρητικοί συµµετέχουν σε γάµους, 
γλέντια κ.λ.π. Η ιδέα της συναυλίας (concert) φαίνεται να είναι άγνωστη (σ.σ. εννοεί µάλλον τη µουσική της ταβέρνας). Στη σελ. 211 έχει 
µια υποσηµείωση που αφορά στο µπουλγαρί. O Charles Edwardes στο Letters from Crete, Letters written during the spring of 1886, (σ.σ. 
Γράµµατα από την Κρήτη, Γράµµατα γραµµένα την άνοιξη του 1886) Λονδίνο 1887, σελ.191 αναφέρει «τον Γεώργιο και τη µικρή λύρα 
του, το «µπουλγαρί» όπως ο ίδιος το αποκαλεί, το οποίο κρεµάει από ένα καρφί στον τοίχο» (σ.σ. πιθανόν ο άνθρωπος εκείνος έπαιζε 
µπουλγαρί, αλλά ο περιηγητής δεν το γνώριζε και το θεώρησε λύρα). Στη σελίδα 215 αναφέρεται ότι το Τα βάσανα µου χαίροµαι (σ.σ. ο 
χαλεπιανός) φαίνεται να έχει «δανειστεί» µελωδίες από το παραδοσιακό τούρκικο τραγούδι «Ada Sahillerinde bekliyorum», ενώ 
συµπληρώνει ότι για το σταφιδιανό δεν έχει καταγράψει κάτι παρόµοιο. Ο C. Williams θεωρεί ότι η κρητική µουσική όπως την ξέρουµε 
σήµερα διαµορφώθηκε κυρίως από τους Χαρίλαο, Ροδινό και Φουσταλιέρη (εξηγεί αναλυτικά), ενώ µια πολύ ωραία ιστορία βρίσκουµε 
στις σελ. 216-17: Ο Haldun Menemencioglu στο Study of the Klasik Kemence αναφέρει τον Giritli Ali ( τον Κρητικό Αλή δηλαδή) ο 
οποίος µας λέει ότι γύριζε τους δρόµους της Πόλης τη δεκαετία του 1940 παίζοντας ένα tok sesli (µε βαθύτερο ήχο δηλαδή) kemence 
(µάλλον κρητική λύρα!). Ο συγγραφέας, παρόλο που έψαξε σχετικά, καµιά αναφορά ή ηχογράφηση δεν βρήκε από τον Κρητικό Αλή. Μια 
πληροφορία όµως που του δόθηκε από το νησί Cunda έλεγε ότι ένας Κρητικός ονόµατι Αλή εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Αϊβαλί 
στα µέσα της δεκαετίας του 1930. Ο Αλή ήταν λυράρης Σύµφωνα µε τον Aubyn Trevor-Battye «Οι «Τούρκοι» της Κρήτης –καθώς δεν 
είναι πραγµατικοί Τούρκοι αλλά εξωµότες χριστιανοί- δεν ενδιαφέρονται για τον Προφήτη. Οι πραγµατικοί τούρκοι, αυτοί που συγκρότησαν 
το στρατό, ο οποίος κατάλαβε το νησί, έφυγαν και όσοι απόµειναν και αυτοαποκαλούνται τούρκοι είναι κρητικοί στην εµφάνιση και εκτός 
αυτού µιλούν την κρητική γλώσσα. Ελάχιστοι από τους τουρκοκρητικούς που συνάντησα ήξεραν αρκετά τουρκικά, ενώ πολλοί, ίσως οι 
περισσότεροι, δεν ακολουθούσαν το Κοράνι καθώς έπιναν ελεύθερα κρασί»  

44Ο Ι. Κονδυλάκης, στους Τουρκοκρητικούς, γράφει: «Τα µόνα τούρκικα τα οποία γνωρίζουν, πλην, εννοείται, των ολίγων γραµµατισµένων, 
οίτινες παραχώνουν εις τα ελληνικά των τούρκικα, ως οι κοµψευόµενοι των Αθηνών γαλλικά, τα µόνα τουρκικά των είνε οι χαιρετισµοί 
«µερχαµπά» και «σελαµναλέκιµ», τους οποίους διαµοίβουν µόνο µεταξύ των, µικραί τινές προσευχαί από τας οποίας δεν εννούν τίποτε και 
τινες όρκοι και επιφωνήµατα, «Για Ραµπή! Ραµπήµ Αλλά! Μαχιαλά!». Κάποιος Τουρκοκρητικός εξέδωσε µια µετάφραση ενός περσικού 
ποιήµατος µε τίτλο «Συµβουλαί πατρός προς υιόν»: «Τα πράγµατά ‘νε δύσκολα, παιδί µου Αµπντουραχµάνη γιατί τα ρούχα τα καλά ο 
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Στα τέλη του 19ου αι. χριστιανοί και µουσουλµάνοι φοιτούσαν σε χωριστά σχολεία. Για 

το χριστιανικό πληθυσµό ίσχυε η µερική υποχρεωτική φοίτηση, κάθε οικογένεια έπρεπε να 

στέλνει ένα τουλάχιστον παιδί στο σχολείο, ενώ για τους µουσουλµάνους ίσχυε η 

υποχρεωτική φοίτηση και για τα δυο φύλα. ∆άσκαλος, στα µουσουλµανικά σχολεία, ήταν ο 

Χότζας, ο ιεροκήρυκας που εξηγούσε το Κοράνι στα τζαµιά (β. Παράρτηµα, εικ.15), µαζί µε 

κάποιον βοηθό. Το πρόγραµµα αποτελούνταν κυρίως από «ιερά µαθήµατα».45  

                                                                                                                                                         
µάστορας τα κάνει» και όταν το ρώτησαν γιατί τα µετέφρασε στην κρητική διάλεκτο απάντησε: «διότι η γλώσσα αυτή, η κρητική, είναι η 
µητρική µου γλώσσα» Στην ελληνική, επίσης, γλώσσα, υµνούσαν τα κατορθώµατα των ηρώων τους. Το τραγούδι ενός µουσουλµάνου ήρωα 
του 1866, από το Ηράκλειο, άρχιζε ως εξής: «Ντελή Ξεϊνη Αξεδιανέ, ειντά τονε γραφτό σου Στς Αράδαινας το φάραγγα να βρης το θάνατό 
σου»  

45 Όλοι οι µαθηταί, ανεξαιρέτως, γράφει ο Κ. Φουρναράκης ήσαν συγκεντρωµένοι εις εν και το αυτό δωµάτιον, όπου καθήµενοι οκλαδόν επί 
του δαπέδου και τοποθετούντες επί ενό σκίµποδος το βιβλίον εµελέτων και ανεγίνωσκον γεγωνυία τη φωνή εν διαρκεί κινήσει της κεφαλής. Εν 
τω δωµατίω τούτω παρήγετο τοιουτοτρόπως τόσος θόρυβος όσος και κατά την ώραν της δοκιµής των µουσικών οργάνων» και συνεχίζει 
περιγράφοντας την πρώτη µέρα του παιδιού στο σχολείο κατά την οποία γινόταν µια µικρή τελετή στο σπίτι του µαθητή. Έντυναν το 
µαθητής ή τη µαθήτρια µε καινούρια ρούχα και κάλυπταν το κεφάλι τους και τους ώµους µε ένα διάφανο πέπλο, γύρω από το οποίο 
κρέµονταν «χρυσοειδή σύρµατα και άλλα κοσµήµατα». Ο µαθητής καθόταν σε µια γωνιά του δωµατίου, όπου µια ηλικιωµένη δασκάλα του 
διάβαζε µια ευχή. Στη συνέχεια προσφέρονταν στους καλεσµένους σερµπέτια και γλυκά «ιδίως Ακιντέδες» και εύχονταν όλοι «Καλή 
πρόοδο». Μετά την αποχώρηση των ανδρών, οι γυναίκες συνόδευαν, σε ποµπή µε βραδύ βήµα, το µαθητή ή τη µαθήτρια, οι οποίοι 
«έφεραν επί της κεφαλής σκίµποδα πεποικιλµένων µε σεντέφια και επ’ αυτού το Κοράνιον», στο σχολείο, όπου τελούνταν µια δοξολογία.  
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44..  ΛΛΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  

  

Ως λαϊκές τελετουργίες εννοούµε τις εθιµικές πράξεις που συνδέονται µε λαϊκή λατρεία 

και εκφράζονται µε ποικίλες εκδηλώσεις και συµβολισµούς στον κύκλο του χρόνου. Σε 

γενικές γραµµές, οι λαϊκές τελετουργίες λειτουργούν ως οµαδικές εκφράσεις των τοπικών 

κοινωνιών, είναι καθολικώς αποδεκτές και επαναλαµβάνονται σε καθορισµένα χρονικά 

διαστήµατα στον ετήσιο κύκλο.  

Τα λαϊκά τελετουργικά έθιµα της Κρήτης, όπως και πολλών άλλων περιοχών της 

Βαλκανικής και της Μεσογείου, βρίσκονται σε υποχώρηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες ή 

υφίστανται σηµαντικές µεταβολές, άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις µεταβολές των κοινωνικών 

και οικονοµικών συνθηκών. Ως συµβατικό όριο της διατάραξης του εθιµικού περιβάλλοντος 

των σύγχρονων κοινωνιών θεωρείται ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος. Μετά τη δεκαετία του 

1950 άρχισε η σταδιακή εκµηχάνιση της αγροτικής παραγωγής και επιταχύνθηκε η «ρήξη της 

παραδοσιακής κλειστής ζωής στην αγροτική κοινότητα». Παράλληλα βελτιώθηκαν οι 

συνθήκες επικοινωνίας των ανθρώπων και οι µικρές αποµονωµένες κοινότητες άρχισαν να 

δέχονται τόσες επιρροές όσες πιθανόν να µην είχαν δεχτεί όλους τους τελευταίους αιώνες. 

Στην Κρήτη οι τελετουργίες του αστικού χώρου υποχώρησαν σε σηµαντικό βαθµό 

απότοµα στα µέσα του 17ου αιώνα. Το όριο αυτό είναι ιστορικό και οφείλεται στην 

κατάκτηση του νησιού από τους Οθωµανούς. Πολλοί από τους ως τότε αστούς, ορθόδοξους 

και καθολικούς, αναγκάστηκαν να εκπατριστούν και να µην επιστρέψουν ποτέ πια στον τόπο 

τους. Στα αστικά κέντρα, όπου ζούσαν δυο τουλάχιστον οµάδες µε διαφορετικές 

θρησκευτικές ταυτότητες (ορθόδοξοι – καθολικοί) αλλά µε πολλά κοινά στοιχεία λόγω της 

συµβίωσής τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρατηρήθηκε απότοµη ρήξη, µε αποτέλεσµα 

την ολοκληρωτική κατάργηση της µιας (καθολικοί), και την εγκατάσταση άλλης, 

καινούργιας, µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές και διαφορετική ταυτότητα 

(µουσουλµάνοι). Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δηµιούργησε 

ισχυρές θρησκευτικές οµαδοποιήσεις. Οι µουσουλµάνοι και νέο-µουσουλµάνοι 

(εξισλαµισµένοι Κρητικοί) που εγκαταστάθηκαν στις πόλεις µετέφεραν καινούργια έθιµα, 

άγνωστα στις κλεισµένες µε βαριά τείχη πόλεις, µέσα στις οποίες λειτουργούσαν ως τότε 

δεκάδες χριστιανικοί ναοί. Οι ιεροί αυτοί χώροι άλλαξαν χρήση µέσα σε λίγες ώρες.  
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Σήµερα µπορούµε να γνωρίζοµε τις τελετουργίες του αστικού κέντρου µέσα από τις 

ιστορικές πηγές, τα κείµενα των περιηγητών και τις αρχειακές µαρτυρίες. Πολλά από τα 

παλιότερα έθιµα πέρασαν σε δεύτερη µοίρα ή και ξεχάστηκαν.46 Αλλά και οι µουσουλµανικές 

τελετουργίες παρουσίασαν αξιοµνηµόνευτη ιδιοτυπία. Οι µέχρι χτες χριστιανικοί πληθυσµοί 

προσάρµοσαν τις λατρευτικές πρακτικές, µετά τον εξισλαµισµό τους, στα παραδοσιακά 

εθιµικά πρότυπα.47.  

Στον αγροτικό χώρο δεν παρατηρήθηκαν τόσο απότοµες αλλαγές. Οι συνθήκες 

παραγωγής αγαθών παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητες για πολλούς αιώνες και οι αγροτικοί 

πληθυσµοί συνέχισαν να ζουν διατηρώντας, κατά κανόνα και συχνά µε πολλές δυσκολίες, 

τους παλιούς χώρους λατρείας. 

Η έλλειψη σχολείων µέχρι το τελευταίο τρίτο ή τέταρτο του 19ου αιώνα µας βοηθά να 

κατανοήσοµε σήµερα τις πολιτιστικές δοµές που επικρατούσαν στις κοινότητες αυτές. Ο 

πολιτισµός τους ήταν κατ’ εξοχήν προφορικός και µεταδιδόταν από γενιά σε γενιά 

µεταφέροντας τις βασικές εθιµολογικές παραµέτρους, δηλαδή το εθιµικό υπόστρωµα, από 

πολύ πιο µακρινές εποχές. Ο ρόλος της επίσηµης Εκκλησίας, που είχε και την ευθύνη της 

εκπαίδευσης µέσω των χριστιανικών δηµογεροντιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες της 

οθωµανικής κυριαρχίας, ήταν καταλυτικός. Μετέφερε και µετέδιδε µιαν ενιαία θρησκευτική 

παιδεία, προσπαθώντας συχνά να εξοβελίσει όσα στοιχεία της λαϊκής πίστης θεωρούσε ξένα.. 

Σήµερα µπορούµε να πούµε, σε γενικές γραµµές, πως η δοµή της κοινωνικής οµάδας και το 

επίπεδο εκκλησιαστικής παιδείας των ιερωµένων βοήθησε τις λαϊκές τελετουργίες να 

διατηρηθούν προσαρµοζόµενες στην (αργή) κοινωνική και οικονοµική κινητικότητα.  

 

 

                                                 
46 Παράδειγµα οι Απόκριες, µια από τις πιο θορυβώδεις περιόδους στον κύκλο του χρόνου. Από το 1669, χρονιά κατά την οποία έπεσε το 
τελευταίο χριστιανικό οχυρό της Κρήτης, ο Χάνδακας, ως τα τέλη του 19ου αιώνα, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων δεν τολµούσαν να 
γιορτάσουν, να µεταµφιεστούν, όπως επέβαλλε το έθιµο και να εµφανιστούν µεταµφιεσµένοι στο δηµόσιο χώρο. 

47 Στις τρεις µεγάλες πόλεις της Κρήτης διασώζονται ακόµα κοινές παραδόσεις για Τούρκους που έστελναν µε ασκιά το λάδι στις εκκλησίες 
του Αγίου Μηνά (Ηράκλειο), της Τριµάρτυρης (Χανιά) και της Αγίας Βαρβάρας (Ρέθυµνο) 
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44..11..  ΟΟ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ    

 

Ο γάµος ήταν το σηµαντικότερο γεγονός στην ζωή του ατόµου. Σηµάδευε το πέρασµα από 

την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και ήταν ο µόνος τρόπος να αποκτήσει κανείς 

προσωπική αυτονοµία. Συνδυαζόταν µε την µεταβίβαση ιδιοκτησίας στην επόµενη γεννιά, 

µέσω την προίκας, στην βάση τυπικής ή άτυπης συµφωνίας ανάµεσα στις δύο οικογένειες. 

Κατά κανόνα η νύφη εντάσσεται στο σόι του γαµπρού, γι’ αυτό ο εορτασµός ανήκει κυρίως 

στο δικό του σόι και αρχίζει µετά την στέψη µε την είσοδο του αντρόγυνου στο σπίτι του. 

Αντίστοιχα, για το σόι της νύφης το γλέντι είναι αποχαιρετιστήριο και ολοκληρώνεται µε την 

αναχώρηση της νύφης από το πατρικό της.  

Εξετάζοντας σήµερα τα έθιµα του γάµου, πρέπει να θυµάται κανείς ότι πρόκειται για το 

τελετουργικό κορύφωµα µιας διεργασίας που ωριµάζει και ετοιµάζεται από χρόνια. 

Πρωταγωνιστές είναι δύο παιδιά στην εφηβεία τους, που δεν γνωρίζονται σχεδόν καθόλου, 

περιστοιχιζόµενα το καθένα από µία οµάδα συνοµηλίκων τους. Σκηνοθέτες είναι κυρίως οι 

µεγαλύτερες γυναίκες του χωριού. Συµµετέχουν όλοι οι συγγενείς από την κάθε πλευρά, 

σχεδόν όλο το χωριό, δηλαδή πολλές δεκάδες άτοµα που το καθένα ξέρει καλά τον ρόλο του 

από προηγούµενη πείρα. Όλοι είναι φτωχοί αλλά πρέπει να δώσουν την µεγαλύτερη δυνατή 

λαµπρότητα στο γεγονός.  

Ο ροµαντικός έρωτας µε την σηµερινή έννοια δεν υπήρχε, έτσι οι νέοι έβρισκαν φυσικό η 

επιλογή του συντρόφου τους να γίνεται από άλλους και ο πατέρας τους να έχει τον τελευταίο 

λόγο σ' αυτήν. Άλλωστε δεν υπήρχαν µεγάλα περιθώρια επιλογής µια και µέσα σε ένα χωριό 

λίγοι είναι σε ηλικία γάµου µια δεδοµένη στιγµή κι από αυτούς αρκετοί είναι συγγενείς 

µεταξύ τους. Συνήθως η επιλογή έχει εκδηλωθεί από µικρή ηλικία και συνεχίζεται µε µατιές 

και µισόλογα στα κλεφτά µέχρις ότου οι γονείς επισηµοποιήσουν τον δεσµό. Η διέξοδος του 

κλεψίµατος, αν και πολυσυζητηµένη, είναι σπάνια γιατί προϋποθέτει την θέληση της 

κοπέλας, την απροσεξία των γονέων της και την δυνατότητα του γαµπρού να εγκατασταθεί 

µακριά από το χωριό.  

Κανόνας ήταν η µεσολάβηση προξενητή, και µάλιστα χωρίς καθυστέρηση, µια και από 

την γέννηση του κοριτσιού η οικογένειά του µελετάει τους πιθανούς γαµπρούς και θέλει να 

το αποκαταστήσει το ταχύτερο. Από την άλλη πλευρά, οι συγγενείς του αγοριού έχουν 

ανάγκη από άτοµα που να µοιραστούν την δουλειά και από εγγόνια που να τους προσέχουν 
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όταν γεράσουν. Προτού προχωρήσουµε κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούµε για ιστορικούς 

και όχι µόνο λόγους στη διαδικασία του γάµου σύµφωνα µε το Βυζαντινό ∆ίκαιο. 

 

44..22  ΟΟ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟ
48 

Γάµος, κατά το βυζαντινό δίκαιο, είναι «ανδρός και γυναικός συνάφεια και 

συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Η βάση του 

οικογενειακού δικαίου, ο γάµος, σηµαίνει: 

Α) ανδρός και γυναικός συνάφεια: δηλαδή καθιερώνεται η µονογαµία  

Β) συµπλήρωσης του βίου παντός: κηρύσσεται το αδιάσπαστο της ένωσης 

Γ) ζητά θείου δικαίου κοινωνία: απαιτεί στενότατη ηθική κοινωνία των συζύγων 

∆) συµπληρώνει τον ορισµό µε τη φράση κοινωνία ανθρωπίνου δικαίου: αναγνωρίζει 

πλήρη ισότητα δικαιωµάτων µεταξύ ανδρός και γυναικός. 

44..22..11  ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΡΡΑΑΒΒΩΩΝΝΑΑ  

Τα αρραβωνιάσµατα ήταν πολύ σπουδαίο γεγονός, µε επισηµότητα σχεδόν 

θρησκευτική. Η διάλυση των αρραβώνων καταδικαζόταν από την εκκλησία και η πολιτεία 

επέβαλε πρόστιµο. Έτσι τα παιδιά αρραβωνιάζονταν από µικρή ηλικία. Ο νόµος του 

κράτους δεν επέτρεπε να παντρεύονται τα παιδιά: οι γυναίκες κάτω των 12 και οι άντρες 

κάτω των 24 ετών. Οι γονείς αποφάσιζαν για την ένωση των παιδιών τους. Οι αρραβώνες 

γίνονταν µε γραπτό συµβόλαιο. Έστελναν προσκλήσεις σε συγγενείς και φίλους µόνο αν 

είχε οριστεί ηµεροµηνία γάµου. 

 

 

 

                                                 
48 Αναστασία ∆. Βακαλούδη, Καλλιστεία και Γάµος στο Βυζάντιο, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 1998 
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44..22..22..  ΤΤΟΟ  ΝΝΟΟΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ 

Την παραµονή του γάµου κρεµούσαν στους τοίχους του δωµατίου του ζευγαριού 

παραπετάσµατα και κοσµήµατα – κειµήλια, τοποθετούσαν έπιπλα και έλεγαν τραγούδια. 

Την ηµέρα του γάµου ερχόντουσαν ντυµένοι στα άσπρα. Ο γαµπρός ερχόταν µε συνοδεία 

οργανοπαιχτών. Η νύφη ερχόταν ντυµένη µε χρυσοΰφαντο φόρεµα και λεπτοκαµωµένη 

µπλούζα. Το πρόσωπό της ήταν σκεπασµένο µε πέπλο. Μαζί ξεκινούσαν για την 

εκκλησία, µε συγγενείς, φίλους, τραγουδιστών και µε άλλους γνωστούς της οικογενείας. 

Στο δρόµο, από τα µπαλκόνια, έπεφταν βιολέτες και ροδοπέταλα. Τότε, όπως και σήµερα, 

οι κουµπάροι κρατούσαν τα στέφανα πάνω από τα κεφάλια των νεόνυµφων. Κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους, πριν από την τέλεση του γάµου πραγµατοποιούνταν ο στολισµός 

του νυφικού θαλάµου που όπως κατά την αρχαιότητα, ονοµάζεται παστός. Συγγενείς και 

φίλοι έραιναν τον παστό µε λουλούδια και έψαλλαν τραγούδια επαινετικά προς τον 

γαµπρό και τη νύφη.49 Το θέµα των γαµήλιων προσκλήσεων διευθετούνταν συνήθως από 

τους γονείς των µελλονύµφων αλλά και µέσω λαλετών ή καλεστών που ίσως άφηναν στα 

σπίτια των προσκεκληµένων µήλο, λεµόνι, µοσχοκάρφια ή παστέλι. Απαράβατος όρος για 

την πραγµατοποίηση του γαµήλιου µυστηρίου θεωρούνταν, τα δύο άτοµα να είναι 

οµόθρησκα ή οµόδοξα. Η επισύναψη γάµου µε απίστους, αιρετικούς και εθνικούς - ιδίως 

Ιουδαίους – αρχικά αντιµετωπιζόταν µε αποστροφή και αργότερα κηρύχτηκε άθεσµη. Οι 

απαγορεύσεις αυτές αναιρούνταν µόνο σε βασιλικά συνοικέσια.50  

Καθ’ όλα άψογος ήταν µόνο ο πρώτος γάµος, ιερός και απαραβίαστος στα µάτια της 

εκκλησίας, τον οποίο ο άνθρωπος απαγορευόταν να διασπάσει. Ο δεύτερος αντιµετώπιζε 

περιορισµούς και θεωρούνταν ως ευπρεπής µοιχεία ο τρίτος θεωρούνταν ως πολυγαµία.51 

                                                 
49Χαρακτηριστικά είναι τα άσµατα που αναφέρει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος και τα οποία απηύθυνε ο λαός προς την 
Αυγούστα κατά την τέλεση των γάµων της: Και λέγουσι την φωνήν : άνθη εσώρευσα  του αγρού, και εις την παστάδα εισήκα σπουδή, 
ζευγόνυµον ήλιον είδον εις χρυσέντιµον κλίνην άλληλα ηγκαλίζοντο ποθητήν επιθυµίαν χαρά εις τα κάλλη αυτών τα εγγλυκοθέατα, και 
ρόδα τα ροδεύµατα χαρά εις το ζεύγον το χρυσόν. 

50Κατά τους βυζαντινούς χρόνους κεκωλυµένοι θεωρούνταν οι εξής γάµοι: ίνκεστος, ο εξαίµατος την σύστασιν έχων, οίον εις ανεψιάν, 
θείαν, εξαδέλφην δαµνάτος ο κεκωλυµένος οίον επίτροπος προς επιτροπενοµένην και απελεύθερος προς πατρωνίσαν Νεφάριος δε ο 
παράνοµος οίον προς µοναχήν ή ασκήτριαν ή και την εξ αρπαγής.  

51Χαρακτηριστικά επισηµαίνει o Treadgold, αναφερόµενος στο πρόβληµα της τετραγαµίας του Λέωντα ΣΤ΄ του Σοφού, ότι το 
ακανθώδες ζήτηµα της σύναψης πολλών γάµων αποτελούσε αίτιο σοβαρών αντιπαραθέσεων και επέσυρε αυστηρή τιµωρία. Πάντως 
γενικά το πρόβληµα της διατήρησης της παρθενίας και το φαινόµενο της δευτερογαµίας θα πρέπει να ήταν συνηθισµένα στο Βυζάντιο 
εφόσον ο Ιωάννης Ο Χρυσόστοµος προέτρεπε: Ου δύνασαι δια παρθενίας εισέλθειν στην εκκλησία; Είσελθε δια µονογαµίας. Ου 
δύνασαι δια µονογαµίας; Κάν δια δευτερογαµίας. 
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Οι µέλλοντες γαµπροί προτιµούσαν συνήθως παρθένους και όχι χήρες προς σύναψη 

γάµου. Επίσης δεν επιτρεπόταν ο γάµος σε χήρα, εάν δεν είχε παρέλθει ο πένθιµος χρόνος, 

δηλαδή ένα έτος από το θάνατο του συζύγου εκτός αν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα 

γεννούσε. Ο άνδρας δεν πενθούσε τη γυναίκα ούτε η µνηστή το µνηστήρα. 

Απαγορευµένος ήταν και ο γάµος µεταξύ ατόµων προερχοµένων από διαφορετικές τάξεις. 

Επί Ιουστινιανού όµως λόγω της Θεοδώρας εµφανίστηκε µία χαλάρωση των αυστηρών 

αυτών κανόνων. 

Όσον αφορά την ενδυµασία των προσκεκληµένων και των µελλόνυµφων, οι µεν 

πρώτοι φορούσαν το ένδυµα του γάµου52 Η νύφη εµφανιζόταν λαµπροστολισµένη, 

καλυµµένη µε πέπλο από το κεφάλι ως τα πόδια και δεν έπρεπε να φοράει µαύρα 

παπούτσια.  

Η ενδυµασία του γαµπρού επίσης κατάλληλη για την περίσταση. Την ώρα του γάµου 

κατέφθαναν στο σπίτι της νύφης µουσικοί και δαδούχοι γιατί αρχικά τουλάχιστον, το 

µυστήριο γινόταν την νύχτα. Μόλις ο γαµπρός έκανε την εµφάνισή του, προκαλούσαν 

θόρυβο και έριχναν µήλα και τριαντάφυλλα. Στη συνέχεια παρουσιαζόταν η νύφη υπέροχα 

στολισµένη και καλυµµένη µε πέπλο, ανέβαινε «επί οχήµατος καταστέγου» και άρχιζε µε 

τραγούδια η νυφική ποµπή προς την εκκλησία την οποία έραιναν καθ’ οδόν µε 

τριαντάφυλλα και βιολέτες, καίγοντας κατά διαστήµατα αρωµατικά ξύλα. 

Το λουτρό της βασιλικής νύφης πραγµατοποιούνταν την Τρίτη µέρα από τη διεξαγωγή 

του γαµήλιου µυστηρίου, δεν φαίνεται όµως πιθανόν ότι το αυτό συνέβαινε και στην 

περίπτωση της λαϊκής κόρης. Ίσως το λουτρό να γινόταν πριν από το γάµο. 

Κατά την πρώιµη βυζαντινή περίοδο ο γάµος ήταν καθαρά αστική υπόθεση, γι’ αυτό 

συνήθως την τελετή στέψης πραγµατοποιούσε ο πατέρας του γαµπρού. Όµως είδη από τον 

4ο αιώνα κάποιες οικογένειες καλούσαν προαιρετικά ιερέα για την «ευλογία». Τον 6ο 

αιώνα συνήθως ο πατριάρχης τελούσε τη στέψη στους αυτοκρατορικούς γάµους. Η 

Εκλογή επικύρωσε την εκκλησιαστική «ευλογία» ως εναλλακτική ολοκλήρωσης ενός 

                                                 
52 όπως αναφέρει και ο Ιωάννης Χρυσόστοµος παραπέµποντας στην Αγία Γραφή, δηλαδή τα καλύτερα φορέµατά τους καθαρά και όχι 
µαύρα. 
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γάµου και ο Λέων, µε την 89η Νεαρά του, έδωσε για πρώτη φορά στην εκκλησία το 

αποκλειστικό δικαίωµα να νοµιµοποιεί τους γάµους, θέτοντας στην αρµοδιότητα των 

εκκλησιαστικών δικαστηρίων τα νοµικά προβλήµατα του γάµου, το διαζύγιο και της 

συνέπειές του. «ευλογία» έγινε υποχρεωτική και η εκκλησιαστική κανονική νοµοθεσία 

επεκτάθηκε σε µεγάλο βαθµό στη ζωή των Βυζαντινών. Από τους 8ο και 9ο αιώνα ο γάµος 

γινόταν υποχρεωτικά στο ναό από τον ιερέα της κοινότητας ή από τον επίσκοπο εάν οι 

µελλόνυµφοι ήταν εύποροι. 

Την ηµέρα πραγµατοποίησης της στέψης ήταν κάποτε Κυριακή και ο χρόνος 

καθοριζόταν από την εκκλησία και την λαϊκή πρόληψη. Κατά την τελετή του γαµήλιου 

µυστηρίου, το ζευγάρι συµµετείχε στη Θεία Ευχαριστία µε σκοπό να ταυτιστεί η ένωση µε 

το σώµα και το αίµα του Χριστού και να αποκτήσει την ανάλογη ιερότητα. 

Σύντεκνος [στεφάνων] ή παράνυφος γινόταν συνήθως ο ανάδοχος, ο οποίος κρατούσε 

κατά την περιφορά τα στέφανα. Πριν από την τελετή του µυστηρίου, ο ιερέας όφειλε να 

διερευνήσει εάν υπήρχαν κωλύµατα που εµπόδιζαν τη σύναψη του γάµου. Στη συνέχεια 

ένωνε τα χέρια των µελλόνυµφων και ανταλλάσσονταν τα δαχτυλίδια. Κατά την περιφορά 

τους έριχναν σουσάµι ή κριθάρι για την επίτευξη πολυγονίας. Μετά τη λήξη της 

διαδικασίας αυτής οι προσκεκληµένοι ασπάζονταν τα στέφανα και τους µελλόνυµφους µε 

ευχές, προσφέροντας ταυτόχρονα δώρα. 

Κατόπιν η νύφη κατευθυνόταν προς το σπίτι του γαµπρού υπό τους ήχους αυλού, 

κιθάρας και συνοδεία τραγουδιών Τα άσµατα αυτά, αρχικά λαϊκά, αντικαταστάθηκαν συν 

τω χρόνω, υπό την επίδραση της εκκλησίας, από θρησκευτικούς ύµνους. Οι 

προσκεκληµένοι κάθονταν στο γαµήλιο τραπέζι – όσο το δυνατό πολυτελέστερο όπου 

γυναίκες και άνδρες έτρωγαν χωριστά – πρόσφεραν δώρα και έψαλλαν παστικά άσµατα 

στα οποία εξυµνούσαν τα προσόντα των νεόνυµφων. Για την εκτέλεση των γαµήλιων 

χορών καλούνταν ορχήστρες, γυναίκες του θεάτρου, µίµοι. Κατά την έναρξη του 

ολονύχτιου φαγητού ο γαµπρός αντίκριζε για πρώτη φορά τη νύφη σηκώνοντάς της το 

πέπλο ενώ οι καλεσµένοι έτρωγαν τραγουδώντας κατά διαστήµατα τα επιθαλάµια και 

κάνοντας µεγάλο θόρυβο µε κύµβαλα, τύµπανα και κρόταλα. 
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Τέλος, αφού έψαλλαν το κατακοιµητικό στο ζεύγος και αυτό αποσυρόταν στο νυφικό 

θάλαµο, οι καλεσµένοι αποχωρούσαν. Τότε, πολλές φορές οι νεόνυµφοι αντί να περάσουν 

τη νύχτα σαν σύζυγοι αποφάσιζαν να λατρέψουν τα Θεία και να ζήσουν σαν αδερφοί· 

άλλοτε πάλι ο ένας από τους δύο κατέφευγε κρυφά στο βουνό ή σε µοναστήρι, 

επηρεασµένος από την ασκητική θρησκευτική τάση της εποχής. 

Το πρωί της επόµενης ηµέρας γινόταν το παραξύπνηµα των συζύγων από τους 

συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έψαλλαν τα ανάλογα άσµατα. Παράλληλα εξέθεταν το 

χιτώνα της νύφης σε κοινή θέα ως πειστήριο της παρθενίας της· σε αντίθετη περίπτωση, ο 

σύζυγος θεωρούσε τον εαυτό του προσβεβληµένο και είχε το δικαίωµα να πάρει διαζύγιο. 

Οι γαµήλιες διασκεδάσεις διαρκούσαν επτά µέρες. Μετά το πέρας αυτών, ο ιερέας 

διάβαζε την ευχή λύσης του παστού και η όλη γαµήλια διασκέδαση έπαιρνε τέλος. 

44..22..33..  ΤΤΑΑ  ∆∆ΩΩΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΥΥ  

Τον 7ο αιώνα επικρατούσε ο γαµπρός να δίνει δώρο στη νύφη το δαχτυλίδι του γάµου. 

Έδινε και µία ζώνη. Τα δαχτυλίδια δεν ήταν µόνο χρυσά αλλά και ασηµένια ή ακόµα και 

χάλκινα.53. Οι ζώνες που διασώθηκαν είναι πολύ πιο περίτεχνα έργα µικροτεχνίας από τα 

δαχτυλίδια και φυσικά πιο δαπανηρά..54 

44..22..44..  ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΙΙΚΚΑΑ  

Η προίκα της γυναίκας ασφαλιζόταν µε πολύ επιµέλεια για την ίδια. Νόµιµες διαθήκες 

που είχαν κυρωθεί, ήταν συνηθισµένες στο Βυζαντινό κόσµο και σεβαστές. Προφορικές 

διαθήκες που είχαν εκφραστεί µε την παρουσία µαρτύρων θεωρούνταν επίσης σεβαστές.55 

                                                 
53 Τα χρυσά δαχτυλίδια ήταν στρογγυλά ή οκταγωνικά. Είχαν διακόσµηση µε βιβλικές σκηνές στις επτά πλευρές τους. Η 8η είχε ένθετη 
διακόσµηση µικρό πλακίδιο από πολύτιµο λίθο µε κάποια σκηνή γάµου. Συνήθως, είχε το Χριστό ανάµεσα στους νεόνυµφους σαν να θέλει 
να ενώσει τα χέρια τους. Άλλη σκηνή είχε έναν Σταύρο ανάµεσα στο ζευγάρι µε τα στέφανα του γάµου πάνω στα κεφάλια τους. Ήταν, 
επίσης, χαραγµένη η λέξη: ΟΜΟΝΟΙΑ στο πάνω µέρος του Σταυρού 

54 Οι πιο πολλές ζώνες αποτελούνται από µία σειρά δίσκων ή νοµισµάτων ή χρυσών µενταγιόν, στα άκρα είχε δύο µεγαλύτερα και είχε 
και αγκράφες. Τα πλακίδια είχαν παραστάσεις µε ειδωλολατρικά µοτίβα που έκαναν αντίθεση µε τα άκρα που είχαν τον Χριστό. 
Πρόσθεταν εγχάρακτη επιγραφή: ΕΚ ΘΕΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΧΑΡΙΣ ΥΓΕΙΑ. 

55 Σύµφωνα µε τη ρωµαϊκή νοµοθεσία κι αργότερα τη βυζαντινή, ο σύζυγος ήταν υποχρεωµένος να κληροδοτήσει την προίκα της 
γυναίκας του στα παιδιά του, αλλά και οφείλει πρώτα να εξασφαλίσει σε αυτήν αρκετή κληρονοµιά για να συντηρηθεί, χρήµατα, 
έπιπλα, δούλους, επίσης το τυχόν δικαίωµα που είχε για δωρεάν ψωµί από τους κρατικούς φούρνους. Όλα αυτά βέβαια ίσχυαν στην 
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Αφού παρουσιάστηκε η διαδικασία του γάµου σύµφωνα µε τα βυζαντινά έθιµα, θα 

αναλύσουµε στη συνέχεια βήµα-βήµα τον κρητικό γάµο.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
περίπτωση που ο σύζυγος έφτανε πρώτος στο τέρµα της ζωής του. Η σύζυγος, όταν χήρευε, έµενε νόµιµος προστάτης των παιδιών τους 
και διαχειριζόταν την περιουσία του µακαρίτη. Αυτά ίσχυαν αν δεν ξαναπαντρευόταν η σύζυγος. 
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55..  ΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  

«Σα να’ ναι όλη η ζωή ετούτη τ’ ορατό αιώνιο κυνήγι ενός αόρατου Γαµπρού, που κυνηγάει 

από κορµί σε κορµί την αιωνιότητα, την αδάµαστη Νύφη. Κι εµείς, όλο το ψίκι της γαµήλιας 

ποµπής, φυτά, ζώα, άνθρωποι, χιµούµε τρέµοντας προς τη µυστική παστάδα. Και καθένας 

κρατάει µε δέος τα ιερά σύµβολα του γάµου. Άλλος το Φαλλό, άλλος τη Μήτρα.»56 

 

55..11..  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΞΞΕΕΝΝΕΕΙΙΟΟ  

 

Μνηστεία ή προξενειό ονοµάζεται η πριν το γάµο συµφωνία µεταξύ νέου και νέας µε 

σκοπό τη συµβίωση. Όταν ένας νέος έφθανε στην ηλικία των 16 µε 20 οι κηδεµόνες του, 

του πρότειναν νύφη, η οποία έπρεπε συνήθως να ήταν µεταξύ14-16 ετών. Σε αυτήν την 

περίπτωση µετά από συνεννόηση αµφότερων των γονέων γινόταν το λεγόµενο 

«λογόστεµα», κατά το οποίο δινόταν στη νέα ως απόδειξη του λογοστέµατος ένα δακτυλίδι, 

ή ένας σταυρός. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνονταν στο γένος της νέας και του νέου.57 

Πέρα από τα φυσικά κάλλη και την προίκα πολύ σηµαντικά ήταν και η ικανότητα του 

ατόµου, η φρόνηση, η τιµή, και η καλή αγωγή.58 

Η συµφωνία µεταξύ των γονέων (το λογόστεµα) δεν έχρηζε συµβολαιογραφική 

πράξη, µιας και τέτοιου είδους ιδιωτικές συµφωνίες θεωρούταν ιερές και σπάνια 

παραβαίνονταν. Αρκούσε η καταφατική απάντηση των γονιών της νύφης και η νέα ανήκε 

στον µνηστήρα της. Όπως λεγόταν αλληγορικά «η κλωστή κόβγεται», το νήµα µε το οποίο 

συνδεόταν η νέα µε τους γονείς της κόβεται για να συνδεθεί µε τον µνηστήρα της «δια των 

εκ κλήµατος στεφάνων». Γι αυτόν ακριβώς το λόγο µετά το λογόστεµα ο µνηστήρας και ο 

                                                 
56 Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική Salvatores Dei», Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 

57 όπως χαρακτηριστικά λένε οι Κρήτες «ψηλή γενειά, καλόσειρικό, καλή σκλέτη, καλό σόι». Σοφές και οι συµβουλές που έλεγε ο 
κρητικός λαός: «Θώριε νούγια και πάρε πανί, θώριε µάνα και πάρε παιδί», «Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας ειν και µπαλωµένο», «Το 
σκουντί από µητάτο κι άνθρωπος από γενειά», «Ίσα σου συµπέθερο και καλλιά σου σύντεκνο», «Αν µαγαρίσω να ν’ λαρδί κι αν κλέψω να 
ν’ λογάρι κι αν πάρω και γυναίκα µου να’ ναι παπαδοπούλα», «Σαν ειν’ ο άντρας πο σειρά και από µεγάλη σκλέτη ούλο τοβιος σου 
ξόδιαζε και κάνε του ραέτι» «Παινέσω δεν παινέσω σε εσύ σαι παινεµένη γιατί σαι από ψηλή γενειά και καλαναθρεµµένη»  

58Γι αυτό και οι παρακάτω συµβουλές: «Αν είναι για τα κάλλη έχουντα κι αρκάλοι», «Ας έχουν µοίρα τα προυκιά κι ας και κορκιδένια», 
«∆εν έχουν µοίρα τα προυκιά και ριζικό τα κάλλη», «Η νύφη απ’ όντε γεννηθεί της πεθεράς της µοιάζει», «Θες να γνωρίσεις την κερά; 
Τήρα την συντροφιά της», «Καλλιά νύφη προυκοκάµουσα παρά προυκοφέρουσα», «Μυρίζει ο µόσχος άδολος µέσα στο µοσχοκούτι οι 
φρονηµάδες κι οι τιµές καλλιά ναι παρά πλούτη», «Που πάρει χίλια πύρπυρα και κακουδιά γυναίκα, τα χίλια παν’ στ’ ανάθεµα κι η 
κακουδιά ποµένει»  
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πατέρας της νύφης έπιαναν από τα δύο άκρα µια κλωστή την οποία την έκοβε µε µαχαίρι ο 

πατέρας της νύφης. Ο νέος και η νέα στο εξής καλούνται «λογοστεµένοι» ή «σηµαδεµένοι». 

 

Κατά παράδοση η νύφη παίρνει κινητή προίκα µαζί µε ευχές από τους γονείς της. 

Ρούχα, καλύµµατα, σεντόνια, χαλιά, οικιακά σκεύη, έπιπλα, µια εικόνα Αγίου κ.τ.λ. είναι 

συνήθως αυτά που συνθέτουν τη λεγόµενη προίκα. 

Ο πατέρας του γαµπρού του έχει φτιάξει σπίτι κοντά στην οικία της οικογένειας, 

έτσι ώστε τα αγόρια να µην αποµακρύνονται από τον τόπο γέννησης τους.59  

Λίγο πριν τη µεταφορά της προίκας στο σπίτι του γαµπρού συντάσσοταν το γαµήλιο 

έγγραφο το «προικοσύµφωνο»60 

Όταν ένας νέος είναι σε ηλικία γάµου, συνήθως οι γονείς του, του υποδεικνύουν 

µερικά από τα κορίτσια τα οποία θεωρούν κατάλληλα γι’ αυτόν. Μόλις εκείνος διαλέξει 

µια από αυτές, στέλνει ένα συγγενή ή γνωστό, ο οποίος είναι µεγάλης ηλικίας, σεβαστός 

και παντρεµένος, ως προξενητή, για να αναγγείλει στους γονείς της νύφης την γαµήλια 

πρόταση. Προτιµάται έντονε ο προξενητής να είναι παντρεµένος γιατί όπως έλεγαν: 

«Ανύπαντρος προξενητής για λόγου του παραµιλεί» 

Με µεγάλη ανυποµονησία ερωτάται ο προξενητής όταν επανέρχεται από το σπίτι της 

νύφης για το εάν η γαµήλια πρόταση έγινε δεκτή µε τις εξής ερωτήσεις: 

                                                 
59 Ο άνδρας που κατοικεί στο σπίτι της νύφης λέγεται σώγαµπρος και θεωρούταν ιδαίτερα προσβλητικό. 

60 Παράδειγµα απόδοσης προίκας  

1549, 22 Ιανουαρίου Τη αυτή κβη του Ιαννουαρίου ,αφµθ'. 

Έστοντ(α) και εγώ Aννέζα χήρα του ποτέ Κωνστ(αντή) Παστασαλ(ί), από το χωρίον Κορφαίς, να 'χα πάρη γαµβρον εις την θυγατέ ρα µου 
την Εργήνα, εσένα τον Μανόλι Ρασούλη, υιόν του Γεώργι, από το λεγόµενον χωρίον Κορφαίς, από καιρόν περασµένον και να σου τάξω δια 
προικιόν της λεγοµένης µου θυγατρός µε λόγια, υπέρπυρα διακόσα, την οποίαν µου θυγατέρα µε την προµέσα οπού σου 'καµα από τότες 
εκοσεντίρισες και επήρες και ευλογίθεις τηνε δια της Αγίας Εκκλησίας, από τα οποία υπέρπυρα διακόσα οπού σού 'ταξα δια προικιόν σου, 
οµολογώ και ό,τι πράγµατα σου 'δωκα και εστοι-µάρισά σου τα τότε εσένα του λεγοµένου µου γαµβρού, εµοντάραν όλλα υπέρπυρα ρα', 
ήγουν εκατόν ένα και διατή δεν τα εγράψαµεν εις γραφήν δια να φένεται ή αλήθια, τα βάνωµεν και φανερόνωµέν τα εις την γραφήν ταύτην. 
Και δια τα επίλοιπα αληθινά υπέρπυρα εννενήντα εννέα οπού σου ρεστάρω εις το λεγοµενον προικιόν, εσυµβιβάστηµεν σήµερον και δια 
αποπλήρωµά σου και αποσατισφατζιός σου των λεγοµένων υπερπύρων διακοσών του λεγοµένου προικιού σου, σου δί δω συνηβαστικώς 
εκίνω το σπήτη το εδικό µου οπόχω εις το λεγό-µενω χωρίον Κορφαίς, εις τον τόπον του µισερ-Αντώνι Κορνάρω, τα σύνορά του είνιε 
ούτως: η εµπασά του έναι νοτικά, βορινά έναι µε το σπήτη του υιού µου του Μπλάζου και δυτικά µε το σπήτη του Κων στή Βασµούλ(ο) και 
ανατολικά µε το σπήτη του Πουλοπόδη, το οποίον αυτό το σπήτη οπού σου δίδω µε το άερέν του και µε όλα του τα δι καιώµατα, από την 
σήµερον και οµπρός εις παντοτινώ εσύ o ρηθείς µου γαµβρός να πάρης, να έχεις, να κρατής, να ποσεδέρης, εννοίκιον και ουτιλητά απ' αυτώ 
να πέρνεις, να δίδης, να πουλής, να χαρίζεις, να προικίζεις και δια την ψυχήν σου να το δίδης φραγγάτω και λίµπε ρω από πάσα βάρος, 
διότης λέγω και δεν πληρώνει τίποτας βάρος και τινάς να µην σου υπή το εναντίον και ούτως οίµαι κοτέντα, βα νοντ(α) και διά πένα 
υπέρπυρα ν', δια τα φουσάδα της αυθεντίας µας και η γραφή αύτη εις την δύναµίν της. Από το άλλο µέρος εγώ ο ρηθείς Μανόλις Ρασούλης, 
πρεζέντε και κοτέντος εις όλλα τα άνωθεν καί στρέφω σε σιγούραν και αναπαϊµένην εσένα την άνωθέν µου πενθερά και τους διαδόχους σου 
εις παντοτινώ δια τα λεγόµενα υπέρπυρα διακόσα οπού µου 'χες τάξη δια προικιόν της λεγοµένης Εργήνας, της θυγατρός σου, και εµένα 
γυναίκας, διατή τα επληρώ θικα από σένα εις µόδον και φόρµα ως άνωθεν είρηται. Μάρτυρες παρακαλετοί:κυρ-Μανόλις Μουσούρος και 
κυρ-Ίωάννης Καταρτός και κυρ-∆ηµήτρης Μαυρωµάτης.  
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«Είπες τα είπα εκειά που σου πα; Κι απής τα είπες ήντα σου είπαν; 

Είπα τα είπες εκειά που µου είπες. Κι ήντα σου είπαν εκειά που τα’ πες;» 

Σε περίπτωση αποτυχίας απαντά: 

«Άσπρη ρασέ, µαύρη ρασέ δεν ειν’ το πάπλωµα για σε.» ή διαφορετικά: «Άγκουρα 

δαµάσκηνα και πρικιές ελιές, τα κρυφολογήµατα δεν ειν’ καλές δουλειές» 

Αν όµως ο προξενητής φέρει µε επιτυχία εις πέρας την αποστολή που το ανατέθηκε τότε 

απαντά: 

«∆όξα σοι ο Θεός ελόπηκε η κλωστή» 

Πολλές φορές όµως ο αγνός έρωτας οδηγεί τους νέους να κλεφτούν και να 

παντρευτούν κρυφά και χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.  

Οι γάµοι που γίνονταν εν κρυπτώ και χωρίς επισηµότητα, ήταν κυρίως λόγω φόβου 

αρπαγής, ή κινδύνου, ή λόγω φτώχειας, όµως πάντοτε καταδικάζονταν από τους 

ριµαδόρους της εποχής: 

«Όποιος κρυφά παντρεύεται φανερά ποµπεύεται» 

«Χωστά χωστά τον έκαµεν ο Μιχελής το γάµο γιατί ταν τα ψωµιά µικρά και το χωριό 

µεγάλο» 

 

55..22..    ΟΟ  ΑΑΡΡΡΡΑΑΒΒΩΩΝΝΑΑΣΣ  

Ωστόσο υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι και νέες που για διάφορους λόγους 

παντρεύονται µε συνοικέσιο, δηλαδή µε τη µεσολάβηση τρίτου προσώπου, του καλούµενου 

προξενητή. Στην περίπτωση αυτή αρχικά γίνεται συνάντηση των νέων, για να δει ο ένας τον 

άλλον οφθαλµικά, αν δεν έχουν ιδωθεί πιο πριν, και ακολουθούν κρυφές συναντήσεις των 

νέων για καλύτερη γνωριµία. Μετά από την απόφαση του νέου και της νέας να πάνε για 

γάµο, ακολουθεί η έγκριση της οικογένειας, ο αρραβώνας (= επίσηµος συµφωνία, µε παπά 

και προικοσύµφωνο) ή το «λογοδόστεµα» (= ανεπίσηµος αρραβώνας, χωρίς παπά, απλώς 

συµφωνία µε τα λόγια).61 

                                                 
61Η επίσηµη έγκριση των γονιών και κυρίως του πατέρα για το γάµο γίνεται συνήθως παρουσία παπά, που ευλογεί τα δακτυλίδια και αφού 
συνταχθεί το «προικοσύµφωνο», που ορίζει τις οικονοµικές λεπτοµέρειες του γάµου, παρουσία του προξενητή (αν έχουµε γάµο από 
προξενιό), ορίζεται και η ηµεροµηνία του µυστηρίου του γάµου 
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Οι γονείς µε το µέλλοντα γαµπρό, την οικογένεια, µερικούς φίλους και τον ιερέα, 

πηγαίνουν µε µια απλή αλλά συγκινητική ποµπή στο σπίτι της µέλλουσας νύφης κρατώντας 

το «µνήστρα» ή «χαρίσµατα». Σε αυτά περιλαµβάνονται χρυσό δαχτυλίδι62, χρυσά φλουριά 

(ανάλογα µε την οικονοµική επιφάνεια του µέλλοντα γαµπρού), Αγιοκωνσταντινάτο ή 

χρυσός σταυρός, χρυσό περιδέραιο (κολαϊνα, µποτόνια, αµπρακάµοι) και ένα µαχαιράκι 

(µπουνιαλάκι63  ή αργυροµπουνιαλάκι), το οποίο φοράει στη ζώνη της σε όλες τις κοινωνικές 

εκδηλώσεις ως ένδειξη ότι είναι αρραβωνιασµένη64. Ο ιερέας ψάλλει ορισµένες ευχές και 

µετά το τέλος της ακολουθίας η αρραβωνιασµένη προσφέρει µε τον ασηµένιο δίσκο κρασί 

στους παρευρισκόµενους, ξεκινώντας από τον ιερέα, καθώς λένε: «εµπρός στα γένεια πάει η 

κούπα». Έπειτα δίνει σε κάθε ένα από τους παρευρισκόµενους ένα µαντήλι ως ενθύµιο του 

αρραβώνα της και κάθε προσκεκληµένος ρίχνει στο δίσκο νοµίσµατα. Μετά από αυτά 

παρατίθεται τραπέζι λιτό µεν αλλά πλούσιο από κρασί, χαρά και ευχές για τα καλορίζικα: 

«Να χαίρεσαι τον αρραβώνα σου», «Καλορίζικοι, να ζήσετε!», «Να χαίρεστε ο ένας τον άλλο!», 

«Και στα στεφανώµατα σας µε καλό!» 

Μετά από αυτή την τελετή, φεύγουν όλοι ευχόµενοι «Καλά ξέτελα, ή καλά ξετελέµατα» 

Οι αρραβωνιασµένοι σπάνια συναντιούνται ή συνεβρίσκονται και µάλιστα εάν τύχει 

τη νέα και τυχαία συναντήσει τον µνηστήρα της φεύγει και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να 

αποφύγει τη συνάντηση. Σπάνια πηγαίνει στο σπίτι του µνηστήρα της πριν το γάµο, όπως 

υποστηρίζουν και τα παρακάτω γνωµικά: 

«Η νύφη στα πεθερικά χωρίς γαµπρό, τι θέλει;» 

                                                 
62 Το έθιµο αυτό έχει τις ρίζες του στη Ρώµη, καθώς συνήθιζαν να δίνουν, να σηµαδεύον τις µέλλουσες γυναίκες τους µε ένα χρυσό 
δαχτυλίδι, το οποίο συµβόλιζε τη δέσµευση της γυναίκας στο µνηστήρα της. 

63 Μπουνιάλο ή µπασαλής: το µαχαίρι. Κυριώς επι Ενετοκρατίας λέγονταν µπουνιάλα. Σήµερα λέγονται µπουνιαλάκια τα γυναικεία 
ασηµένια µαχαιράκια. Μετά την τουρκική κατάκτηση το λέγανε µπασαλή, ίσως εκ του καλύτερου κατασκευαστή τέτοιων µαχαιριών, εν 
ονόµατι Αλή. (Μπας στα τούρκικα σηµαίνει πρώτος, καλύτερος τεχνίτης). Το δώριζε ο νέος στην αρραβωνιαστικιά του. Το δώρο αυτό είχε 
διττή σήµασία: Α. η νέα ήταν υποχρεωµένη να σκοτώσει το ξένο που θα τολµούσε να σηκώσει προκλητικά το βλέµµα του προς εκείνη. Β. η 
µνηστήρας θα σκότωνε τη κοπέλα σε περίπτωση απιστίας της.  

64 Αρραβώνας: στον Ερωτόκριτο γίνεται κατ’ επανάληψη λόγος για τον αρραβώνα της Αρετούσας. Ο ποιητής την παρουσιάζει ως 
σκεπτόµενη να αρραβωνιαστεί. Το δόσιµο του δακτυλιδιού στον Ερωτόκριτο δεν φαίνεται να είναι ενθουσιασµός της στιγµής. Η Νένα 
µάλιστα την αποτρέπει γεγονός που µας επιτρέπει να εικάσουµε πως διόλου απίθανο είναι να υπήρχε η συνήθεια να δίνει η κόρη τον 
αρραβώνα:«Κι απόψε ν’ αρραβωνιαστώ βούλοµαι µε τα κείνο να’ ν’ άνδρας µου και ταίρι µου κι άλλης δεν τον αφήνω» (Γ’ 1129)«Με ήντα 
µόδο βούλεσαι κι ο νους σου πως το δίδει κερά µου να αρραβωνιαστείς να δώσεις δακτυλίδι;» (Γ’ 1315)«Και βγάνει απ’ το δακτύλι τζη 
όµορφο δακτυλίδι µε δάκρυα κι αναστεναγµούς του Ρώκριτου το δίδει. Λέει του να και βάλε το εις το δεξό σου χέρι σηµάδι πως ώστε να ζω 
είσαι δικό µου ταίρι» (Γ’ 1465-68) 
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«Αλάργα τη φωτιά από τα λινόξυλα, κι ο διάβολος έχει πολλά πόδια» 

«Στάλα τη στάλα το νερό το µάρµαρο τρυπά το, κι η κόρη µε τ’ ανάβλεµµα το νιό κατηγορά 

τον» 

«Πριχού να γίνει το κακό και τελειωθεί το πράµα, πρέπει να σέβεται κανείς να µη γεννεί το 

σφάλµα. Μα σα γεννεί το σφάλσιµο, ποτέ καλό δεν κάνουν, χίλια σαπούνια και νερά το 

στίγµα δε το βγάνουν» 

 

Η περίοδος κατά την οποία οι δυο νέοι είναι αρραβωνιασµένοι διαρκεί µέχρι να 

γίνουν οι απαραίτητες ετοιµασίες για το γάµο. Ο νέος να τελειώσει το σπίτι, και η νέα να 

ετοιµάσει την προίκα της. Πολλές φορές όµως γίνεται ο γάµος µετά το πέρας δυο- τριών 

µηνών, π.χ. ως τα καθαροµούστια δηλαδή τον Οκτώβριο- Νοέµβριο που τα κρασία είναι 

έτοιµα προς κατανάλωση
65 

 

55..33  ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΙΙΚΚΑΑ  

 

Προίκα ονοµάζονται τα απαραίτητα για το σπίτι, τα οποία δίνονται από τους γονείς 

της µέλλουσας νύφης. Στην προίκα περιλαµβάνονται: ρούχα στρώµατα, σκεπάσµατα, 

σεντόνια, πετσέτες, πατανίες, χαλιά, οικιακά έπιπλα, υφαντικά εργαλεία, µαγειρικά σκεύη 

κτλ. Τα περισσότερα από τα υφαντά τα έχει φτιάξει η ίδια η κοπέλα για το συγκεκριµένο 

σκοπό. Η προίκα εκτίθεται οκτώ ηµέρες στο σπίτι της νύφης, όπου φίλοι και συγγενείς, 

περνούν και τη θαυµάζουν. Η προίκα αποστέλλεται στο σπίτι του γαµπρού οκτώ ηµέρες 

πριν από το γάµο. 

Την ηµέρα που θα µεταβεί η προίκα στο σπίτι του γαµπρού, η µητέρα και φίλες της 

νύφης τακτοποιούν σε σάκκους τη προίκα, ρίχνοντας µερικά αµύγδαλα, ρόδα, καρύδια και 

µήλα για καλή τύχη.66. Καθ’ όλη τη διάρκεια τραγουδούν:67 

                                                 
65 «Έχε κερά µου υποµονή ως τα καθαροµούστια που τότε δα παντρεύονται ούλα φτωχά και πλούσια», Η µακροχρόνια µνηστεία δεν 
θεωρείται καλός οιωνός και ο λαός συµβουλεύει τη γρήγορη στέψη µε την εξής φράση: «Ο Γρηγόρης εγρηγόρει κι ο Μελέτης εµελέτα κι 
ο Γρηγόρης την επήρε του Μελέτη τη γυναίκα»  

66 Μετά το γάµο, η πεθερά της νύφης τα ρίχνει στα κεφάλια του γαµπρού και της νύφης ως σηµάδι καλού οιωνού για καλή τύχη, πλούτο και 
ευλογία στο σπίτι. 

67 Εδά θα βάλουν τα προυκιά, τω χριστιανώ τ' αντέτι, και του καιρού σα σήµερο να 'ρθούνε κι οι συντέκνοι. Μυρίζουν οι βασιλικοί, 
µυρίζουν και τα µέρτα, βάλτε τη χέρα στο σακί και βγάλτε µια κουβέρτα. Μυρίζουν οι βασιλικοί, µυρίζουν κι οι βαλσάµοι, βάλτε τη χέρα 
στο σακί και βγάλτε ένα βουργιάλι. Ένα-ν-ανέφαλο περνά, βαστά νερό και χιόνι, ας είναι καλορίζικο τση νύφης το σεντόνι. Ένα-ν-ανέφαλο 
περνά, βαστά νερό και στούπα, ας είναι καλορίζικη τση νύφη' µας η προύκα. Ένα-ν-ανέφαλο περνά από τον Ψηλορείτη, ας είναι καλορίζικο 
και τούτονά το σπίτι. Ας είναι καλορίζικη τση νύφη' µας η προίκα που θα τη χαίρεται µαζί µε του γαµπρού τη γλύκα. Νύφη µου, τούτα τα 
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«Τα νεφαλάκια τ’ ουρανού βαστούν νερό και στούπα, ας είναι καλορίζικη της νύφης µας η 

προύκα» 

«Η νύφη µας παράγγειλε στην Πόλη τα προυκιά της στη Βενεθιά τα ρούχα τζη και τα 

παινέµατα της» 

«Το νέφαλο που πέρασε βαστά νερό και χιόνια ας είναι καλορίζικα της νύφης τα σεντόνια» 

 

Συγγενείς και φίλοι του γαµπρού πάνε στο σπίτι της νύφης για να παραλάβουν τη 

προίκα µε τη συνοδεία λύρας. Εκεί τους υποδέχονται οι γονείς της νύφης µε χαρές, 

τραγούδια και κεράσµατα. Αφού πάρουν τη προίκα εύχονται καλλορίζικα και µεταβαίνουν 

στο σπίτι του γαµπρού τραγουδώντας:68 

 

«Αµέτε πείτε του γαµπρού να στέκει να ξανοίγει ρούχα που του τα φέρνουµε να µην 

αναγογγύζει»  

«Είπαµε τα Παστικά φέρετε τα πατητά, είπαµε και τα τραγούδια φέρετε και τα κουλούρια» 

Ο γαµπρός και τους γονείς και τους φίλους του, τους υποδέχεται, προσφέροντας τους 

κρασί, ένα µαντήλι και ένα κουλούρι στον καθένα. 

Οκτώ ηµέρες πριν το γάµο ο γαµπρός στέλνει στη νύφη το νυφικό φόρεµα και ορίζει 

και τους καλεστές, οι οποίοι θα αναλάβουν να καλέσουν  τον κόσµο που θα παρευρεθεί 

στο γάµο. Οι προσκεκληµένοι στέλνουν στο γαµπρό «κανίσκια», τα δώρα δηλαδή για το 

γάµο, ήτοι αρνιά, τυριά, κρασί. ∆ίδονται και τα καλούµενα «χαρίσµατα» (φάκελοι µε 

χρήµατα) ή ακριβά είδη σπιτιού, ώστε το νέο ζευγάρι να βοηθηθεί στο στήσιµο του νέου 

τους σπιτιού. 

Τη παραµονή του γάµου µαζεύονται όλοι οι προσκεκληµένοι στο σπίτι του γαµπρού 

και στο σπίτι της νύφης ανάλογα όπου παρατίθεται πλούσιο γεύµα πλαισιωµένο από 

τραγούδια για την περίσταση και ευχές του τύπου: «Να ζήσει το αίτιο», δηλαδή του 

γαµπρού και της νύφης. 

                                                                                                                                                         
προυκιά τα σπίτι να στολίσουν, εύχοµ' εγγόνια και παιδιά να τα κλερονοµήσουν. Θωρείτε πούρι, κοπελιές, πούρι καλά θωρείτε, όσες δεν 
έχετε προυκιά διάοσο παντρευτείτε! Θωρείτε πούρι, κοπελιές, κεντήµατα και λούσα και πατανίες όµορφες πού 'χουν ωραία κρούσσα. Και τα 
τσικαλοπιάσµατα κι εκείνα ξοµπλιαστά 'ναι, από 'κεια καταλάβετε είντα νοικοκερά 'ναι! Χέρια και πόδια να φιλείς, νύφη µου, τση µαµάς 
σου, που κείνη σε βοήθησε κι έσαξες τα προυκιά σου.   

68 «Επήραµε τα τά προυκιά τα µορφοστολισµένα εξήντα τα στολίσανε κι εκατοδυό τα φάναν και για στολίδια πήρανε τον ουρανό µε τ’ 
άστρα, τον ήλιο τον πεντάµορφο και το χρυσό φεγγάρι, τους κάµπους και τα λούλουδα και τσ’ οµορφιές του κόσµου. Να ναι τα χέρια των 
χρυσά που τα µορφοστολίσαν να τα χαρεί ο νιος γαµπρός µαζί µε την καλήν  του». Χανταµπάκης Γεώργιος, «Το ριζίτικο τραγούδι από τις 
πηγές του, Χανιά, 1983, σελ.72» 
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55..44  ΟΟ  ΠΠΑΑΣΣΤΤΟΟΣΣ  

 

Ο Παστός είναι ο θάλαµος των νεόνυµφων, ένα δωµάτιο που στολίζονταν τη 

παραµονή του γάµου, ένα στο σπίτι του γαµπρού και ένα στο σπίτι της νύφης. Το στόλιζαν 

οι ανύπαντρες κοπέλες του χωριού µε δυο φύλλα δάφνης που συµβόλιζαν την αχώριστη 

συζυγική ζωή και τη γονιµότητα. Ο παστός κατασκευάζονταν σε ένα καθαρό δωµάτιο 

στον τοίχο του οποίου κρέµαγαν ένα λευκό σεντόνι πάνω στο οποίο έραβαν τους κλώνους, 

φύλλα και διάφορα άνθη. 69 Το ίδιο γίνεται και στο σπίτι της νύφης, όπου την ηµέρα του 

γάµου κάθεται εκεί και περιµένει την ακολουθία του γαµπρού, το λεγόµενο «ψίκι» να την 

πάρει και να την πάει στην εκκλησία για την τέλεση του µυστηρίου. 

 

Οι κρητικές φορεσιές70 

Προτού αναφέρουµε για το στόλισµα των µελλόνυµφων αξίζει να ανατρέξουµε στην 

ιστορική διαδροµή της κρητικής φορεσιάς. 

 

55..55..ΗΗ  ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  

Οι Κρήτες για δύο αιώνες µετά την βενετσιάνικη κατάκτηση (1204) συνέχισαν να 

κρατούν το βυζαντινό ένδυµα που φόρεσαν µετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους 

Σαρακηνούς (961). Κατόπιν αρχίζουν να ντύνονται µε τη βενετσιάνικη µόδα. Η ανδρική 

παραδοσιακή φορεσιά µε τη βράκα, το γελέκι, το «µεϊτάνι» και τα «στιβάνια»71 κάνει την 

εµφάνισή της στις αρχές του 16ου αιώνα.. Η άποψη ότι η βράκα ήταν άγνωστη στην Κρήτη 

πριν από την τουρκική κατάκτησή της δεν είναι εξακριβωµένη. Το πιο πιθανό είναι να 

                                                 
69Κατά τη διάρκεια του στολίσµατος οι νέες τραγουδούσαν τα εξής δίστιχα: «Ο βάτος είναι δροσερός, χλωρός ξερός µπερδένει βοηθάτε 
Μοίρες του γαµπρού πάντα να του κερδαίνει», «Φέρετε τους βασιλικούς κι όµορφους καντιφέδες και τον παστό στολίσετε ρόδα και 
µενεξέδες», «Βάλετε σπούρδες του παστού αµύγδαλα σταφίδες και τα κουλούρια του γαµπρού χρυσές µου κορασίδες», «Σήµερο κάνουν 
το παστό µε ροδαρές και τέχνη του χρόνου σα και σήµερο να ρθούνε κι οι συντέκνοι»   

70 Αποσπάσµατα από το βιβλίο του Ιωάννη Τσουχλαράκη «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ», Αθήνα 
1997,1999 (Β’ έκδοση).   

71 Τα παπούτσια στην Κρήτη ήταν ένα είδος µε αξία. Ο αρραβωνιαστικός µαζί µε την λαµπάδα της Ανάστασης έστελνε στη µνηστή του και 
ένα ζευγάρι παπούτσια παίρνοντας ως αντίδωρο ένα καπνοσάκκουλο κεντηµένο από τα χεράκια της µνηστής του.  

«Εµήνυσα τσ’ αγάπης µου τση πέρδικας τση ρούσας πως θέλω καπνοσάκκουλο µε τ’ ασηµένια κρούσσα. Μα µήνυσε µου το κι αυτή εδέ 
βαρύ γοµάρι! Πως θέλει τα παπούτσια της µε το µαργαριτάρι» (Μαρία Λιοδάκη «Κρητικά Λαογραφικα- Μαντιναδες» σελ. 305)   
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παρέλαβαν οι Κρητικοί µια µορφή βράκας από τους πειρατές της Αλγερίας ή της Τύνιδας, 

καθώς είχαν έλθει σε κάποια σχέση. 

Την ανδρική παραδοσιακή γιορτινή ενδυµασία της Κρήτης ράβουν και κεντούν ειδικοί 

ραφτάδες, που ονοµάζονται «τερζήδες». Το διακοσµητικό κέντηµα γίνεται µε βαθυκύανα ή 

µαύρα µεταξωτά στριφτά κορδονέτα, που λέγονται «χάρτζα». Τα «χάρτζα φτιάχνονταν και 

πουλιόνταν από ειδικούς τεχνίτες, τους «καζάζηδες» ή τα έφερναν έµποροι και «τερζήδες» από 

την Αίγυπτο. Η σκολινή ανδρική φορεσιά περιλαµβάνει τα εξής τεµάχια: βράκα, κάλτσες, 

γελέκι72 «µεϊτάνι», «καπότο», πουκάµισο, ζώνη, σπαστό φεσάκι, ή «σαρίκι», ασηµοµάχαιρο, 

«καδένα» και «στιβάνια»73. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της φορεσιάς είναι η βράκα. Στη 

δυτική Κρήτη την ονοµάζουν «κάρτσα», ενώ στην ανατολική «σ(χ)ιαλβάρι»74. Επικράτησε, 

όµως, σε ολόκληρη την Κρήτη να λέγεται, χρησιµοποιώντας τον πληθυντικό των όρων, βράκες 

ή «σαλβάρια» και να εννοείται µε αυτό, το σύνολο της φορεσιάς.  

Το παραδοσιακό γιορτινό πουκάµισο του Κρητικού, υφαντό, µεταξωτό ή βαµβακερό, 

έχει χρώµα κυρίως άσπρο. Ποτέ, όµως, δεν φορούσαν οι Κρητικοί µαύρο πουκάµισο στους 

γάµους, στους αρραβώνες, στα βαπτίσια, στις χαρές, στις γιορτές και στα πανηγύρια, γιατί ήταν 

δείγµα πένθους. Να σηµειωθεί ότι, η σύγχρονη συνήθεια να φορούν οι Κρητικοί αδιακρίτως 

µαύρο πουκάµισο επικρατεί εδώ και µερικές µόλις δεκαετίες. 

Το παραδοσιακό κεφαλοκάλυµµα της φορεσιάς είναι το κόκκινο σπαστό φεσάκι µε τη 

µαύρη φούντα ή το «σαρίκι» µε την µορφή της µεγάλης µαντήλας. Μέχρι την εποχή του 

Μεσοπολέµου οι Κρητικοί φορούσαν κυρίως το σπαστό κόκκινο φεσάκι µε τη µακριά φούντα, 

το οποίο, να τονίσουµε ότι, δεν έχει καµιά σχέση µε το κωνοειδές φέσι των Τούρκων. 

Παράλληλα φορούσαν και το µεγάλο µαντήλι, που πριν πάρει το τούρκικο όνοµα «σαρίκι» 

λεγόταν «πέτσα»75. Είδος «πέτσας» φορούσαν οι Κρητικοί από τα τέλη του 15ου αιώνα. Την 

τύλιγαν στο κεφάλι τους και άφηναν τις άκρες να πέφτουν στους ώµους, εµπρός και πίσω. Πιο 

                                                 
72 Γελέκι: τον όρο γελέκι τον είχαν παραλάβει οι Κρήτες από τους Ενετούς. Τον όρο µεϊντάνι παρέλαβαν αργότερα από τους Τούρκους. 

73 Στιβάνι: η λέξη είναι από το ιταλικό «stivale». Η λέξη συναντάται σε κείµενα κρητικά (Στέφανου Σαχλίκι «Αφήγ. Παράξενος» στ. 186 
«φόρουν στιβάνια τραγινά». Κορνάρου Ερωτόκριτος στ.780 « και κάτω απ’ το στιβάνι ντου εις τις ραφές τη βάνει» και στ.820 «και πάντα 
τη κρουφή γραφή έβανε στο στιβάνι». Τη λέξη στιβάνι αναγράφει η έκδοση Βενετίας και οι εκδόσεις Ξανθουδίδη.) 

74 Χιαλβάρι: το γιορτινό ένδυµα των Κρητικών. Στα δυτικά της Κρήτης λέγεται και κάρτσα (από το ιταλικό caltza) το κεντούσαν τα 
παλαιότερα χρόνια µε βαριά κεντήµατα οι αρραβωνιασµένες κοπέλες και κατά το έθιµο το έκαναν δώρο στο γαµπρό. 

75 Πέτσα: το περιτύλιγµα του φεσιού πριν πάρει το τούρκικο όνοµα σαρίκι. Οι νέοι γαµπροί δεν γίνοταν να εµφανιστούν σε χορούς και 
πανηγύρια χωρίς να φορούν πέτσα. «Ποτέ µου δεν εχόρεψα γιατί δεν είχα πέτσα» η πέτσα επι τουρκοκρατίας µετονοµάσθηκε και τζεβρές, 
εφόσον ήταν κεντηµένη µε µετάξι και χρυσοκλωστές. Τις πέτσες τις ύφαιναν οι νέες για τους αρραβωνιαστικούς τους. Μετά την τουρκική 
κατάκτηση η πέτσα κάλυπτε το φέσι των Χριστιανών Κρητών για να µη διακρίνονται από τους Τούρκους. 
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παλιά την «πέτσα» τύλιγαν στο λαιµό, είχε φαρδύτερες άκρες, που έπεφταν στους ώµους και 

την έλεγαν «στόλα». Η «πέτσα» ονοµαζόταν και «τζεβρές» , όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την 

Κρήτη. Το σαρίκι (µαντήλα), παλαιότερα, ήταν ένα µακρόστενο µεταξωτό πολύχρωµο µαντήλι, 

το περίφηµο» «λαχουρί» µε το οποίο αρκετοί Κρήτες τύλιγαν το σπαστό κόκκινο φεσάκι τους. 

Και είναι σίγουρο ότι αυτοί δεν θα έβαζαν στο κεφάλι τους κάτι τούρκικο, κάτι που δεν θα 

ήταν σύµφωνο µε τη µακραίωνη παράδοση του τόπου µας.  

Το σύγχρονο πλεχτό µεταξωτό µαύρο σαρίκι, που θεωρείται στις µέρες µας το 

παραδοσιακό κεφαλοκάλυµµα του Κρητικού, µε τα πυκνά κρόσσια που µοιάζουν µε δάκρυα, 

έκανε την εµφάνισή του το δεύτερο τέταρτο του 20ου αιώνα στην κεντρική Κρήτη. Λέγεται 

πως έχει πολλά κρόσσια για να δείξει τα πολλά χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη και 

συµβολίζουν, µε το σχήµα τους, τη θλίψη και το θρήνο που προκάλεσε το ολοκαύτωµα της 

Μονής Αρκαδίου στα 1866.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φορεσιάς είναι το ασηµοµάχαιρο. Στα χρόνια της 

Βενετοκρατίας λεγόταν «µπουνιάλο» ή «πουνιάλο». Επί Τουρκοκρατίας λεγόταν «πασαλής». 

Το τυπικό µαχαίρι µε τη µορφή που διατηρήθηκε µέχρι σήµερα παρουσιάστηκε στα τέλη του 

18ου αιώνα.». Η θήκη του µαχαιριού στην επίσηµη φορεσιά ονοµάζεται «φουκάρι». Είναι 

ασηµένια καλαµιστή, δηλαδή σκαλισµένη µε το καλέµι. Το ασηµένιο φουκάρι είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακό και παρουσιάζει µεγάλη αισθητική αξία µε πλουσιότατη διακόσµηση. Αποτελεί 

το βασικό ανδρικό κόσµηµα και δηλώνει την κοινωνική θέση και την οικονοµική κατάσταση 

του Κρητικού που το φοράει. Χαρακτηρίζει τους «καλόσειρους», δηλαδή τα ξεχωριστά 

πρόσωπα.  

Τα ασηµένια µαχαίρια αποτελούσαν ιερό και αναπόσπαστο µέρος του οπλισµού και 

της εξάρτησης των πολεµιστών. Μεγάλη ήταν και η συµβολική αξία του µαχαιριού στην 

κοινωνική ζωή των Κρητικών.  

55..66..  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ.  

Παρ΄ ότι από το 1204 η Κρήτη ενετοκρατείται, η Κρητικιά αρχόντισσα διατηρεί το 

βυζαντινό φόρεµα για δυόµισι αιώνες µετά, έως τη πτώση της Κωνσταντινούπολης (1453), και 

µάλιστα ένα φόρεµα παλαιό, όπως αυτό του 10ου αιώνα. Από την κατάλυση, όµως, της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας και έπειτα, η κρητική γυναικεία φορεσιά αλλάζει, καθώς 

εξελίσσεται σύµφωνα µε τις βενετσιάνικες επιδράσεις. Οι Κρητικές ντύνονται, λοιπόν, 
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ποικιλόµορφα και δεν τηρούν συγκεκριµένη µόδα και έτσι βλέπουµε στην Κρήτη, την ίδια 

περίοδο, να φοριούνται ποικίλα ενδύµατα.  

Η είσοδος της βράκας στην Κρήτη έφερε µια αλλαγή στο φόρεµα της Κρητικοπούλας, 

το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα, προς το ανδρικότερο. Έτσι, οι νέες κοπέλες πήραν από 

τα ρούχα των ανδρών το «µεϊτάνι», που τότε το έλεγαν «ζιπόνι». Παράλληλα , αυτήν την εποχή 

παρουσιάζεται και το αχειρίδωτο (χωρίς µανίκια) περιστήθιο, που ονοµάζεται «κορπέτο». Λίγο 

µετά, στα τέλη του 16ου αιώνα, στις ανατολικές επαρχίες εµφανίζεται η «σαλταµάργκα», µια 

ευρύχωρη αχειρίδωτη ζακέτα, τελείως ανοιχτή µπροστά, µακριά , που φθάνει µέχρι τους 

γοφούς. Όταν αργότερα η «σαλταµάργκα» έκλεισε πάνω στο στοµάχι µε πόρπη , που την έκανε 

να µοιάζει µε ένα µακρύ «κορπέτο», ονοµάστηκε «φέρµελη». Να σηµειωθεί ότι, το «ζιπόνι» µε 

τα χρόνια το είπαν και «κοντόχι». Στα Ανώγεια το λένε και «µπόλκα», ενώ στη κεντρική και 

ανατολική Κρήτη ονοµάζεται αλλού «µπαχριέ», αλλού «σάκο». Από τη στιγµή που το «ζιπόνι» 

άρχισε να κεντιέται µε χρυσοκλωστές και να γεµίζει από χρυσά κεντήµατα το είπαν 

«χρυσοζίπονο».  

Αναπόσπαστο στοιχείο της φορεσιάς για την αρραβωνιασµένη κόρη ή την παντρεµένη 

γυναίκα της δυτικής και κεντρικής Κρήτης είναι το «µπασαλάκι» ή «πασαλάκι». Λέγεται και 

«αργυροµπουνιαλάκι». Είναι αργυροποίκιλτο µαχαιράκι µε ασηµένιο «φουκάρι» (θήκη), 

µικρογραφία του ανδρικού µαχαιριού. Αποτελεί παραδοσιακό δώρο του µνηστήρα στην 

αρραβωνιασµένη, µε πολλούς συµβολισµούς, η οποία έκτοτε το φορεί στη ζώνη της.  

Κεφαλοκάλυµµα της Κρητικιάς, σε όλη την Κρήτη, ήταν το µεταξοΰφαντο µαντήλι. 

Όταν αυτό ήταν ένας διάφανος χρυσοστόλιστος λευκός πέπλος, µε πάνω του επιρραµένα 

διάσπαρτα χρυσά νοµίσµατα, το έλεγαν «χρυσόπλεκτο». Σε όλη τη δυτική Κρήτη, εκτός από το 

µεταξοΰφαντο µαντήλι, φορούσαν και ένα κόκκινο φεσάκι µε µικρή φούντα σκεπασµένο µε 

µαύρο τούλι, που το έλεγαν «παπάζι».  

Κατά το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα στις δυτικές επαρχίες έκανε την εµφάνισή 

του και το «βελιό», που το έλεγαν και «φακιόλι» ή «φατσόλι». Είναι µια βελούδινη µικρή 

σκούφια σε βυσσινί χρώµα µε µαύρη δαντέλα στις παρυφές. Το «βελιό» ήταν δείγµα 

οικονοµικής άνεσης του γαµπρού, ο οποίος το πρόσφερε στη νύφη µαζί µε άλλα γαµήλια δώρα.  
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55..77..  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝ  

 

Ο γαµπρός λούζεται, ξυρίζεται, ντύνεται µε τα γιορτινά του ρούχα. Οµοίως και η 

νύφη λούζεται χτενίζεται και ντύνεται µε τα ολοκαίνουργια ρούχα76 που της έχει στείλει ο 

γαµπρός. Κατά τη διάρκεια του στολίσµατος της νύφης οι κοπέλες που τη φροντίζουν 

τραγουδούν: 

«Όταν σε γέννα η µάνα σου όλα τα δέντρα ανθούσαν και τα πουλάκια στις φωλιές 

εγλυκοκελαϊδούσαν» 

«Από τα πόδια βάνω αρχή βγαίνω στη κεφαλή σου να γράψω τα παινέµατα απού χει το 

κορµί σου» 

Λίγο πριν την αναχώρηση του γαµπρού, ετοιµάζεται µια σηµαία µε ένα κοντάρι 

στην κορυφή του οποίου τοποθετείται µια ανθοδέσµη και ένα κουλούρι. Σε πολλές 

περιπτώσεις εκτός από την ελληνική ή κρητική σηµαία, έβαζαν και µια τούρκικη, 

κατάλοιπο των νικηφόρων µαχών κατά των Τούρκων, ως λάφυρο που έφεραν οι 

οπλαρχηγοί. Ο σηµαιοφόρος προπορεύεται πεζός κρατώντας το ιερό σύµβολο του γάµου 

το λεγόµενο «µπαϊράκι». 

Μετά το πέρας της ετοιµασίας του γαµπρού ξεκινά77 
η γαµήλια ακολουθία η 

λεγόµενη «συνεπαρσά», µε τραγούδια υπό τη συνοδεία λύρας, πυροβολισµούς και το 

µπαϊρακι να προπορεύεται για το σπίτι της νύφης. Η συνεπαρσά πρέπει να έχει ζυγό 

αριθµό όταν κατευθύνεται προς το σπίτι της νύφης, έτσι ώστε να έχει άρτιο αριθµό 

ατόµων όταν επιστρέφει στο σπίτι του γαµπρού. Θεωρούταν κακός οιωνός γιατί τα χρόνια 

που ήταν η Κρήτη υπό την κατοχή των Τούρκων, σε µια τέτοια συνάθροιση ήταν 

                                                 
76 Νυφικό φόρεµα: γύρω από το κούτελο έµπαινε η ζόγια, στην κορυφή του κεφαλιού έµπαινε η καπαστή κι από πάνω έπεφτε η 
χρυσοµπόλια η χρυσόπλεκτο. Στο σώµα φορούσαν το πουκάµισο, ολοµέταξο µε φαρδυά µανίκια, τη διακοσµητική βράκα, το χρυσοζίπονο 
κεντηµένο πλούσια µε χρυσό κορδόνι και την µεταξωτή φούστα µε τις πιέτες. Στη µέση φορούσαν ζώνη µεταξωτή, όπου στερέωναν το 
µπουνιαλάκι ή µπασαλάκι, δώρο του αρραβωνιαστικού. Το σηµείου του στήθους ήταν συνήθως καλυµένο µε χρυσαφικά ή λύρες. Το λαϊκό 
κρητικό άσµα όµως το  περιγράφει καλύτερα: «Θωρείτε εκείνη τη κορφή τη πιο ψηλή που τσ’ άλλες; Εκειά πο πίσω κάνουνε µιας ορφανούλας 
γάµο. Χίλιοι βαστούν τη κούδα τζη τρακόσοι την ποδιά τζη. Μέσα στα ολοµετάξωτα και στ’ ακριβά καντόχια, καντόχια χρυσοκέντητα 
ασηµοπλουµισµένα και στολισµένα µε πολλά σπυριά µαργαριτάρια. Φορεί καλίκια κεντητά και µ’ ασηµένιες πρόκες. Έχει πλεξούδες µιαν οργιά 
στσι πλάτες ξαπλωµένες στην τορνευτή τη µέση της εις τη βεργένια µέση φορεί ποδιά ολόχρυση λουλουδοπλουµισµένη κεντίσµατα, 
ξοµπλιάσµατα, όλο µαργαριτάρια όλο µε διαµαντόπετρες µπιλούρια και ζαφείρια. Και εις τον άσπρο τζη λαιµό την κατοικιά του ήλιου εις 
αλυσίδες κρέµουνται αγιοκωνσταντινάτα γιορνταναλίκια, µανταλιά, λογιώ λογιώ καρφίτσες κι εις τα λευκά τζη δάκτυλα τα µακροκοντυλάτα τα 
δακτυλίδια πατωσές ολοµαλαµατένια φορεί µε πέτρες ακριβές που δεν υπάρχουν άλλες». 

77 Το Ξεκίνηµα του γάµου: «∆ώσε µας µάνα την ευχή να ξεκινήσει ο γάµος. Η ευχή µου µπρος και πίσω σας, δεξιά σας και ζερβά σας να 
πάτε να µου φέρετε τη νύφη του παιδιού µου να’ ναι από καλή σειρά κι από καθάριο αίµα», Χανταµπάκης Γεώργιος, «Το ριζίτικο τραγούδι 
από τις πηγές του, Χανιά, 1983, σελ.66» 
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επικίνδυνο να επιτεθούν και έτσι έλεγαν µε προληπτική διάθεση ότι ο αριθµός των ατόµων 

έπρεπε να είναι άρτιος για να µη βρει ο Χάρος να χωρίσει. 

Αν η νύφη είναι από άλλο χωριό, γίνεται το λεγόµενο «ψίκι». ∆ηλαδή νέοι φεύγουν 

από το σπίτι του γαµπρού µε άλογα ή ηµίονους, συναγωνιζόµενοι ως τις ιπποδροµίες, και 

πάνε στο σπίτι της νύφης και να της ανακοινώσουν το ευχάριστο νέο78, δηλαδή ότι ο 

γαµπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του για γάµο, καθώς και ότι πρέπει να έρθει µε τους 

καλεσµένους της στην καθορισµένη εκκλησία όπου θα γίνει ο γάµος. Αν η νύφη είναι από 

το ίδιο χωριό µε το γαµπρό, ο γαµπρός µε τον κουµπάρο-σύντεκνο και τους καλεσµένους 

πάνε µε ποµπή στο σπίτι της νύφης, για να την πάρουν και να την οδηγήσουν στην 

εκκλησία. ∆εν πάνε στην εκκλησία οι γονείς του γαµπρού. Αυτοί θα παραµείνουν σπίτι 

αναµένοντας το γιο τους να φέρει τη νύφη ευλογηµένη. Μπροστά στην ποµπή πάνε τα 

µουσικά όργανα, που οι οργανοπαίκτες λένε νυφικούς σκοπούς και µαντινάδες και το 

έναυσµα, για να ξεκινήσει η ποµπή, δίδει ο πατέρας ή ο µεγάλος αδελφός µε το ρίξιµο τριών 

µπαταριών (ριπών, µπαλωθιών) από τρία διαφορετικά όπλα και λέγοντας «Εις το όνοµα του 

πατρός και του υιού και του Αγίου πνεύµατος - η ώρα η καλή παιδί µου». Η µάνα είτε από 

χαρά είτε από λύπη που χάνει τον κανακάρη της σπαρταρά από συγκίνηση. 

Λίγο πριν φτάσει η γαµήλια ακολουθία στο σπίτι της νύφης, στέλνεται ο 

µαντατοφόρος για να ειδοποιήσει για την άφιξη του γαµπρού. Όταν αυτό συµβεί ειδοποιεί 

το σπίτι της νύφης ρίχνοντας τρεις πυροβολισµούς στον αέρα, κατάλοιπο από τα χρόνια 

που η Κρήτη ήταν υπό τον τούρκικο ζυγό. Τότε έριχναν στο αέρα για εκφοβισµό έτσι 

ώστε να µην πλησιάζουν οι Τούρκοι. Όταν ακούσουν τους πυροβολισµούς στο σπίτι της 

νύφης κλείνουν τη πόρτα και ξεκινούν να τραγουδούν: 

«Σηκώσου νύφη µου από του και ο νιός έξω ανηµένει η Μοίρα σου τον έπεψε και βιάζεται 

να πιένει» 

«Σήκω κι αποχαιρέτηξε το σπίτι του κυρού σου, κι άλλο καλύτερο θα βρεις στην αγκαλιά τ’ 

αντρούς σου» 

«Σήκω κι αποχαιρέτησε τη µάνα που σε γέννα και ζήτηξε της την ευχή γιατί θα πας στα 

ξένα» 

                                                 
78 Υποδοχή του γαµπρού: «Για παρασύρετε τσ’ αυλές κι αδειάσετε τσι ρούγες κι ονιός γαµπρός σας έρχεται να τον αποδεχθείτε ροδόνερο 
στα χέρια σας να τόνε λαντουράτε».  Χανταµπάκης Γεώργιος, «Το ριζίτικο τραγούδι από τις πηγές του, Χανιά, 1983, σελ.66» 
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«Τρεις µοίρες πόθον έβαλαν ώστε να σε παντρέψουν σήµερο από τις χαρές τονε στεφάνια θα 

σου πλέξουν» 

«Πρώτη σου γέννα νύφη µου ο Θιος να µας τ’αξιώσει µέσα στη Κόκκινη µηλιά τση 

Τούρκους να ζυγώξει79» 

Όταν η γαµήλια ακολουθία  φθάσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της νύφης 

προσφέρεται από το γαµπρό η ζόγια80, ενώ ταυτόχρονα  τραγουδούν παινέµατα του 

γαµπρού, κυρίως για την ανδρεία και τη λεβεντοσύνη του. Τότε µια γυναίκα, συγγενής της 

νύφης πλησιάζει τη πόρτα από µέσα και ξεκινά ο παρακάτω διάλογος: 

«Ανοίξετε την πόρτα σας τη σιδεροδεµένη να δούµενε τη νύφη σας τη πολυπαινεµένη» 

«Ως πάει το Ευαγγέλιο µε τον Απόστολό ντου έτσί 'ρχεται και ο γαµπρός µ' όλο το συγγενιό 

ντου.» 

«Να δούµενε τη νύφη σας να δείτε το γαµπρό µας κι αν έχετε παράπονο να µας το πείτε 

οµπρός µας» 

«∆εν έχουµε παράπονο ο Θιος που το κατέχει κι η πολυπαινεµένη µας ούλες τις χάρες έχει» 

«Ανοίξετε τα πόρτεγα ανατολή και δύση να υποδεχτείτε το γαµπρό τ’ όµορφο κυπαρίσσι» 

«Μάλαµµα παίρνετε άδολο δεν είναι δολωµένο λαγάρισµα της αρχοντιάς κορµί χαριτωµένο» 

«Σαν την κολώνα τσ' εκκλησάς κάθεται κι ανηµένει, ελάστε να την πάρετε την 

πενταπλουµισµένη.» 

«Κι η νύφη µε τσι συγγενείς εκείνο περιµένει, ελάστε να την πάρετε και να 'ναι ευτυχισµένοι.» 

«Σηκώσου νύφη µου από του και πλύσου µε το µόσχο κι ο νιός που θα συζήσετε σε περιµένει 

απ’ όξω» 

                                                 
79 Η πατρίδα των Τούρκων στα βάθη της Ασίας. Ο λαός µε τις αναµνήσεις των φριχτών πράξεων των Τούρκων τη περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, επιθυµεί την ολοκληρωτική καταστροφή τους µέχρι τη βάση τους, στα βάθη της Ασίας. 

80 Ζόγια:  λεγόταν στην Κρήτη επι Ενετοκρατίας ένα στεφάνι χρυσό που δίνονταν στους νικητές του κονταροκτυπήµατος. (Ερωτόκριτος Α 
σς.17,23,66,749 κλπ). Εξ αυτού ονοµάστηκε ζόγια και το στεφάνι (χρυσή αλυσίδα µε κρεµαστά χρυσά νοµίσµατα που έστελνε ο γαµπρός 
στη νύφη λίγο πριν τη στεφάνωση) βλέπε Α. Αντωνιάδου «Κρητηίς» σ.9 στ15.  Αργότερα όµως η ζόγια γινόταν µεταξωτή. 
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«Σήκω κερά και ρήγησσα κι αρχόντισσα µεγάλη να υποδεχτείς τη συντροφιά που ήρθε να σε 

πάρει» 

«Σηκώσου κερά νύφη µου και κάµε το σταυρό σου κι ήρθε η ώρα του Θεού να πας στ’ 

αρχοντικό σου» 

«Γαµπρέ, µια χάρη σου ζητώ, α θέλεις να την κάµεις, το ρόδο που σου δίδοµε να µη µας το 

µαράνεις» 

«Μη τη µαλώνεις πεθερά κι εσύ κερά κουνιάδα γιατί ναι παραπονιαρέ κι αλλάργο από τη 

µάνα» 

«∆ε τη µαλώνει η πεθερά µήδε η κερά κουνιάδα κι βαγιοκλαδισµένη σας ας βγει στην 

εβγοράδα» 

«Μα δα θα σας τη δώσουµε τη βιόλα τη καρνάδα που βγάνει από το στόµα της µέλι και 

νοστιµάδα» 

«Εδά θα σας τη πάρουµε τη πιο καλύτερη σας που πρόβαινε στη πόρτα σας και πρέπιζε η αυλή 

σας» 

Όταν ανοίγει επιτέλους η πόρτα: 

«Άνοιξε πόρτα του ουρανού, πόρτα του παραδείσου να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να 

βλογήσουν» 

Όταν ανοίξει η πόρτα µπαίνει πρώτα ο γαµπρός και οι γονείς του και ασπάζονται τη 

νύφη και τους γονείς της. Μετά από τα απαραίτητα κεράσµατα αρχίζει χορός. Όταν 

χτυπήσουν οι καµπάνες της εκκλησίας, οι ιερείς πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης και ο 

χορός και τα τραγούδια σταµατούν. Οι γονείς και τα αδέρφια αποχαιρετούν τη νύφη και σε 

κλίµα έντονης χαράς και συγκίνησης µεταβαίνουν στο ναό για την τέλεση του µυστηρίου. 

Ο άνθρωπος που θα στεφανώσει το ζευγάρι, ο κουµπάρος δηλαδή, συνήθως είναι 

εκείνος που είχε βαπτίσει το γαµπρό. Ο κουµπάρος αναλαµβάνει τα στέφανα, τις λαµπάδες 

και γενικότερα πληρώνει τα έξοδα τη εκκλησίας.81 

Πριν ξεκινήσει το µυστήριο ο ιερέας ρωτά αν  θέλουν οικειοθελώς να παντρευτούν και 

µόνο αφού πάρει θετική απάντηση ξεκινά την τελετή. 

Μετά το πέρας της τελετής πρώτος ο πατέρας του γαµπρού, η µητέρα και οι γονείς της 

νύφης φιλούν τους νεόνυµφους και κρεµάνε στο λαιµό της νύφης χρυσαφικά ή φλουριά, 
                                                 
81Πολλές φορές στη τουρκοκρατούµενη Κρήτη όταν ένας νέος ήθελε να παντρευτεί µια κοπέλα που ήταν σε καλύτερη κοινωνική και 
οικονοµική θέση από εκείνον, παρακαλούσε έναν πλούσιο και ισχυρό Τούρκο για να µεσολαβήσει και να εγγυηθεί την επιτυχία του γάµου 
στους γονείς της κοπέλας, και αναλάµβανε τα έξοδα του κουµπάρου, αλλά ποτέ επίσηµα µέσα στην εκκλησία δεν είχε αυτή τη θέση. 



62 
 

χρυσές λύρες ή Αγιοκωνσταντινάτο. Έπειτα ακολουθούν όλοι οι προσκεκληµένοι, 

δίνοντας τα λεγόµενα χαρίσµατα και τις απαραίτητες ευχές: «Να ζήσετε, να σογεράσετε 

και στα παιδιά των παιδιών σας να αξιωθείτε!»  

Στη συνέχεια εξέρχονται όλοι από την εκκλησία και στο προαύλιο αυτής ξεκινούν το χορό 

της νύφης όπου τραγουδούν τα παινέµατα: 

 

Πρώτη παραλλαγή 

«Ελάστε πόδε, κοπελιές, ξεφουντωµένες ροδαρές, Κι εσείς οι παντρεµένες, βιόλες µου 

ξεφουντωµένες, να παινεσοµε ντη νύφη, που 'ν' του τόπου µας συνήθι.     

Σ' όσους γάµους κι αν επήγα τέθοια νύφη δεν την είδα, να 'χει τα µαλλιά πλεµένα, τα σγουρά 

κατεβασµένα.  

Έχει πρόσωπον ωραίο όπου µοιάζει των αγγέλω, έχει κούτελο µικράκι σαν το κιτρολεµονάκι. 

 Έχει φρύδια γαϊτανένια σε ψιλού τερζή πλεµένα, έχει µάθια που τα παίζει και τον κόσµο 

σαϊτεύει.  

Έχει µάγουλα φελπένια, δόδια µαργαριταρένια, και πηγούνι λακουδάτο που 'ναι ζάχαρη γεµάτο. 

 Έχει µύτη σαν κοντύλι, στόµα σαν το δαχτυλίδι και λαιµό για τα κικίνια, πρέπουσί τζη αν είναι 

χίλια.  

Έχει µπέτη σαν παγώνι και χαράς του που θ' απλώνει. Έχει µπράτσα σαν τα χιόνια, πρέπουσί 

τζη τα βραχιόλια.  

Αρµηνεύγω σου, κερά µου, Άκου την αρµηνεµιά µου. Όταν έρθει κουρασµένος, Το τραπέζι 

ετοιµασµένο. Όταν έρθει και µανίζει, Μάθια µην τ' αναντρανίζεις.  

Να τιµήσεις το γαµπρό, να τον έχεις σεβαστό, ν' αγαπάς τον πεθερό σου, νά 'ναι ψήφος εδικός 

σου, ν' αγαπάς την πεθερά σου σαν τα µάθια τα δικά σου,  
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Ν' αγαπάς και τσι κουνιάδες σα τζι βιόλες τσι καρνάδες, ν' αγαπάς και τσι κουνιάδους σα τζη 

λεµονιάς τσι κλάδους,  

Ν' αγαπάς και τσι γειτόνους, σα τζη λεµονιάς τσι κλώνους, ν' αγαπάς, να σ' αγαπούνε, να τιµάς, 

να σε τιµούνε. 

Όµορφος είναι κι ο γαµπρός σαν το σγουρό βασιλικό, έχει αυτός πολλά παινάδια, µ' ας τα πουν 

τα παλληκάρια.» 

∆εύτερη παραλλαγή 

«Μαζωχτείτε, κοπελιές, νεραντζούλες φουντωτές, να παινεσοµε ντη νύφη, που 'ν' του τόπου µας 

συνήθι.  

Σ' όσους γάµους κι αν επήγα τέθοια νύφη δεν την είδα, να 'χει τα µαλλιά πλεµένα, τα σγουρά 

κατεβασµένα.  

Έχει πρόσωπον ωραίο όπου µοιάζει των αγγέλω, έχει κούτελο µικράκι σαν το κιτρολεµονάκι. 

Έχει φρύδια γαϊτανένια σε ψιλού τερζή πλεµένα, έχει µάθια που τα παίζει και τον κόσµο 

σαϊτεύει.  

Έχει µύτη σαν κοντύλι, στόµα σαν το δαχτυλίδι και πηγούνι λακουδάτο που 'ναι ζάχαρη γεµάτο. 

 Έχει µπράτσα σαν τα χιόνια, πρέπουσί τζη τα βραχιόλια, έχει πόδι  αποµικράκι για το 

χρυσοπαντοφλάκι.  

Είπαµ' εδά τση νύφη' µας, πέστε και του γαµπρούµας, στολίδια και παινέµατα που βγαίνουν του 

βλαστού µας.  

Ξανοίξετ' ένα λούµακα απού βαστά τη νύφη και σιέται και λυγίζεται ωσάν το κυπαρίσσι.  

Γαµπρέ µου βεργοµάλαµα, νύφη µου βεργασήµι, ταιριάζετε στην οµορφιά και στην 

ταπεινοσύνη.» 
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Μετά τη τελετή, το ζευγάρι οδηγείται πάλι µε ποµπή στο σπίτι του γαµπρού, όπου η µητέρα 

του τους καλοδέχεται, ταΐζει τη νύφη µελοκάρυδο και χαράζει σταυρό στη πόρτα, ενώ η 

νύφη χύνει µέλι στην είσοδο και σπάει ένα ρόδι, για να γίνει ο γάµος γλυκός σαν το µέλι και 

καρπερός σαν το ρόδι. Ο πατέρας από χαρά βαρά τουφεκιές και τα όργανα παίζουν.82 

Το γλέντι ξεκινά µε τραγούδια που λέει πρώτο το ζευγάρι και συνεχίζεται µε χορό και 

φαγοπότι που φτάνουν µέχρι το πρωί. 

Την επόµενη µέρα, µόλις ξυπνήσει το ζευγάρι, γίνεται ο «αντίγαµος». ∆ηλαδή ακολουθεί ένα 

νέο πανηγύρι. 

 

 

                                                 
82 Πρόβαλλε µάνα του γαµπρού και πεθερά τση νύφης, να δεις τον ακριβό σου γιο µιαν πέρδιακ που φέρνει. Καλώς µας ήρθες άνοιξη, 
τ’όµορφο καλοκαίρι, καλώς ήρθε κι ο νιος γαµπρός µε το χρυσό του ταίρι. Σαν κυπαρίσσι να σταθείς, σαν πρίνος να ριζώσεις και σα µηλιά 
γλυκοµιλιά ν’ ανθίσεις να καρπίσεις να κάµεις τους εννιά υγιούς και µια γλυκοµηλίτσα. (Θεοχάρη ∆ετοράκη, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά 
Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειο, 1976, σελ. 149) 
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66..  ΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥ∆∆ΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΥΥΣΣ  

«Πολεµούµε γιατί έτσι µας αρέσει, τραγουδούµε κι ας µην υπάρχει αυτί να µας ακούσει. 

∆ουλεύουµε κι ας µην υπάρχει αφέντης, σα βραδιάσει να µας πλερώσει το µεροκάµατο µας. ∆ε 

ξενοδουλεύουµε το αµπέλι τούτο της Γής είναι δικό µας, σάρκα µας κι αίµα µας.»83 

 

Η παραδοσιακή µουσική της Κρήτης αποτελεί ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο της 

Κρήτης. Άλλα τραγούδια της Κρήτης είχαν καθαρά τοπική διάδοση και άλλα παγκρήτια. Στα 

τοπικά ανήκουν τα «ριζίτικα» της ∆υτικής Κρήτης. Πιστεύεται ότι πρωτοεµφανίστηκαν στα 

χωριά που βρίσκονται στις «ρίζες» δηλ. στους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Έχει 

διαπιστωθεί ότι αποτελούν ξεχωριστή οµάδα δηµοτικών τραγουδιών που περιλαµβάνει όλα 

τα είδη των δηµοτικών τραγουδιών των άλλων ελληνικών περιοχών, πλην του κύκλου των 

«κλέφτικων» (σύµφωνα µε έρευνες των και ταξινοµήσεις του Νικόλαου Πολίτη, του 

Στίλπωνος Κυριακίδη και του ∆ηµήτριου Λουκάτου).  

Από τα πανάρχαια χρόνια τραγουδιέται σε όλη τη Κρήτη, µα από µια χρονική περίοδο 

και µετά περιορίζεται στις ρίζες των Λευκών Ορέων, εξ’ ου και η µετονοµασία του από 

κρητικό άσµα σε ριζίτικο τραγούδι, µια ονοµασία που παίρνει σύµφωνα µε µαρτυρίες µετά το 

1900.  

Τα κρητικά τραγούδια χωρίζονται ανάλογα µε τη περίσταση και τον τόπο που απαγγέλλονται 

σε τραγούδια της στράτας και σε τραγούδια της τάβλας. Τα τραγούδια της στράτας είναι 

µακροσκελή και συνήθως επικά. Τα τραγούδια της τάβλας είναι λακωνικά. Γενικά όµως 

κατατάσσονται ανάλογα µε το περιεχόµενο τους και εξαντλούν όλη τη θεµατογραφία που 

µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης ενός δηµιουργικού και ζωντανού λαού. Έτσι 

µπορούµε να βρούµε τραγούδια θρησκευτικά, ηρωικά, ιστορικά, ερωτικά, του γάµου, της 

βάφτισης, ποιµενικά, αλληγορικά, της ξενιτιάς, γνωµικά, σατυρικά κ.α.  

Μελετητές υποστηρίζουν ότι το παραδοσιακό κρητικό τραγούδι γίνεται ευρύτερα 

γνωστό στον 10ο και στον 11ο αιώνα, έχοντας ασφαλείς τις ρίζες του σε παλαιότερη εποχή. 

Αυτός είναι ο βυζαντινός κύκλος του ριζίτικου τραγουδιού, που γνώρισε µεγάλη διάδοση 

στους µετέπειτα αιώνες. Ακολούθησε ο κύκλος της Ενετικής περιόδου που δείχνει µια 

                                                 
83 Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική Salvatores Dei», Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 
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τεχνοτροπία ελευθερωµένη από την ποιητική υπερβολή των τραγουδιών των θρυλικών 

ακριτικών κατορθωµάτων. Στον κύκλο της Τουρκοκρατίας, το τραγούδι κάνει µια στροφή 

προς την αλληγορία, η οποία εξυπηρετεί τον ανυπότακτο κρητικό. Κάπως έτσι και περνώντας 

από το χωνευτήρι της προφορικής παράδοσης έφτασε στις µέρες µας. Υπάρχουν 28-30 

σκοποί που τραγουδιούνται και 30 ιδιόµελα τραγούδια που έχουν το δικό τους δηλαδή σκοπό. 

Τα ριζίτικα µπορούν να τραγουδηθούν σε οποιοδήποτε σκοπό εκτός από τα ιδιόµελα τα οποία 

τραγουδιούνται σε ένα και µοναδικό σκοπό, λέγονται γι’ αυτόν το λόγο και µονόσκοπα.  

Τα παραδοσιακά κρητικά άσµατα είναι ένα µοναδικό φαινόµενο ενάντια στη φθορά 

του χρόνου, αν κρίνει κανείς ότι υπάρχουν τραγούδια πεντακοσίων και περισσότερο ετών. 

Έγιναν βίωµα του λαού γιατί ήταν τραγούδια µε νόηµα και ψυχή. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι είναι ο ήχος της βαθειάς και πολύπαθης ιστορίας µας. ∆ε γίνεται να τα καταλάβεις αν δε 

σκύψεις ν’ αφρουγκαστείς την ίδια την ιστορία µας από τα βάθη των αιώνων.84 

 

 

 

66..11....  ΑΑΛΛΛΛΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥ∆∆ΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΓΓΑΑΜΜΟΟΥΥΣΣ: 

 

«-Συντράµετέ µε φίλοι µου, και σεις οι γι εδικοί µου, 

να το συγκλίνω το δεντρί, νανέβω στην κορφή του, 

νακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει, 

νακούσω και την πέρδικα να πετροκακαρίσει.» [i] 

 

Αυτά τα λόγια αποτελούν ένα ιδιότυπο κάλεσµα προς τους φίλους και δικούς για να 

βοηθήσουν µε την τόλµη τους για την κατάκτηση της λευτεριάς. Μια προσεκτική όµως 

µελέτη θα καταδείξει ότι οι υπογραµµισµένες αναφορές υποδηλώνουν τη µορφή ενός 

ορισµένου πολιτισµού. Η κορυφή της λευτεριάς το δένδρο (συγκλίνω θα πει προσεγγίζω, 

σιµώνω), δεν έχει µόνο µεταφορική σηµασία. Η συµβολική σηµασία του φυσικού δένδρου 

ξεκινά από τις ρίζες, τα δίκαια του αγώνα και φτάνει στην κορυφή, την τελείωση, την ηµέρα 

της νίκης. ∆ένδρα, πέτρες, υψώµατα, φυσικά φαινόµενα είναι µερικά από τα διάσπαρτα 

                                                 
84 Τζωρτζάκη Χρυσούλα, περιοδικό «τα Κρητικά» τεύχος 3, Οκτώβριος 2007 
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φυσικά στοιχεία στην δηµώδη ποίηση αλλά και στις αντιλήψεις του λαού. Το λάληµα της 

πέρδικας και ο ήχος της φλογέρας δεν απηχούν µόνο την πολυπόθητη ηµέρα της λευτεριάς 

αλλά και την αισθητική αντίληψη του λαού ο οποίος συνόδευε µε µουσική και τραγούδι κάθε 

χαρούµενη ή δυσάρεστη στιγµή της ζωής του. Η σηµειολογική λειτουργία των λέξεων µε 

φυτική ή άλλη σηµασία δεν απέχει από τα προσφιλή θέµατα στη σκέψη του λαού. Εξάλλου 

πολλές λέξεις στο δηµοτικό τραγούδι λειτουργού ως µια συστάδα ήχων και µιµικών κινήσεων 

των ανθρώπων. Έτσι το ρήµα «συντρά(ε)µω» σηµαίνει σηµαίνει βοηθώ αλλά και τρέχω για 

βοήθεια (συντρ(d)ροµή, από το αρχαίο συνδράµω). Άραγε πόσες εκδηλώσεις είχαν ή έχουν 

το χαρακτήρα της συνδροµής ; Η ώρα της συνδροµής (σύγκλισης) ταυτίζεται όχι µόνο µε τον 

περί του δικαίου αγώνα αλλά και µε το πνεύµα συλλογικότητας που τελικά θα 

αναδηµιουργήσει την λαϊκή παράδοση.  

Για το λόγο αυτό ο Πρεβελάκης βάζει στα χείλη των ανταρτών το παρακάτω ριζίτικο 

τραγούδι, όπου προαναγγέλλει το σηκωµό τους.  

 

 «Ήλιε, παραπονούµαι σου γιατί δε βασιλεύεις 

να κατεβώ σ’ όπου χωριό, να βρω ψωµί να φάω, 

να βρω ψωµί, να βρω κρασί και ρούχα να πλαγιάσω…» [ii] 

 

Για πολλούς µελετητές το τραγούδι αυτό αποτελεί µοναδική περιγραφή για τη ζωή και τα 

βάσανα των ανταρτών. Η φράση όµως «ήλιε µου..», από τις συχνότερες στο κρητικό 

τραγούδι, απηχεί ένα από τα πολλά φυσικά φαινόµενα που ο κρητικός γνώριζε εξ ακοής ή τα 

είχε παρατηρήσει (παρατηρήµατα για τη λαογραφική επιστήµη), σε άλλες περιστάσεις της 

ζωής του. Ο αντάρτης εκφράζει σε πρώτο πρόσωπο την αγωνία του για την έκβαση του 

αγώνα αλλά και την προσδοκία του για τη στήριξη του αγώνα από την κοινότητα. Θεωρεί 

πως ο αγώνας είναι κοινός, αφού όλοι προσφέρουν σ’ αυτή την υπόθεση, περιθάλπουν και 

χαίρονται ή λυπούνται κατά τις περιστάσεις. Η εικόνα της καθόδου των ανταρτών δεν 

αποσιωπά και τις αποτυχίες, απογοητεύσεις αλλά και τους µικρούς θριάµβους των µαχητών. 

Συνήθως τραγουδιούνται οι επιτυχείς προσπάθειες, (γιατί να µην µοιάζουν µε το λυκαυγές, 

ενώ η πορεία των ανταρτών µε τη δύση). Τα πρόσωπα, τα συνθήµατα, τα περάσµατα, οι 

προδοσίες και δολιοφθορές, οι συναντήσεις σε επώνυµους τόπους, τα σχετικά τραγούδια ως 

γεννήµατα της συµφιλίωσής του µε τον τόπο, παρέχουν µια σπουδαία αφορµή στον 
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αναγνώστη ν’ αντιληφθεί τι υποδηλώνει ο άγνωστος τραγουδιστής µε τα παραπάνω λόγια. 

Στο τραγούδι όµως δεν λέγονται ή καλύτερα δεν ακούγονται τα πάντα. Ο καηµός και η 

αγωνία των νυχτερινών επισκεπτών, η αλλαγές στα σχέδια και συνθήµατα διαφυγής, τα 

σπίτια και η σύνθεση των φιλοξενούντων. Χωριστά µπορούν να ερευνηθούν και άλλα 

στοιχεία : εκφράσεις, κινήσεις, µεταµφιέσεις αλλά και διαφωνίες των αγωνιστών για την 

ολοκλήρωση του σκοπού τους. 

Τέλος οι αναφορές στο ψωµί, κρασί και ρούχα, συµβολίζουν την καθολική λύτρωση και 

στήριξη των αγωνιστών αλλά και την ύπαρξη της οικογένειας ως χώρος αναφοράς και 

συνάθροισης. Οι παραπάνω άνθρωποι, είναι οι εκφραστές της συλλογικής µνήµης που 

απηχούν µια ολόκληρη κοινότητα, τα βασικά σηµεία της οποίας εκφράζονται µέσα από το 

δηµοτικό τραγούδι. Αλλά και όταν χαίρονταν οι Κρητικοί έκαναν τη χαρά τους τραγούδι, 

παρόλο που µέσα απ’ αυτό φαίνονταν οι ταλαιπωρίες τους και τα βάσανα τους 

παραλληλίζοντας τους εαυτούς τους µε αητούς που κάθονται σε όρος αλλά αυτό είναι 

χιονισµένο όπως φαίνεται παρακάτω θέλοντας να δηλώσουν την υποδούλωση τους. Το 

συγκεκριµένο τραγούδι χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Πρεβελάκη ως τραγούδι της 

«τάβλας».  

 

«-Αητέ που κάθεσαι ψηλά στ’ όρος το χιονισµένο, 

τρώεις το δρόσος του χιονιού, 

πίνεις νερό κατάκρυο, 

λαγό κι αν πιάσεις, γεύεσαι, 

λαγό κι αν πιάσεις, γεύεσαι, πέρδικα και δειπνάς τη 

φιλείς και κόρην όµορφη…» [iii] 

 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις δηµιουργούν ορισµένους προβληµατισµούς, όπως : η 

λαϊκή φαντασία τροφοδοτείται από σηµαντικές περιοχές φυσικής οµορφιάς, τον ήλιο, το 

φεγγάρι, οι κορυφές των ορέων, εικόνες που αποτελούν ταυτόχρονα και την πρώτη επαφή 

του ανθρώπου µε το περιβάλλον. Σε επόµενο στάδιο οι φυσικές περιγραφές παριστάνονται µ’ 

ένα δευτερογενή τρόπο µε µια µοναδική ποιητική δύναµη. Έτσι οι απάτητες κορυφές 

συνταιριάζουν µε την αγέρωχη όψη των ανταρτών, τα ανθόγιεµα δένδρα µε την ψυχή και το 

σώµα της λεύτερης ψυχής. Σ’ όλα σχεδόν τα τραγούδια κυριαρχεί η χρωµατική σύνθεση 
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άσπρο-µαύρο, όπου όλα φαίνονται στην αρχή ζοφερά αλλά τα ύστερα µηνύµατα 

αποκαθιστούν ένα φωτογενές περιβάλλον. Η µελέτη όµως των φυσικών φαινοµένων, 

χρωµάτων παρατηρηµάτων και άλλων ποιητικών συνθέσεων στην λαϊκή ψυχή είναι έργο 

µεγάλης πολιτισµικής σηµασίας µε ιδεολογικά και παιδευτικά µηνύµατα. Ο λαϊκός 

πολιτισµός της Κρήτης και του Κρητικού ανιχνεύεται ιδιότυπα µέσα από την ποιητική του 

δηµιουργία. Οι αναφορές στο φυσικό περιβάλλον εποικίζονται απο την πνευµατική περιουσία 

του κρητικού λαού που ως δραµατικό σύνολο αξιοποιεί τη δύναµη των αισθήσεών του για να 

προσεγγίσει, κάτι αποτελεί και την πρόθεση του συγγραφέα, το µυστήριο της ζωής. 

 

 

66..22  ΙΙΤΤΑΑΛΛΟΟΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥ∆∆ΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
85 

 

• Αµολάρω, αµολέρνω, µολέρνω, απολέρνω: ιταλ. Mollare, ammollare = παραιτώ, 

αφήνω 

«στρώσετε βάγιες στρώσετε, στρώσετε βελουδένια κι ας αµολάρουν τα νερά να πιουν τα 

διψασµένα»(ο βασιλιάς της Φλάνδρας και η εκδίκηση της Ελένης, στιχ. 44-45,συλλογή 

Γιανναράκη,420) 

 

• Αµπαντονιάρω, παντονιάρω, παντονιέρνω: ιταλ. Abbandonare= εγκαταλείπω 

«Μάνα, το γαµπρό πούκαµες µην είχε τόνε κάµεις, γιατί θα πα να παντρευτεί κι εµέ θ’ 

αµπαντονιάρει» (το γύρισµα των στεφάνων προς την κουµπάρα, στιχ10-13,συλλογή Ι. 

Παπαγρηγοράκη, σελ 443) 

• Αµπάσος, αµπασωπός: ιταλ. A passo= αργά, αυτός που πάει µε το πάσο του 

«Αν ειν’ ο µαύρος γλήγορος φτάνεις εις τα στεφάνια, πάλι και είν’ αµπασωπός θα φτάσεις εις 

το γάµο» (Ο νιόπαντρος σκλάβος, στιχ. 31-32, συλ. Α. Γιανναράκη, σελ. 265) 

• Βιόλα: ιταλ. Viola= το λουλούδι γενικά 

                                                 
85 Σοφία Κοκολάκη Αντωνίου, εκδ., Αδελφοί Βλάσση, 1997 
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«ήπιασε πάλι το χορό ο κρίνος µε τη βιόλα λεβέντικα κοιτούν τη γη κοιτάξετε τους κιόλα» ( 

συλλογή Π. Βαβουλέ) 

• Εγγλιτέρα, Αγγλιτέρα: ιταλ. Inghilterra= η Αγγλία 

« Τα εβδοµήντα κάτεργα από την Αγγλιτέρα την οµορφία σ’ εκούσανε και προξενιά σου 

φέραν» (Συλλογή Μ. Λιουδάκη, σελ. 326) 

• Ζόγια: ιταλ. Gioia= χαρά ή αντικείµενα που προκαλούν χαρά, χαρίσµατα του γαµπρού 

στη νύφη, χρυσά ή ασηµένια κοσµήµατα της κεφαλής, στέφανα 

«Εδά την αρχινίζαµε του νιού γαµπρού τη ζόγια», «Που’ ναι τούτα πουν’ εκείνα που’ ναι τση 

ζόγιας τα παιχνίδια. Ο γαµπρός θε να τα ξέρει» (Η ζόγια, Συλλογή Α. Κριάρη) 

• Καπάρο: ιταλ. Capparo= προκαταβολή 

«Πάρε το δαχτυλίδι µου να το κρατείς καπάρο να κάµω τα χρειάζοµαι κι ύστερα να σε πάρω» 

(Συλλογή Μ. Λιουδάκη) 

• Καπέλο: ιταλ. Capello 

«Μουδέ και Φράγκος γίνοµαι, µουδέ καπέλο βάνω, µουδέ κι απού το σόι σου συµπεθεριά δεν 

κάνω» (Συλλογή Μ. Λιουδάκη) 

• Κάρο: ιταλ. Carro= αµάξι 

«και του δίνουν πανωπρούκια ένα κάρο χλωροκούκια» (Οκτάστιχα, σελ. 51, συλλογ. Α. 

Κριάρη) 

• Κορόνα : ιταλ. Corona= στεφάνι 

«κι ο γεις τση χάρισε ρουµπί κι άλλος µαργαριτάρι κι ο κύρης τση τσή χάρισε την ακριβή 

κορόνα» ( Ο βασιλιάς της Φλάνδρας Αλέξανδρος και Ελένη, στ. 51,52, συλλ. Ι. 

Παπαγρηγοράκη σελ 420) 

• Κούδα: ιταλ. Coda= ουρά γυναικείου φορέµατος 

«Όπου να δω στο γάµον του τα νυφικά να βάνει αρχόντοι και αρχόντισσες να του φιλούν 

στεφάνι. Αρχόντοι και αρχόντισσες να το παρακρατούνε κι αρχοντοπούλες όµορφες την 

κούδα να κρατούνε» ( Νανουρίσµατα Χ, στ.7-10, Συλ. Μ. Πιτυκάκη) 

• Κουµπάρος, κουµπαριά: ιταλ. Compare 
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«Αν µ’ αρνηθείς θέλω να µπω στο γάµο σου κουµπάρος να σε θωρώ να σου µιλώ και πάλι µε 

το θάρρος», «Κι α δε βαρθοψυχάς κι εσύ, έλα να µπεις κουµπάρος κουµπάρος γη 

κουµπάρισσα ν’ αλλάξεις τα στεφάνια» (Ο άρχος κι η αρχόντισσα, στ.9-10,συλ. Α. Κριάρη 

274) 

• Κουνιάδος –α: ιταλ. Cognate, βεν. Cognado 

«Ν’ αγαπάς τον πεθερό σου να ‘ν το ψήφος εδικό σου, ν’ αγαπάς και τση κουνιάδους σαν τση 

λεµονιάς τση κλάδους» (Παραγγελιές στη νύφη, στ. 5-9, συλ. Μ. Πιτυκάκη, σελ 188) 

• Στιβάνια: ιταλ. Stivali= υποδήµατα, στιβανοδέµατα= ειδικές κορδέλες που συγρατούν 

τα στιβάνια. Ήταν υποχρέωση της κόρης να τα φτιάξει για το γαµπρό και 

αποτελούσαν µέρος της προίκας. « Πε µου σαν είσαι µπιστικιά και µ’ αγαπάς εµένα 

που’ ν τα στιβανοδέµατα που µου χεις καµωµένα» (Συλλογή Μ. Λιουδάκη, σελ 

231,91) 

"Χορός είτε µε λύρα, είτε µε βόλι, πάντα χορός, ο δρόµος των Ελλήνων" Κ. Παλαµάς 

77..  ΟΟΙΙ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ··ΓΓΑΑΜΜΟΟΥΥΣΣ  

 

«Ότι ζεις στην έκσταση ποτέ δε θα µπορέσεις να το στερεώσεις σε λόγο. Όµως µάχου 

ακατάπαυστα να το στερεώσεις σε λόγο. Πολέµα µε µύθους, µε παροµοίωσες, µε αλληγορίες, µε 

κοινές και σπάνιες λέξεις, µε κραυγές και µε ρίµες, να του δώσεις σάρκα να στερεώσει!»86 

 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν 

επιγραµµατικά οι χοροί που συνήθως χορεύονταν στους γάµους, µιας και ορισµένοι έχουν 

Ενετικές και Τούρκικες επιρροές- καταβολές87  

Σε πολλά µέρη της Ευρώπης η Εκκλησία κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση του 

χορού, ή τουλάχιστον να αλλάξει την αντιµετώπισή του από τους πιστούς δηµιουργώντας 

τους ένα αίσθηµα ενοχής. Στην Κρήτη όµως ο χορός δεν φαίνεται να δέχθηκε ανάλογη πίεση 

εκ των άνω, µια και ούτε η Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε το Οθωµανικό Κράτος είχαν διάθεση 

να ασχοληθούν µε παρόµοια θέµατα. Παρ' όλο λοιπόν που τα διαθέσιµα στοιχεία είναι 

                                                 
86 Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική Salvatores Dei», Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 

87 Με αυτούς τους όρους εννοείται ότι ορισµένοι κρητικοί χοροί, δηµιουργήθηκαν, ή εξελίχθηκαν µε κάποιο έναυσµα που είχε σχέση µε 
τους εκάστοτε κατακτητές. 
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περιορισµένα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η εξέλιξη των χορευτικών εκδηλώσεων 

συνεχίστηκε απρόσκοπτα εκπληρώνοντας τις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων. Και εδώ θα 

βρούµε µια αναλογία µε την γλώσσα, στον βαθµό που οι Κρήτες συνέχισαν να µιλάνε 

κρητικά αν και συζούσαν µε διάφορους άλλους λαούς, έτσι δεν έπαψαν να χορεύουν κρητικά. 

Αυτό το φαινόµενο φαίνεται δυσεξήγητο σε πολλούς σύγχρονους σχολιαστές, οι οποίοι 

προσπαθούν αγωνιωδώς να αποδείξουν την συνέχεια της παράδοσης και της φυλής µέσα σε 

τόσους αιώνες υποδούλωσης. Το σφάλµα είναι ότι βλέπουν την τότε κοινωνία µε τα µάτια 

της σηµερινής.  

Σήµερα πράγµατι τα µέσα ενηµέρωσης σε όλες τις χώρες στοχεύουν στην πολιτιστική 

χειραγώγηση του πληθυσµού, τότε όµως η Οθωµανική Αυτοκρατορία δεν είχε καµιά πρόθεση 

να αφοµοιώσει τους αµέτρητους υποτελείς λαούς της. Οι σπάνιες περιπτώσεις βίαιου 

εξισλαµισµού καθώς και οι απαγορεύσεις διαφόρων οµαδικών εκδηλώσεων, είχαν συµβολικό 

και κατασταλτικό χαρακτήρα, όχι εξοµοιωτικό. 

Μαρτυρίες για χορούς στην τουρκοκρατούµενη Κρήτη βρίσκει κανείς στις περιγραφές 

των ξένων περιηγητών, που συνήθως έκαναν εδώ σταθµό στον δρόµο τους για τους Αγίους 

Τόπους. Γυρίζοντας στην χώρα τους δηµοσίευαν τις σηµειώσεις τους από το ταξίδι, πάντα µε 

µια δόση ροµαντισµού και εξωτισµού. Ιδιαίτερα για την χώρα µας, η σύγκριση µε τους 

Αρχαίους Έλληνες ήταν αναπόφευκτη και επανέρχεται σε κάθε παράγραφο. Θα πρέπει να 

σταθούµε µε αρκετή επιφύλαξη απέναντι στις πληροφορίες που µας δίνουν γιατί άλλοι 

συµπληρώνουν µε την φαντασία τους όσα δεν είδαν, άλλοι αντιγράφουν προηγούµενους 

περιηγητές, κι άλλοι µην ξέροντας την γλώσσα αρκούνται στις κακοµεταφρασµένες 

απαντήσεις του πρώτου τυχόντα στον κάθε τόπο. Παρ' όλα αυτά όµως, οι παρατηρήσεις τους 

είναι χρήσιµες και θα αναφέρουµε παρακάτω αρκετές, τις περισσότερες παρµένες από το 

σύγγραµµα του Κ. Σιµόπουλου «Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα». 

Το 1547 ο Γάλλος γιατρός PierreBelon αναφέρει: «Βρέθηκα στο αρχοντικό του 

Αντωνίου Μπορότσου κοντά στην πόλη των Σφακιών κι είδα τους χωρικούς της περιοχής να 

µαζεύονται στο πανηγύρι άλλοι µε τις γυναίκες τους κι άλλοι µε τις αγαπητικές τους. Κι αφού 

ήπιαν άρχισαν να χορεύουν µέσα στη βαρειά κάψα του µεσηµεριού, όχι σε ίσκιο, µα έξω στον 

ήλιο. Ήταν Ιούλιος, ο πιο φλογερός µήνας του καλοκαιριού. Και µ' όλο που ήταν φορτωµένοι 

µε τ' άρµατά τους δεν σταµάτησαν να χορεύουν ίσαµε που νύχτωσε. Αυτοί οι χωρικοί φορούν 

πάντα άσπρη πουκαµίσα (ζωσµένη µε φαρδύ ζουνάρι µε πλατειά πόρπη) που κρέµεται ελεύθερη 
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µπρος και πίσω. Αντί για υποδήµατα και κάλτσες φορούν µπότες που φτάνουν ως τη µέση, όπου 

προσδένονται. Είναι φορτωµένοι στην πλάτη µε µια αρµαθιά από 150 σαΐτες βαλµένες σε τάξη. 

Το τόξο κρέµεται από τον ώµο µ' έναν τελαµώνα. Πασχίζουν να κάνουν τα µεγαλύτερα 

πηδήµατα. Και θα ήταν χαριτωµένοι αν άφηναν κατά γης τη βαρειά αρµατωσιά τους. Αυτός ο 

χορός θυµίζει τον χορό των αρχαίων Κουρητών. Χορεύουν τραγουδώντας: άλλοτε σε κύκλο, 

άλλοτε στην αράδα, άλλοτε τραγουδώντας (το ότι οι Έλληνες χόρευαν πάντοτε τραγουδώντας 

φαίνεται κι από τον Αριστοτέλη). Οι γυναίκες φορούν µαντήλι στο κεφάλι, ριγµένο ελεύθερα 

σαν πέπλο. Τα στήθη είναι πάντοτε γυµνά. Το ίδιο και οι ώµοι. Είναι µαυρισµένες από τον ήλιο 

και δεν φορούν διόλου κάλτσες.» 

Λίγο αργότερα ο Άγγλος Sherley που πέρασε το 1599 από τον ιταλοκρατούµενο 

Χάνδακα (Ηράκλειο) αναφέρει πως οι κάτοικοι ήταν πολύ περιποιητικοί, οι δε κυρίες τους 

πρόσφεραν συχνά δείπνο στους κήπους τους µε µουσική και χορό. Θα 'πρεπε, λέει να 

ονοµάζονται «οι χαρούµενες Ελληνίδες» γιατί κάθε βράδυ αφού τελείωναν τις δουλειές τους 

χόρευαν στους δρόµους µαζί άντρες και γυναίκες.» Πρόκειται προφανώς για καθαρά αστική 

συνήθεια σε ορισµένες µόνο πόλεις, µια και τότε οι γυναίκες σπάνια έβγαιναν από το σπίτι 

και µάλιστα τα βράδια. 

Ο Άγγλος Porter βρήκε πως, ενώ οι Τούρκοι δεν συµπαθούν την µουσική και τον 

χορό, οι Κρήτες τραγουδούν αδιάκοπα και χορεύουν. «Όσοι είναι υποχρεωµένοι να ζουν 

ανάµεσα σε Κρήτες ναυτικούς τους βλέπουν πάνω στο καράβι ή στη στεριά να χορεύουν µε 

µουσική ή χωρίς όργανα, κι εκείνοι κάθονται παράµερα» Έναν τέτοιο χορό ναυτικών είδε ο 

Chandler έναν αιώνα αργότερα πάνω σ' ένα  καράβι: «Ένας ναύτης έπαιζε αδιάκοπα βιολί ή 

λύρα. Αυτή η λύρα έχει σχήµα κιθάρας αλλά µε τρεις χορδές και µε πιο κοντό µανίκι. Ο 

καπετάνιος, µ' όλα τα πάχη του, χόρευε θαυµάσια, όπως κι ο γυιός του. Θαρρούσες πως 

πατούσαν στη στεριά κι όχι πάνω σε καράβι. Τόση σιγουριά και δεξιοτεχνία είχαν οι κινήσεις 

τους στην κουβέρτα. Χόρευαν πάνω σ' ένα τόσο δα χώρο, όσο πατούσαν τα πόδια τους. Οι 

περισσότεροι χοροί γίνονταν ζευγαρωτοί. ∆ύο χορευτές έκαναν βήµατα µπρος πίσω, 

ξεδίπλωναν τα χέρια, έκαναν στράκα µε τα δάχτυλα, άλλαζαν θέση και στριφογύριζαν µε 

ευλυγισία. Μερικές απ' αυτές τις γυροβολιές ήταν κωµικές, άλλες µπορούσαν να εκφυλισθούν σε 

άσεµνες».  

Στα µέσα του 18ου αιώνα, ο Γάλλος Guys αφιερώνει ένα κεφάλαιο του βιβλίου του 

στους ελληνικούς χορούς, µε συµπληρώσεις από την ελληνικής καταγωγής MadameChenier. 
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Το βιβλίο αυτό έγινε απαραίτητο βοήθηµα κάθε µεταγενέστερου περιηγητή της Ελλάδος κι 

όλοι αναφέρονται σ' αυτό όταν µιλούν για τους χορούς που είδαν, χωρίς όµως να ελέγξουν 

την ακρίβεια των στοιχείων που δίνει.  

Οι κυριότεροι χοροί κατά τον Guys είναι ο Κρητικός, ο Ελληνικός, ο Αρναούτικος, ο 

Βλάχικος και ο Πυρρίχιος. Οι ονοµασίες προδίδουν την προσπάθεια του συγγραφέα να 

ταξινοµήσει τις χορευτικές σκηνές που είδε, µια και είναι απίθανο οι Έλληνες να 

αποκαλούσαν έναν δικό τους χορό «ελληνικό», και οπωσδήποτε δεν µπορούσαν να 

γνωρίζουν για τον Πυρρίχιο.  

Ο Κρητικός χορός περιγράφεται σαν ένας Συρτός που αρχίζει αργά και µετά 

επιταχύνεται. Σέρνει πάντα µια κοπέλα που κρατιέται από µαντήλι ή µεταξωτό κορδόνι και 

κάνει πολλές φιγούρες. Προφανώς, λέει, πρόκειται για αναπαράσταση της σκηνής όπου η 

Αριάνδη οδηγεί τον Θησέα έξω από τον λαβύρινθο. Η MadameChenier συµπληρώνει µε την 

περιγραφή ενός ακόµη χορού, του «Ιωνικού», που χορεύεται από ζευγάρια πιασµένα µπράτσο 

µε µπράτσο. Πρώτος µπαίνει ο γαµπρός, που προσφέρει το δεξί του χέρι στην νύφη 

κρατώντας ένα µαντήλι κι εκείνη ακουµπά το αριστερό της στη ζώνη, ενώ την υποβαστάζει 

από το µπράτσο η παράνυφη. Ακολουθούν τα ζεύγη κατά βαθµό συγγενείας. Κάνουν µερικά 

βήµατα στην σάλα και µετά σταµατούν. Ο γαµπρός όµως και η νύφη µαζί µε την παρανύφη 

συνεχίζουν τον χορό µε ζωηράδα. Η νύφη µε κατεβασµένα µάτια κάνει µικρά βηµατάκια. 

Κρατάει από το µαντήλι τον γαµπρό και δεν τολµά να τον αντικρύσει. Εκείνος, ανυπόµονος 

να πιάσει το χέρι της, χορεύει ρυθµικά και κάθε τόσο γονατίζει µπροστά της εκφραστικά. 

Τελικά η παρανύφη αποσύρεται κι ο χορός ξαναγίνεται ζευγαρωτός όλο ζωηράδα και 

ευθυµία.   

Για τον Guys, ο «Πυρρίχιος» είναι ο χορός - µονοµαχία που εκτελούν υπό τους ήχους 

φλογέρας Τούρκοι και Θράκες πηδώντας ελαφρά µε εκπληκτική ταχύτητα και ευκινησία, 

κρατώντας ασπίδες και µαχαίρια. Οι υπόδουλοι Έλληνες δεν τον χορεύουν, διατηρούνται 

όµως ίχνη σε περιοχές µε σχετική αυτονοµία όπως η Μάνη, ο Μυστράς και τα Σφακιά. 

Πρώτα απ' όλα δεσπόζει η προσπάθεια να ταυτιστούν οι παραδοσιακοί χοροί µε τους χορούς 

των Αρχαίων Ελλήνων. Οι κοπέλες που κρατιώνται µε µαντήλια φέρνουν στην φαντασία των 

περιηγητών τον µίτο της Αριάνδης. Κάθε χορός µε µαχαίρια ή µε απότοµες κινήσεις είναι 

σίγουρα ο «Πυρρίχιος», οι λάγνοι χοροί µε άσεµνες κινήσεις είναι η «Ιωνία όρχησις», ενώ τα 

βαριά βήµατα προέρχονται από το πάτηµα των σταφυλιών άρα τον «Επιλήνιο».  
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77..11  ΟΟ  ΣΣΥΥΡΡΤΤΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ  

Είναι ίσως ο πιο δηµοφιλής χορός σήµερα στην Κρήτη. Λέγεται και σερτός, 

χανιώτικος ή χανιώτης καθώς η διάδοση και η γέννησή του (όπως θα δούµε παρακάτω) µε τη 

µορφή που τον συναντάµε σήµερα έγινε στο νοµό Χανίων και ειδικότερα στην επαρχία 

Κισσάµου γι’αυτό θα τον ακούσοµε και κισσαµίτικο. Αποκαλείται επίσης και « χορός της 

αγάπης» . Σερτός ή συρτός ονοµάζεται γιατί τα πόδια του χορευτή σέρνονται στο έδαφος 

χωρίς να χάσουν την επαφή τους µε τη γη την οποία οι Κρήτες λάτρεψαν ως θεά.  

Ο συρτός ως χορός µε µορφή που δεν µπορούµε να γνωρίζουµε πρέπει να υπάρχει 

εκατοντάδες χρόνια τώρα στην Κρήτη. Σαν µελωδία προϋπήρχε ήδη από τα Βυζαντινά 

χρόνια. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης Κρητικοί πολεµιστές µε αρχηγό το 

Σφακιανό Μανούσο Καλλικράτη πήγαν να πολεµήσουν στο πλευρό των Βυζαντινών. Εκεί 

κατά την ανάπαυλα των µαχών έβγαλαν κάποιες µελωδίες βυζαντινού-κρητικού µίγµατος που 

τις τραγουδούσαν στις µάχες και πήραν την ονοµασία Πρώτος Χανιώτικος και ∆εύτερος 

Χανιώτικος ή Κισσαµίτικος προφανώς από την καταγωγή των περισσότερων πολεµιστών. 

Μετά την Άλωση της Πόλης ο σουλτάνος αναγνωρίζοντας την ανδρεία που επέδειξαν τους 

άφησε να φύγουν µε τον οπλισµό τους και τα πλοία τους χωρίς να τους πειράξει. Ύστερα από 

πολλές κακουχίες έφτασαν στην Κίσσαµο όπου και παρέµειναν τραγουδώντας τις δυο αυτές 

µελωδίες. χωρίς όµως να τις χορέψουν ποτέ. Έτσι αυτές οι δυο µελωδίες πέρασαν από γενιά 

σε γενιά συνοδεύοντας ριζίτικα τραγούδια και ποτέ χορευτικά..  

Το 1750 στα Πατεριανά Λουσακιών Κισσάµου παντρευόταν ένας οπλαρχηγός της 

εποχής ο Πατεροµάνος και ήταν καλεσµένοι όλοι οι Κισσαµίτες και Γραµπουσιανοί 

οπλαρχηγοί. Σκοπός τους ήταν να οργανώσουν µια επανάσταση κατά των Τούρκων. Κάλεσαν 

λοιπόν τότε και το µεγάλο βιολάτορα της εποχής Στεφανή Τριανταφυλλάκη ή Κιόρο και για 

να τιµήσουν τους πεσόντες της πόλης του ζήτησαν να παίξει τις δυο παλιές µελωδίες και να 

τις χορέψουν πράγµα το οποίο δεν είχε γίνει ως τότε. Έτσι λοιπόν οι καπεταναίοι χόρεψαν 

πάνω στις δυο αυτές µελωδίες και προέκυψαν τα έντεκα βήµατα του συρτού . Στα επόµενα 

χρόνια βγήκαν δεκάδες µελωδίες πάνω στα βήµατα αυτά που σιγά σιγά κατέληξαν στη 

σηµερινή µορφή του συρτού.  

Ο χορός ήταν και είναι ιεροτελεστικός. Ο πρώτος που σέρνει κάνει τα ταλίµια του 

σεµνά και µε δεξιοτεχνία αλλά ποτέ µε εναέρια πετάγµατα και ακροβατικά. Ο δεύτερος 
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ακολουθεί και συµµετέχει στα ταλίµια του πρώτου , ενώ οι άλλοι απλώς ακολουθούν 

περπατώντας µέχρι να έρθει η σειρά τους να πιάσουν κι αυτοί πρώτοι στην καφαλή του 

χορού, συµβολίζοντας έτσι τον καπετάνιο και τα παλικάρια του που σε περίπτωση που 

σκοτωθεί αναπληρώνεται από τους συντρόφους του. Στο ξεκίνηµά του ο χορός ήταν καθαρά 

ανδρικός.  

Στις µέρες µας η αυστηρή δοµή του χορού έχει χαθεί. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες πιασµένοι από τις παλάµες στο ύψος των ώµων και µε πλήθος φιγούρες ξένες προς 

τα πατήµατα και το νόηµα του χορού. Σιγά σιγά ο συρτός πέρασε στις γειτονικές επαρχίες και 

από εκεί µε τη συµβολή των ιερών τεράτων της κρητικής µουσικής Ανδρέα Ροδινού, Θανάση 

Σκορδαλού Κώστα Μουντάκη αλλά και αρκετών άλλων επικράτησε ολοκληρωτικά σε 

παγκρήτιο επίπεδο. Σήµερα µάλιστα θεωρείται ότι έχει αντικαταστήσει το Σιγανό και έχει 

πάρει τη θέση του ως Χορού της Νύφης.  

 

77..22    ΟΟ  ΜΜΑΑΛΛΕΕΒΒΙΙΖΖΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ    

 

O Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός πηδηχτός είναι ένας χορός αλµατώδης ο οποίος 

ολοκληρώνεται σε δεκαέξι βήµατα, (οκτώ µπροστά και οκτώ πίσω). Χορεύεται σε ρυθµό µε 

µέτρο 2/4, τη συνοδευτική µουσική παίζουν βιολί ή λύρα µε λαγούτο, µαντολίνο ή 

ασκοµαντουρα στα ορεινά Ο χορός αυτός είναι ενθουσιώδης και δυναµικός Χορεύεται 

κυκλικά µε τα χέρια πιασµένα από τις παλάµες στο ύψος των ώµων και τους αγκώνες 

λυγισµένους. Εξελίσσεται µε λεβεντιά και ενθουσιασµό και αφήνει τον χορευτή η τη 

χορεύτρια που σέρνει το χορό να αυτοσχεδιάσει χωρίς να την περιορίζει ιδιαίτερα ο σκοπός.  

Οι αρχαίοι έλληνες πίστευαν ότι ο χορός αποτελεί θεια έµπνευση, µια θεϊκή 

δηµιουργία που αποκαλυπτόταν σε εκλεκτούς που αυτοί µε τη σειρά τους τους µάθαιναν 

στους συνάνθρωπους τους. Σαν απόδειξη ήταν ότι όλες οι θεότητες είχαν τους δικούς του 

τελετουργικούς χορούς που εκτελούνταν από λίγους και εκλεκτούς. Όπως επίσης και οι 

µεγάλοι ήρωες πολλοί συχνά αποκαλούνταν καλοί χορευτές.  

Η θεϊκή προέλευση του χορού έχει κάποια βάση αφού πολλοί χοροί των Ελλήνων 

έλκουν τις ρίζες τους από τη Μινωική εποχή.88  Θεωρείται κατάλοιπο του αρχαίου µινωικού 

                                                 
88 Μια αξιόλογη µαρτυρία της αρχαίας καταγωγής του καστρινού πηδηχτού µας αποκάλυψε η σκαπάνη αρχαιολόγων. Ο ∆έµαρχ της 
γαλλικής αρχαιολογικής σχολής της Αθήνας το 1900 στην αρχαία κρητική πόλη Λατώ ανακάλυψε σε ανάγλυφες πλάκες ένα χορό της 4ης 
π.Χ. εκατονταετηρίδας. Ο χορός έχει οκτώ κινήσεις των ποδιών. Στον καστρινό πηδηχτό οι χορευτές ορµούν προς τα εµπρός σαν να 
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πολεµικού χορού Πυρρίχιου και αναπαριστά τις προσπάθειες κατάληψης και άµυνας του 

Μεγάλου Κάστρου στις διάφορες στιγµές της ιστορίας του. Μέσα στα ελληνικά γραπτά 

συναντούµε που και που ένοπλους επαναστατικούς χορούς όπως ο ορσίτη (αρχαίος Κρητικός 

χορός) που ο Αθηναίος µας λέει ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαία πυρρίχη. Ο όρος όρσος ή 

όρσες δίνεται στις αλµατώδης στριφογυριστές φιγούρες που κάνουν και στις µέρες µας οι 

χορευτές .  

Ο χορός πρωτοεµφανίστηκε στην επαρχία µαλεβυζίου γι' αυτό και ονοµάζεται 

µαλεβιζιώτης ή Καστρινός γιατί πρωτοχορεύτηκε στο Ηράκλειο ή Κάστρο89. Στα Χανιά ο 

χορός λέγεται Καστρινή Σούστα. Στη υπόλοιπη Κρήτη διαδόθηκε γύρω στη δεκαετία του ‘20. 

Ο Μαλεβιζιώτης έχει και αυτός την αστική και την ορεινή του πλευρά. Σύγχρονοι µελετητές 

µας λένε ότι ο αλµατώδης και θορυβώδης χορός δεν είναι αναγκαστικά πολεµικός, αλλά έχει 

δυο εκδοχές. Είτε είναι τελετουργικός όπου µε τις αλµατώδεις κινήσεις επιδιώκουν να 

αυξήσουν την παραγωγή και την γονιµότητα των σπαρτών πράγµα που υποστηρίζει και η 

µαγεία, είτε εξαγνιστικός αφού µε τις θορυβώδεις µελωδίες έδιωχνα µακριά τα κακά 

πνεύµατα. Οι Κρήτες είχαν διαφόρων µορφών διασκεδάσεις και χωρίς να διακρίνουν τους 

χορούς χόρευαν συχνά είτε αργά και τελετουργικά είτε αλµατωδώς και θορυβωδώς.90  

Στο χορό αυτό ο χορευτής που κρατάει πρώτος έχει τη δυνατότητα αποσπώµενος του 

κύκλου να κάνει άλµατα στριφογυριστά να συνθέσει πολλαπλούς αυτοσχέδιου ενθουσιώδης 

βηµατισµούς και αν είναι καλός γνωστής των Κρητικών χορών να συνθέσει µια δική του 

χορευτική πράξη. Η γυναίκα στην Κρήτη πιάνει συχνά µπροστά έχοντα και εκείνη τη 

δυνατότητα µε λεπτεπίλεπτους ελαφρά αλµατώδης βηµατισµούς, µε στροφές και καθίσµατα, 

µε ντροπαλά ταλίµια να συνδυάσει ποικίλες παραλλαγές βηµατισµών ή σε συνδυασµό µε το 

δεύτερο µαζί εκτελούν µια χορευτική πράξη.91  

                                                                                                                                                         
επιτίθενται. Στην όγδοη κίνηση κάποιοι από αυτούς κατά παλιά συνήθεια υψώνουν το δεξί χέρι σαν να εκσφενδονίζουν ακόντιο και στην 
συνέχεια υποχωρούν.  

89 “Θα παίξοµε και καστρινό και το µαλεβιζιώτη απου τονε χορεύουνε όσοι ‘χουνε τη νιότη”  “Είναι ένας όµορφος χορός από το Μαλεβίζι 
και δεν υπάρχει Κρητικός να µην τονε γνωρίζει”. “Στην Κρήτη χορεύουνε Συρτό, χορεύουνε Χανιώτη µα δεν υπάρχει πιο όµορφος απ’το 
Μαλεβιζώτη”  

90 Γύρω στο 1546 ένας Γάλλος επισκέπτης στα Σφακιά γράφει: : "Βρισκόµενος σ' ένα χωριό, κοντό στην κατοικία του Ι. Μπαρότσο, κοντά 
στη χώρα Σφακίων, βρέθηκα σε µια γιορτή που ήρθαν χωρικοί, άλλοι µε τις αρραβωνιαστικιές τους άλλοι µε τις γυναίκες τους. Είχαν κάνει 
µεγάλη συντροφιά και αφού ήπιαν πολύ, άρχισαν να χορεύουν στη µεγάλη ζέστη, όχι στη σκιά, αλλά στο δυνατό ήλιο του Ιουλίου. Ήσαν 
φορτωµένοι όπλα και δεν έπαυαν να χορεύουν έως τη νύχτα. Έτσι παράξενα ντυµένοι και φορτωµένοι µε φαρέτρα µε 150 περίπου βέλη, που 
την είχαν πίσω στη ράχη και µ' ένα τόξο καλά τεντωµένο κρεµασµένο στο µπράτσο τους και µε µια σπάθα στο πλάι χόρευαν, προσπαθώντας 
να κάµουν τα ωραιότερα και ψηλότερα πηδήµατα" 

91 Ο Γεώργιος Χατζηδάκις γύρω στο 1909 µας περιγράφει µια χαρακτηριστική φιγούρα του αυτοσχεδιασµού του µπροστινού: "άλλοτε ο 
οδηγός του χορού αποσπάται του κύκλου και χορεύει µόνος κρούοντας χείρας, άλλοτε πάλιν υψών τους πόδας κτυπά αυτούς µε τα χείρας 
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77..33  ΟΟ  ΠΠΕΕΝΝΤΤΟΟΖΖΑΑΛΛΗΗΣΣ  

 

Ο Ιωάννης Βλάχος ή ∆ασκαλογιάννης έµπορος από την Ανώπολη Σφακίων πίστεψε 

στο όνειρο της απελευθέρωσης από τους Τούρκους και πεπεισµένος για την Ρωσική βοήθεια 

κάλεσε το φθινόπωρο του 1769 όλους τους καπεταναίους της επαρχίας Σφακίων και τους 

ενηµέρωσε για την επικείµενη επανάσταση. Μετά από πολλές συσκέψεις αποφάσισαν η 

επανάσταση να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου του 1769. Οι πρωτεργάτες της επανάστασης 

ήταν 12 µε αρχηγό το ∆ασκαλογιάννη.  

Ο ∆ασκαλογιάννης και οι υπόλοιποι καπεταναίοι έχοντας υπ’ όψιν τους αυτό που 

συνέβη πριν από είκοσι χρόνια στις Λουσακιές µε το συρτό κάλεσαν κι αυτοί τον Στεφανή 

Τριαντα-φυλλάκη ή Κιόρο στην Ανώπολη για να ετοιµάσει ένα νέο χορό ειδικά γραµµένο για 

το «πέµπτο ζάλο» δηλαδή την επικείµενη επανάσταση. Πραγµατικά ο Κιόρος πήγε στην 

Ανώπολη και κάθισε έξι µήνες. Εκεί συνέθεσε τις µελωδίες του νέου χορού οι οποίες 

σύµφωνα µε τον ∆ασκαλογιάννη έπρεπε να είναι 12 όσες και οι οπλαρχηγοί και τα βήµατα 10 

όπως η ηµέρα που θα ξεκινούσε η επανάσταση. Στο ξεκίνηµα της επανάστασης οι 

καπεταναίοι πιασµένοι από τους ώµους για να δηλώσουν την αλληλοϋποστήριξή τους 

χόρεψαν αυτό το νέο χορό τον οποίο ονόµασαν Πεντοζάλι  δηλαδή το πέµπτο βήµα του 

ξεσηκωµού. 92 

Στο ξεκίνηµά του ήταν καθαρά ανδρικός χορός και χορευόταν από άντρες 

οπλισµένους. Το µαύρο κρουσάτο µαντήλι που φοράνε οι χορευτές µαρτυρά τις θυσίες του 

κρητικού λαού. Σιγά σιγά άρχισε να χορεύεται και από γυναίκες. Οι χορευτές είναι πιασµένοι 

από τους ώµους. Στο Πεντοζάλι ο µπροστινός δεν επιδίδεται σε ατοµικές φιγούρες αλλά είναι 

ενσωµατωµένος µε το σύνολο εκτελώντας µόνο οµαδικές φιγούρες. Tα πολλαπλά χτυπήµατα 

« οι πατιές» όπως λέγονται των χορευτών στο έδαφος συµβολίζουν τις οµοβροντίες των 

όπλων στη µάχη. Οι γυναίκες δεν εκτελούν οµαδικές ή ατοµικές φιγούρες. Στην Κίσσαµο 

συνηθίζεται να φωνάζουν το όνοµα του κάθε οπλαρχηγού σε κάθε γύρισµα της µελωδίας Εδώ 

                                                                                                                                                         
του εν ρυθµό. Οι πλέον ευκίνητοι στηριζόµενοι δια της µία χειρός επί του δευτέρου χορευτού και υψούντες το σώµα επί των ποδών, 
κάµπτουν τούτο προς τα όπισθεν, µέχρις ότου η κεφαλή αυτών εγγίζει το έδαφος. Ανορθούµενοι δ' έπειτα αποτόµως εξακολουθούν 
χορεύοντας χωρίς να χάσουν τον ρυθµόν" 

92 Άλλη εκδοχή θέλει το Πεντοζάλι να έχει δηµιουργηθεί από τη συµφωνία πέντε καπεταναίων για την επανάσταση που ο καθένας είχε το 
δικό του γύρισµα. 
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πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι και στο Πεντοζάλι όπως άλλωστε και στους περισσότερους 

χορούς µε το πέρασµα των χρόνων η αυστηρή δοµή των χορών έχει χαλαρώσει για διάφορους 

λόγους. Επίσης ο χορός δεν διαχωριζόταν σε σιγανό και σε γρήγορο.93  

 

77..44  ΗΗ  ΣΣΟΟΥΥΣΣΤΤΑΑ  

 

Η Σούστα είναι ο αντικριστός χορός της Κρήτης που έχει πάρει πολλά στοιχεία από 

τον αρχαίο πυρρίχιο. Ο ιδιαίτερος τρόπος που χορεύεται το καταµαρτυρεί. Ο χορός χορεύεται 

από άνδρες και γυναίκες.  

Σε όλη τη διάρκεια του χορού ανάµεσα στο ζευγάρι αναπτύσσεται µια ιστορία, ο 

άνδρας µε καλέσµατα και αγκαλιάσµατα, µε στριφογυρίσµατα και πηδήµατα προσκαλεί τη 

γυναίκα, την πλησιάζει ερωτικά. Η γυναίκα µε τη σειρά της µε τσακίσµατα και πλησιάσµατα 

µε στροφές και αποµακρύσµατα αντιστέκεται στο ερωτικό κάλεσµα. Με τις κινήσεις των 

χεριών και του κεφαλιού αναπτύσσεται σιγά σιγά στο ζευγάρι µια συζήτηση. Ώσπου στο 

τέλος επέρχεται η ένωση. Η εξέλιξη του χορού λοιπόν είναι µια ερωτική ιστορία που ο κάθε 

χορευτής ανάλογα µε την θέση του παίζει το δικό του ρόλο.  

Ο χορός απαιτεί απόλυτη αλληλεξάρτηση ανάµεσα στο σώµα, τα χέρια και το κεφάλι 

που όλα σε συνδυασµό συντελούν στην απόλυτη έκφραση του χορού. Ο ρυθµός βασίζεται σε 

µέτρο 2/4 και η συνοδευτική µουσική παίζεται µε λύρα ή βιολί και λαούτο, µαντολίνο ή 

ασκοµαντουρα στα ορεινά. Τα βασικά του βήµατα είναι τρία.  

Η Σούστα σαν χορός έχει τις ρίζες του στον αρχαίο πυρρίχιο που θεωρείται ο 

αρχαιότερος πολεµικός Κρητικός χορός. Όπως είπαµε στην αρχαιότητα οι Έλληνες πίστευαν 

ότι οι Κρήτες είχαν εφεύρει την τέχνη του χορού κάτω από θεια έµπνευση και ότι οι 

αρχαιότεροι χοροί της Κρήτης και γενικότερα όλης της Ελλάδας ήταν οι χοροί των 

Κουρητών. Ο πιο γνωστός χορός τους ήταν ο πυρρίχιος που λέγεται έτσι γιατί µε τη γενική 

                                                 
93 «Άλλο χορό δεν ρέγοµαι, παρά το πεντοζάλη απού τονέ χρεύουνε ούλοι, µικροί µεγάλοι». «Άλλο χορό δεν ρέγοµαι, παρά το πεντοζάλη 
που πάει τρία ζάλα οµπρός και δυο γιαγιέρνει πάλι»  «Το πεντοζάλι σα χορός έχει οµορφιά και χάρη µε δύναµη µε λεβεντιά της Κρήτης το 
καµάρι» «Το Πεντοζάλι Κρητικός χορός µε 5 ζάλα ζερβά δεξά και σταυρωτά µικρά µα και µεγάλα»  
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ονοµασία πυρρίχη χαρακτηρίζονται όλοι οι πολεµικοί χοροί. Λέγεται µάλιστα ότι τον χορό 

εφηύρε ο Κουρήτας Πύρριχος, ένας Κουρήτας θεός που είχε χάρη στο χορό του. Ο πολεµικός 

αυτός χορός χορεύονται µε όλη τον πολεµικό εξοπλισµό και παρίστανε τη µάχη των πεζών 

στρατιωτών. Χορεύονταν ποτέ από έναν πολεµιστή µονάχα ή από πολλούς µαζί, οι οποίοι 

παρίσταναν τις κινήσεις τους αγώνα.94  

Γύρω στο 300 µ.Χ. ο χορός άρχισε να χορεύεται και από γυναίκες και έτσι πήρε 

χαραχτήρα ερωτικό. Λέγεται µάλιστα ότι συµµετοχή της γυναίκας στη σούστα ήταν µια 

κοινωνική απαίτηση της εποχής. Λόγω της αυστηρότητας των ηθών όλες σχεδόν οι γυναίκες 

παντρευόταν χωρίς καν να έχουν δει έστω µια φορά τον υποψήφιο σύζυγό τους., ή 

τουλάχιστον να µην τον έχουν κοιτάξει µια φορά στα µάτια. Η σούστα λόγω του ότι 

χορεύεται σε ζευγάρια έδινε τη δυνατότητα να βρεθούν οι δυο νέοι απέναντι και να φτιάξουν 

ή όχι τη δική τους ερωτική ιστορία χωρίς τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής . Η εξέλιξη 

του χορού λοιπόν είναι µια ερωτική ιστορία και ο κάθε χορευτής παίζει το δικό το ρόλο.  

Παλιότερα ο χορός έδινε τη δυνατότητα σε έναν άντρα ερωτευµένο να εκδηλώσει τα 

συναισθήµατα του σε µια γυναίκα. Η ποικιλία στους σκοπούς και τα τραγούδια της Σούστας 

είναι µεγάλη, και δίνει τη δυνατότητα για άπλωµα των χεριών και µεγαλύτερη έκφραση του 

σώµατος. Ένας καλός χορευτής και µια καλή χορεύτρια µπορούν εύκολα κατά τη διάρκεια 

του χορού να εκτελέσουν µια ερωτική ιστορία από την αρχή µέχρι το ευτυχισµένο τέλος.  

 

 

 

                                                 
94 Θεωρείται όµως ότι τον πυρρίχιο διέσωσε ο διάσηµος Κρητικός µουσικός και σύνθετης Θαλήτας ο οποίος συνέθεσε πολλά τραγούδια για 
το χορό αυτό. Ο Θαλήτας στην αρχαιότητα ήταν γνωστός για την σύνθεση παιάνων και υπορχηµάτων τα οποία τον έκανα ευρύτερα γνωστό. 
έγεται ότι ο Θαλήτας σύµφωνα µε χρησµό του µαντείου των ∆ελφών κλήθηκε στη Σπάρτη για να τη γλιτώσει από ένα λοιµό µε τη βοήθεια 
των αιάνων. Τότε µάλλον έµαθε στους Σπαρτιάτες τον πυρρίχιο. όπου σιγά σιγά διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα από αναφορές 
µαθαίνουµε ότι ο χορός χορεύονταν γύρω στο 60π.χ στην Αθηνά στη γιορτή των Παναθηναίων. Γύρω στο 300µ.χ ο χορός άρχισε να 
χορεύεται και από γυναίκες και έτσι πήρε χαρακτήρα ερωτικό. Το σηµερινό όνοµα του το πήρε κατά την εποχή της ενετοκρατία από την 
ιταλική λέξη susta που σηµαίνει έλασµα (ελατήριο) µια και το σώµα κατά τη διάρκεια του χορού το θυµίζει. Με τη διάδοση του κάθε πόλη 
που τον χόρευε του άλλαζε όνοµα διεκδικώντας την πατρότητα του. Επικράτησε όµως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Στα νησιά ο 
ρυθµός παίζεται και µε νταουλάκι. 
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ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

«Η προσευκή µου δεν είναι κλαψούρισµα ζητιάνου µήτε ερωτικιά εξοµολόγηση. Μήτε ταπεινός 

απολογισµός εµποράκου: σου δωκα, δώσε µου. Η προσευκή µου είναι αναφορά στρατιώτη σε 

στρατηγό. Αυτό έκαµα σήµερα, να πως πολέµησα να σώσω στον εδικό µου τοµέα αλάκερη τη 

µάχη, αυτά τα εµπόδια βρήκα, έτσι στοχάζοµαι αύριο να πολεµήσω»95. 

 

Το νησί της Κρήτης από τη θέση που κατέχει στη Ν.Α Μεσόγειο, δέχτηκε ανά τους 

αιώνες πολλαπλές «επισκέψεις» από διάφορους πολιτισµούς. Οι συναντήσεις των λαών είναι 

γεγονός ότι επηρεάζουν την πολιτισµική ταυτότητα των ατόµων και κατά συνέπεια των 

κοινωνιών. ∆εδοµένων των παραπάνω κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι το ζητούµενο της 

παρούσας µελέτης δεν ήταν να αποδείξει ή όχι την «αυθεντικότητα» των Κρητών, κάτι τέτοιο 

αποτελεί άλλωστε αντικείµενο άλλων επιστηµονικών πεδίων. Το θέµα που ερευνήθηκε µέσα 

από τις ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές που ήταν προσβάσιµες, ήταν η επιρροή που 

άσκησαν οι Ενετοί και οι Τούρκοι κατακτητές στην πολιτισµική ταυτότητα των κρητικών και 

ειδικότερα στο ρόλο που έπαιξαν για τη διαµόρφωση των εθίµων του κρητικού γάµου. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα µπορούσε να αναφερθεί ότι η βάση του κρητικού 

γάµου είναι τα βυζαντινά έθιµα, κυρίως λόγω της θρησκευτικής επιρροής και σύµπνοιας. Ο 

εκκοινοτισµικός τύπος96
που ακολούθησε ανά τους αιώνες η κρητική κοινωνία, ήταν σα 

φυσικό επακόλουθο της συνάντησης µε τους ξένους και αλλόθρησκους πολιτισµούς των 

Ενετών και των Τούρκων. Έτσι περιχαρακώθηκαν γύρω από το ξεχωριστό «εµείς» και 

κράτησαν µέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εκείνων των αιώνων µέχρι τα χρόνια µας 

τη γλώσσα και τον πολιτισµό τους σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό. Φυσικά δεν θα µπορούσε 

να είναι δυνατόν να µείνει αλώβητος στην ολότητα του ο κρητικός πολιτισµός, µιας και µέσα 

από την καθηµερινή συµβίωση γίνονταν ακούσια ή και εκούσια µερικές φορές, ανταλλαγές 

πολιτιστικών στοιχείων. 

Τέτοιου είδους επίκτητες προσθήκες ιδιαίτερα στα έθιµα του κρητικού γάµου, γινόταν 

σκοπίµως πολλές φορές για να ξεγελάσουν, να απειλήσουν τον κατακτητή (κυρίως επί 

                                                 
95 Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική Salvatores Dei», Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 

96 Weber 1985: 22, Kymlicka 2005:492 
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Τουρκοκρατίας, µιας και οι συναθροίσεις πολλών οικογενειών µαζί επιτρεπόταν µε 

µεγαλύτερη επιείκεια στις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ο γάµος), έτσι οι κρητικοί έβρισκαν 

την ευκαιρία να επιχειρήσουν την οργάνωση µιας επανάστασης, κάτι που µαρτυρά έντονα η 

λαϊκή προφορική ιστορία από τους χορούς και τα λαϊκά δηµοτικά άσµατα που λάµβαναν 

χώρα στα γαµήλια γλέντια. Οι Ενετικές επιρροές φαίνονται περισσότερο στη γλώσσα και στη 

µαντινάδα που χρησιµοποιείται στη διαδικασία του γάµου. Αν και ψήγµατα τούρκικων 

λέξεων παρατηρούµε σε πολλά ονόµατα ρούχων και αντικειµένων του γάµου. («µπασαλής, 

µπαϊράκι» κτλ.)  

Μέσα από την κριτική επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών, έγινε προσπάθεια 

να αποκρυπτογραφηθεί η καθηµερινότητα των κρητικών µε τους Ενετούς και τους Τούρκους 

και ερευνήθηκε σε δεύτερο στάδιο η όποια πολιτισµική αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση 

επιρροή στα δρώµενα του γάµου στη Κρήτη. 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω οι ανταλλαγές πολιτιστικών και πολιτισµικών 

στοιχείων ήταν πλούσιες και ποικιλόµορφες. Μέσα από την καθηµερινή συµβίωση οι Ενετοί, 

οι Τούρκοι µα και οι Κρήτες πήραν και έδωσαν. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι 

ιστορικές περίοδοι που ερευνούµε δεν προσφέρονται για την ανάλυση της 

πολυπολιτισµικότητας µε τα σηµερινά δηµοκρατικά της στοιχεία. Πραγµατευόµαστε 

απολυταρχικά καθεστώτα και έτσι µέσα από αυτό το πρίσµα επιχειρείται η εύρεση ή όχι της 

σύζευξης των διαπλεκόµενων πολιτισµών. Παρατηρείται ιδιαίτερα έντονα όµως, το στοιχείο, 

άνθρωποι διάφορων πολιτισµών, επιπέδων, εθνικοτήτων, θρησκειών να µπορούν να 

συναλλάσσονται µε γνώµονα τα οικονοµικά συµφέροντα τους, κάνοντας πέρα όποια άλλη 

ιδιαιτερότητα µπορεί να τους διαφοροποιεί 97. Πολλά από τα πολιτισµικά πρότυπα που µας 

φαίνονται σήµερα σαν αυτονόητες και αυθύπαρκτες αξίες, τουλάχιστον στην πρωτογενή τους 

µορφή, αποτελούν παρεπόµενο µάλλον εµπράγµατων, οικονοµικών και πολιτικών 

σκοπιµοτήτων.98 

                                                 
97 ‘Πηγαίνετε στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου, στον χώρο που είναι πιο σεβαστός και από το παλάτι. Θα βρείτε συναθροισµένους τους 
εκπροσώπους όλων των εθνών για το καλό των ανθρώπων. Εκεί έρχονται σε συναλλαγές µεταξύ τους Εβραίοι, Μουσουλµάνοι και 
Χριστιανοί σαν να είχαν όλοι τους την ίδια πίστη χαρακτηρίζοντας ως αναξιόπιστους εκείνους που έχουν χρεοκοπήσει‘. (το απόσπασµα από 
τον Holmes: 17) 

98 Χιωτάκης Στ. (1999) Η πολυπολιτισµικότητα εναντίον της πολυπολιτισµικότητας Ανοιχτοί παράγοντες της ανοιχτής κοινωνίας στο Επιστήµη 
και Κοινωνία 1999 
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Η πολιτισµική ταυτότητα δεν αποτελεί µια εγγενή ιδιότητα του ατόµου αλλά κάτι που 

προέκυψε ιστορικά για τους λόγους που παραπάνω αναλύσαµε. Η πολιτισµική ταυτότητα, η 

πολιτισµική ετερότητα, οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αποτελούν µέρη επικοινωνιακών 

συστηµάτων (κουλτούρα). Όταν αυτά τα συστήµατα αποδεσµεύονται από τις δοµές που τα 

δηµιούργησαν ή δεν συγχρονίζονται µε την κοινωνική εξέλιξη, δηµιουργούν την εντύπωση 

πως είναι αυθύπαρκτα και πως ήταν και θα είναι πάντα εκεί. Αυτή η συγκυριακή στιγµή, που 

είναι αποτέλεσµα µιας αναντιστοιχίας ανάµεσα στα επικοινωνιακά συστήµατα και τις δοµές, 

µορφοποιείται ως πολιτισµική ιδιαιτερότητα. Η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση-

οµαδοποίηση πολλών τέτοιων ιδιαιτεροτήτων συγκροτούν την πολυπολιτισµική κοινωνία. 

Γίνεται εµφανές όµως πως εδώ πρόκειται για µια επίπλαστη συγκρότηση, καθόσον η 

πολιτισµική ταυτότητα, η κουλτούρα αποτελούν επιφαινόµενα χωροχρονικών αποκλίσεων ή 

συγκλίσεων από/µε τις δοµές. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτισµική 

ταυτότητα και πολιτισµική ετερότητα. 

Φαίνεται οµολογουµένως αξιοσηµείωτο και αξιοθαύµαστο το γεγονός ότι ο λαός της 

Κρήτης κατάφερε να κρατήσει στεγανά τα πολιτισµικά του στοιχεία µε ελάχιστες αλλοιώσεις 

από τους κατακτητές του νησιού, στις δύσκολες συνθήκες εκείνων των αιώνων. 

Η κρητική γαµήλια εθιµοτυπία µπορεί να κατάφερε να επιβιώσει σε ένα αρκετά 

ικανοποιητικό ποσοστό κάτω από δύσκολες συνθήκες πολυπολιτισµικών επαφών και ενόσω 

το νησί ήταν υποδουλωµένο. Ο προβληµατισµός που αναδύεται στην επιφάνεια είναι ότι 

µπορεί άραγε ο κρητικός πολιτισµός να αντέξει στους κραδασµούς της παγκοσµιοποίησης 

και των ισοπεδωτικών- εξοµοιωτικών τάσεων που επικρατούν στην εποχή µας; Παρόλο που 

υπάρχουν δυσοίωνες ενδείξεις, διαφαίνονται και φωτεινά σηµεία στον κοινωνικό ορίζοντα. 

Στις µέρες µας αυτό που νοούµε ως πηγαία και λαϊκή παράδοση αναπαράγεται όλο 

και περισσότερο από διάφορες µορφές φολκλόρ, ενώ η λόγια και τεχνητή παράδοση 

συστηµατοποιείται και αναµορφώνεται από εξειδικευµένους φορείς, όπως π.χ. από 

εκκλησίες, διανοούµενους, εκπαίδευση, ΜΜΕ, µουσικά συγκροτήµατα, αθλητικές ενώσεις, 

που τη χρησιµοποιούν κυρίως ως µέσον για τους δικούς τους σκοπούς. Τα πολιτισµικά και 

εθνικά πρότυπα δεν είναι απολύτως πηγαία και λαϊκά δηµιουργήµατα που διαµορφώνονται 

χωρίς την τεχνητή επεξεργασία και τη διαµεσολάβηση νοµοκατεστηµένων ενδιαφερόντων 

και συµφερόντων, ούτε µπορούµε να τα προσεγγίσουµε µε κριτήριο την εσωτερική τους 

καθαρότητα, σαν να µην υπήρχαν πολύπλευρες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των λαών και των 
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φορέων που τα προσφέρουν. Η επικαιρότητα της αντίληψης του Μουζέλη (1992) για την 

ελληνική πολιτική κουλτούρα είναι αξιοσηµείωτη: Ο Μουζέλης (1992) αντιλαµβάνεται την 

ελληνική πολιτική κουλτούρα ως ένα χώρο, εντός του οποίου υπάρχει ένα είδος διχασµού 

ανάµεσα στους δυο ανταγωνιστικούς τύπους της πολιτικής κουλτούρας. Ο πρώτος είναι 

περισσότερο παραδοσιακά προσανατολισµένος, ‘αυτόχθων‘, εσωστρεφής και εχθρικός προς 

τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού και τους θεσµούς της σύγχρονης ∆ύσης, ενώ ο δεύτερος τύπος 

παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστικός, εξωστρεφής και προσανατολισµένος προς τη ∆ύση και 

υιοθετεί δυτικούς θεσµούς και αξίες.99  

Το ποιος τύπος πολιτικής κουλτούρας θα υπερισχύσει µένει να φανεί στο µέλλον. 

Άλλωστε δεν θεωρούµε απολύτως εσφαλµένη την άποψη που υποστηρίζει την ανακύκλωση 

και την αναπαραγωγή των ίδιων εθίµων που είχαν οι πρόγονοι µας, στα σηµερινά δεδοµένα, 

όπου καθίσταται εφικτό, πέρα από µουσειακές και φολκλορικές αναπαραστάσεις, πάντα µε 

σεβασµό και ήθος στη παράδοση. Και εδώ εγείρονται ερωτήµατα για το τι αποτελεί 

παράδοση, όντας µέσα σε ένα ελεύθερα πλουραλιστικό περιβάλλον που η κοινωνία δέχεται 

ποικίλα παγκοσµιοποιηµένα µηνύµατα, πολυπολιτισµικές επιρροές και σε κάποιες 

περιπτώσεις εισβολές και επιβολές. Κάτι τέτοιο όµως ξεπέρνα τα  όρια της παρούσας 

µελέτης, θα µπορούσε όµως να αποτελέσει µια εν γένει συζήτηση για το πολυπολιτισµικό 

παγκοσµιοποιηµένο και ίσως ισοπεδωτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο 

κρητικός πολιτισµός σήµερα. 

 

 

                                                 
99 Χιωτάκης Στ. (1999) Η πολυπολιτισµικότητα εναντίον της πολυπολιτισµικότητας Ανοιχτοί παράγοντες της ανοιχτής κοινωνίας στο Επιστήµη 
και Κοινωνία 1999 
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Παράρτηµα Φωτογραφικό Υλικό 

 

 

 

Τουρκοκρητικοί στα τέλη του 17 αιώνα 

 

 

«La isola de Candia», η νήσος Κάντια, 1600 (Βενετία, Museo Civico Correr) 
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Το κείµενο της συνθήκης Βενετών - Καλλέργη, 28 Απριλίου 1299 
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Το Γυµνάσιο Ηρακλείου, σηµερινή Νοµαρχία, στην πλατεία Ελευθερίας 
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Επιστολή που αφορά εκπαιδευτικά θέµατα της "∆ηµοτικής Σχολής Ηρακλείου", 1879 
(Ηράκλειο, Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη) 
 



96 
 

 

 

 

Τα εξώφυλλα των αριστουργηµάτων της Κρητικής λογοτεχνίας "Ερωφίλη" 1637 και 
"Ερωτόκριτος 1713 
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"Η ταφή του κόµητα του Οργκάθ", 1586 - 1588 (∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, Τολέδο, 
Εκκλησία Σάντο Τοµέ) 
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Eικονογραφηµένο χειρόγραφο µε µετάφραση του "Ερωτόκριτου", 1835 (Αντιγραφέας 
Ιονίστας, ζωγράφος Πετράκης, Βουκουρέστι, Ρουµανική Ακαδηµία, Βουκουρέστι, 
Βιβλιοθήκη Ρουµανικής Ακαδηµίας) 
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Χάλκινα νοµίσµατα της ενετικής περιόδου. Κόπηκαν για χρήση στην Κρήτη (Ηράκλειο, 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.) 
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«Το Τρίπτυχο της Μοδένα» (µπρος όψη), 1568 (∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, Modena, 
Galleria Estense) 
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Η κρήνη "Τουρκοποιηµένη" το 1850. "Τουρκοβενετική" γράφει ο Μπεχαεδδίν. Αριστερά 
φαίνεται καθαρά το µέρος από το Αµπάρ Αλτί, σιταποθήκη. Εδώ ήταν η Piazza delle Biade 
(πλατεία δηµητριακών) των Βενετών. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σήµερα.  
(Έκδοση Behaeddin αρ. 57) 
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Κρητικοί τιµαριώτες ευγενείς της υπαίθρου (αρχοντορωµαίοι) του 16oυ αιώνα. Τοιχογραφία 
(λεπτοµέρεια) στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Βόιλα Σητείας. Κατά Gerola.  
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Τοιχογραφία στο ναό του Αγίου Μιχαήλ, στα Μέσα Λακόνια, Μιραµπέλλο, ανατολ. Κρήτη. Ο 
κτήτορας του ναού, nobiIe Cretense Ιωάννης Μοχιώτης µε τη σύζυγό του. Κατά GeroIa.  
 

 



104 
 

 

Η σηµερινή πλατεία Κορνάρου όπως ήταν κατά την πρώιµη τουρκοκρατία. Στο µέσο, ο σεµπίλ-

χανές, η ωραιότερη από τις φιλανθρωπικές κρήνες (σεµπίλια) που κατασκεύασαν οι Τούρκοι, 

αντιγράφοντας τις βυζαντινές "φιάλες". Αριστερά, η ενετική κρήνη Μπέµπο και πίσω ο µιναρές 

και τµήµα του τζαµιού της Βαλιδέ σουλτάνας - απ΄όπου και η ακόµα σε χρήση ονοµασία της 

πλατείας: Βαλιδέ (παραφθαρµένο, Φαλτέ) τζαµί. Πρόκειται για τον περίφηµο ναό του Σωτήρος 

(San Salvatore), που δυστυχώς, κατεδάφισε η απριλιανή δικτατορία. Σχέδιο από το Μεγάλο 

Κάστρο, του Pashley 
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Το Ρέθυµνο στις αρχές του 17ου αιώνα (Βενετοκρατία). Ανώνυµου Ρεθυµνιώτη ζωγράφου 
(1620-1660) 
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Αναπαράσταση Κρητικού παραδοσιακού γάµου. Τη γαµήλια ποµπή οδηγούν  νέοι που 

φέρουν το «µπαϊράκι». 
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Στιγµιότυπο από έναν παραδοσιακό γάµο στα Χανιά το 2007 
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«Τούτη είναι η εποχή µας, καλή ή κακή, ωραία ή άσκηµη, πλούσια ή φτωχή, δεν τη διαλέξαµε. 

Τούτη είναι η εποχή µας, ο αγέρας που αναπνέουµε, η λάσπη που µας δόθηκε, το ψωµί, η 

φωτιά, το πνεύµα». 


