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                        ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 
                                    «�Τους Μουσουλµάνους αδελφοί, πρέπει να τους τιµούµεν 
                                           µε κάθε τρόπον έντιµον και να τους αγαπούµεν. 
                                           Μας λέγει το �Βαγγέλιο τσ� εχθρούς µας ν� αγαπούµε, 
                                           καλά να τους προσέχουµε και να τους βοηθούµε...»1 
Τουρκοκρητικές ιδιαιτερότητες. 
Η παρούσα µελέτη µοιάζει µε κυνήγι κρυµµένων λογοτεχνικών «θησαυρών» ή, 

ίσως, και «ανθράκων». Χωρίς ιδιαίτερα βοηθητική βιβλιογραφία κινήθηκε 
δειγµατοληπτικά, µε αφετηρία το µηδέν, στην επιφάνεια ενός αχαρτογράφητου 
τοπίου, αποφεύγοντας τις πρόωρες εις βάθος «γνωµατεύσεις». Μοναδικό κίνητρο 
στην επίδοξη αυτή ιχνηλασία είναι η πεποίθηση, ότι η λογοτεχνία είναι ζωτικός 
τρόπος έκφρασης µιας κοινωνίας και υπάρχει, όπου υπάρχουν κοινωνικά 
οργανωµένοι άνθρωποι.  Η τουρκοκρητική κοινωνία δεν µπορεί να εξαιρείται.  Τα 
277 χρόνια συνεχούς και απρόσκοπτης  παρουσίας των γηγενών Μουσουλµάνων 
στην Κρήτη δε µπορεί παρά να είναι χρόνος επαρκής για την καλλιέργεια του 
«λογοτεχνικού δαιµονίου», παρά το ότι τα µέχρι σήµερα γνωστά προϊόντα  είναι 
ανεπαρκή για συµπεράσµατα.  

 Οι πολιτισµικές ρίζες των Τουρκοκρητών ήταν υπόβαθρο θετικό για κάθε 
καλλιτεχνική επίδοση. Έστω και αν λείπουν οι µνηµειώδεις συνθέσεις  λόγου, δεν 
είναι εξωπραγµατική η διαίσθηση, ότι µια δυναµική κοινότητα  στην Κρήτη και δη 
κοντά  στον εξουσιαστικό χώρο, χρησιµοποίησε οικείες µορφές έντεχνου λόγου για 
να δοµήσει τη νόησή της, να καταγράψει τη σοφία της, να περισώσει  την ιστορία της, 
να διευκολύνει τη θρησκεία της, να συντάξει την πολιτική της ρητορική, να 
στιχουργήσει το έπος, τη σάτιρα και το λυρισµό της, να διδάξει, να φανταστεί, να 
διατυπώσει ευαισθησίες, να αλληλογραφήσει, να ψυχαγωγηθεί και να ικανοποιήσει 
τις διανθρώπινες επαφές και τις συναλλαγές της.       

 Η τουρκοκρητική κοινωνία διαµορφώθηκε στο χώρο της Κρήτης µετά το 1645, 
και µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα ακολούθησε µια ανοδική οικονοµική και 
πληθυσµιακή πορεία, πλάι στην οθωµανική  εξουσία, η οποία παρείχε ενίσχυση και 
κάλυψη, ακόµα και σε υπερβολές αυθαιρεσίας και ταξικής ανισοτιµίας. Στο δεύτερο 
µισό του 19ου αιώνα η µαζική µετακίνηση στις πόλεις έθεσε τις βάσεις της παρακµής, 
µε ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, που διευρύνθηκε, συν τω χρόνω, σε φυγή προς τη 
Μικρά Ασία και τον υπόλοιπο µουσουλµανικό χώρο της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής. Μέχρι το 1898 πολλές οµάδες Τουρκοκρητών είχαν εγκατασταθεί 
στον  αραβικό χώρο όπως και σε διάφορα σηµεία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
εκτός Κρήτης και λειτούργησαν σαν σηµεία  έλξης  για το µαζικότερο κύµα 
αποδηµίας των Τουρκοκρητών, που παρατηρήθηκε µετά την εγκαθίδρυση της 
Αυτονοµίας στην Κρήτη, και κατά  την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η ανταλλαγή 
των πληθυσµών µετα το 1922 αποµάκρυνε εντελώς την κοινότητα από τον 

                                                 
1 Γερµανός Γεωργιάδης, ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ, ήτοι στίχοι διδακτικοί και ιστορικοί του 19ου αιώνος, 
αδόµενοι κατά το ύφος του Ερωτοκρίτου εις γλώσσαν πεζήν. Επί τη απελευθερώσει της αιµατοβαφούς 
Κρήτης από τον τουρκικόν ζυγόν κατά το 1898. Υπό Γερµανού Γεωργιάδου, ιεροµονάχου 
Χρυσοπηγιώτου του Κρητός. Εν τη νήσω Χάλκη, 1898, σ. 28.  
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πατρογονικό χώρο της Κρήτης και την οδήγησε στην τουρκική επικράτεια, όπου οι 
µέθοδοι του πολιτιστικού εκτουρκισµού έφεραν την αφοµοίωση, την γλωσσική και 
πολιτισµική εναρµόνιση, εκτός από ελάχιστες και ισχνές εξαιρέσεις.  

Η ψυχοσύνθεση του Τουρκοκρητικού δεν είναι εύκολο να ακτινοσκοπηθεί, 
επειδή συγκεντρώνει αντιφατικά χαρακτηριστικά από την δυτική και την ανατολική 
πολιτισµική παράδοση. Η όποια λογοτεχνική παραγωγή των Τουρκοκρητών 
εδράζεται σε δύο βάσεις και ο µηχανισµός έµπνευσης, όπως είναι φυσικό, δέχεται 
διαθλάσεις και αντικατοπτρισµούς τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον τουρκικό 
τρόπο ζωής. Ο τουρκοκρητικός λαός και βέβαια ο ανώνυµος  λογοτεχνικός 
δηµιουργός,  ιδεολογικά και θρησκευτικά  έχει προσχωρήσει στα θεωρητικά ιδεώδη 
του Οθωµανικού πολιτισµού, όµως εξακολουθεί να χρησιµοποιεί την ελληνική 
γλώσσα, όπως  και τα  πατροπαράδοτα  ήθη και έθιµα της Κρήτης. Περίπου όπως 
έγινε µε τους Ρωµαίους που κατέκτησαν την Ελλάδα, αλλά δεν προώθησαν τη δική 
τους ιδεολογία, έτσι και οι Τούρκοι κατέκτησαν την Κρήτη, αλλά  πολιτισµικά 
αποκρούστηκαν από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού  και µόνο µια µικρή µερίδα 
«µισοκατακτήθηκε» από τον τουρκικό πολιτισµό. 

 «Μισοκατακτήθηκε» ο πρώτος εκείνος τουρκοκρητικός πυρήνας, µε την έννοια 
ότι δέχτηκε µε φανατική προσήλωση την εθνική συνείδηση του Τούρκου και 
κάποιους βασικούς  τύπους της θρησκευτικής συµπεριφοράς, δεν άλλαξε όµως την 
κοινωνική του παιδεία και τον καθιερωµένο τρόπο ζωής. Την ίδια «πεπατηµένη» 
ακολούθησαν  όσοι εκούσια  ή ακούσια  προσχώρησαν στη µουσουλµανική θρησκεία  
κατά τους αθρόους εξισλαµισµούς των επόµενων χρόνων. Με τη φραστική αποδοχή 
του µωαµεθανισµού και µε απλή αλλαγή του ονόµατος του προσήλυτου, αυξήθηκε 
και πληθύνθηκε η τουρκοκρητική κοινότητα, τα µέλη της οποίας  µιλούσαν και 
συµπεριφέρονταν σαν Έλληνες, παρά το ότι προσπαθούσαν ή πιέζονταν για το 
αντίθετο.  

 Ίσως είναι υπερβολική η σχηµατολογία,  όµως ο µέσος Τουρκοκρητικός είναι ο 
ψυχαναλυτικά ενδιαφέρων τύπος του εθνικού «λιποτάκτη», που δεν ολοκλήρωσε τη 
λιποταξία του. Προσχώρησε σε µια νέα βιοθεωρία αλλά για πολλούς λόγους δε 
µπόρεσε να απορρίψει πλήρως την προηγούµενη. Αυτό το µετέωρο πνευµατικό βήµα 
έπλασε  έναν διχασµό στη διανόηση, που είναι ορατός στα λογοτεχνικά ίχνη της 
παραγωγής του. Η δηµοτική γλώσσα, στην περίπτωση των Τουρκοκρητών, 
αποδείχτηκε ένας πανίσχυρος πνευµατικός σύνδεσµος, που δεν άφησε τη θεωρητική 
«λιποταξία» να γίνει ουσιαστική, και πλήρης η προσχώρηση στους οθωµανικούς 
πολιτισµικούς κώδικες. Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά του ιδιότυπου αυτού  
ελληνοτουρκικού µετεωρισµού. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 
Η προφορική γλώσσα  του «Τούρκου» της Κρήτης είναι η µητρική του ελληνική, 

η αυθεντική διάλεκτος του νησιού. Εκείνος ποτέ δεν την ονοµάζει ελληνική, αλλά 
κρητική, για να  µην τον διχάζει ενοχλητικά  η εθνική αντινοµία, «ελληνόγλωσσος 
Τούρκος», και για να τον επαναπαύει η έντεχνη αυταπάτη, της δήθεν ξεχωριστής  
γλώσσας του τόπου του. Είχε συνείδηση, ότι ήταν «αυτοµόλος»  του  ελληνισµού 
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αλλά και αβίαστα «αιχµάλωτος» της ελληνικής γλώσσας. Η πνευµατική αυτή 
διαίρεση, ίσως,  τον φόρτιζε µε κάποια ασυνείδητη επιθετικότητα  κατά της  
ταυτότητας του λόγου του, και τον έκανε  πρόθυµο να νοθεύει µε τουρκικές λέξεις 
τον ελληνικό του λόγο, κυρίως µε  ουσιαστικά και επίθετα, στα οποία έδινε 
καταλήξεις ελληνικές.2 Το τουρκικό ρήµα υιοθετήθηκε σε πολύ µικρότερο βαθµό, 
στις περιπτώσεις εκείνες που συνδυαζόταν µε ελληνικές καταλήξεις.3 Η πληθωρική 
χρησιµοποίηση τουρκικών λέξεων µέσα σε ελληνικές συντακτικές δοµές, ίσως έδινε 
την ψευδαίσθηση της αποµάκρυνσης από τον ελληνικό κορµό και της προσκόλλησης 
στον αντίστοιχο Οθωµανικό. Η λεξιλογική µείξη δηµιούργησε µε την πάροδο του 
χρόνου µέσα στους κόλπους της κρητικής διαλέκτου, µια εκφραστική µανιέρα, ένα 
διακριτό τουρκοκρητικό ιδίωµα κυρίως στις αστικές κοινότητες,  το οποίο σε κάποιες 
περιπτώσεις ήταν δυσνόητο για τον υπόλοιπο κρητικό πληθυσµό, όπως δείχνει το 
δείγµα 1ο. 

Η γραπτή ελληνική γλώσσα δεν ενδιέφερε πολύ τον Κρήτα Μουσουλµάνο. Είναι 
εντυπωσιακό αλλά αληθινό, ότι ελληνικά χέρια έχουν διασώσει τον τουρκοκρητικό 
έντεχνο λόγο, στο µεγαλύτερό του ποσοστό. Ιδιόχειρα - επώνυµα  ελληνόγλωσσα  
κείµενα Οθωµανών έχουν βρεθεί ελάχιστα. Πρόκειται για  επιστολές, συµφωνητικά 
ιδιοκτησιών, µηνύµατα συνδιαλαγής σε ώρες πολέµου και δηµοσιογραφικά κείµενα. 
Στις περιπτώσεις αυτές είναι ορατή η φωνητική καταγραφή και η «φυγάδευση» της 
ελληνικής από κανόνες ορθογραφικούς, και από το τυπικό της στίξης.  

Μια ανοµολόγητη χρησιµοθηρία οδήγησε στην επιλογή της ελληνικής, επειδή 
ήταν οικεία και γνωστή, ενώ κάθε άλλο τουρκικό σύστηµα  ήταν στους 
περισσότερους άγνωστο, άρα απρόσφορο και µη  εξυπηρετικό. Ο γραπτός κώδικας 
προς τον οποίο παρωθούνταν οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης ήταν ο αραβικός. Η 
έλλειψη οργανωµένης παιδείας όµως σε συνδυασµό µε την δυσκολία εκµάθησης της 
γραφής αυτής δεν επέτρεπαν σε σηµαντικό αριθµό µαθητών την κατάκτηση της 
πολύπλοκης αραβικής γραφής. Παρόλα αυτά στα Χανιά έχοµε µαρτυρίες, ότι 
κυκλοφόρησαν «αραβοελληνικά» βιβλία γραµµένα σε ελληνική γλώσσα και αραβική 
γραφή, όπως γινόταν και στα Ιωάννινα µε την «Τουρκογιαννιώτικη» γραφή4.  

Η διάδοση της παιδείας στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα είναι σίγουρο ότι 
αύξησε τον αριθµό των ικανών να γράψουν και να διαβάσουν τόσο «αραβοελληνικά» 
κείµενα, όσο και ελληνικά στην καθαρεύουσα της ελλαδικής διοίκησης και  

                                                 
2 «Αφέντη άσε την κλεψά και το µπαταξιλίκι, κι η γης κι ο Τούρκος κι ο Ρωµιός θέλουν 
ζαµπιτιλίκι�» «Πάει το νούρι και ήκατσε και έκαµε καράρι�» Σε κάποιο βαθµό  ο δανεισµός 
αυτός πέρασε και στην οµιλία των υπόλοιπων Κρητών, εκτός από κάποιες στερεότυπες φράσεις και 
χαιρετισµούς, που  χρησιµοποιούσαν µόνο οι Μουσουλµάνοι.  
«Αλλ� ο θέλων εν Κρήτη να λέγηται και θεωρείται Τούρκος δεν διακρίνεται από τον Χριστιανόν 
ειµή δια φράσεων τινων ξηρών, οίαι επί παραδείγµατι αι τετριµµέναι εκείναι: «µα το ιµάνι µου», 
«µα τα τέσσερα κιτάπια», «µα το ραµπή µου», «µα το νούρι του Μουχαµέτη» και τα τοιαύτα�». 
Βλ. «Οι λεγόµενοι Τούρκοι εν Κρήτη�»,εφηµ. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, έτος Β΄, α.φ. 63, (14 Σεπτ. 1895), σ.1.  
3 «�και τον Αδάµη ο Θεγός τον έχει γιαραττίσει�» «δε γιακιστίζουνε τα λόγια ντου..» 
«εγιουρντάρανε οι τακτικοί�», «Ο Γιαραµπής να τσοι  καϊναντίσει �» 
4 Κ. Φ[ουρναράκης], «Οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης, βίος,  ήθη, έθιµα.»,  Εφηµ. Χανίων ΝΕΑ 
ΕΡΕΥΝΑ, α. φ. 3345, (30 Ιανουαρίου 1924). Στις επόµενες σελίδες θα γίνει εκτενέστερα λόγος.  
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λογιοσύνης. Στο διάστηµα αυτό έχοµε αρκετά επώνυµα δείγµατα ελληνικού λόγου 
από Τουρκοκρήτες συγγραφείς, οι οποίοι είχαν κάνει σπουδές σε ελληνικά  σχολεία 
της Κρήτης αλλά και της Αθήνας.  

Λαµβάνοντας υπόψη την προκατάληψη κατά της ελληνικής γραφής, που 
παρατηρείται σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οφείλοµε να θεωρήσοµε ότι τα 
ελληνόγλωσσα ανώνυµα και δηµώδη λογοτεχνικά δείγµατα  του τουρκοκρητικού 
πληθυσµού, διαµόρφωσαν  µια κατηγορία προφορικής λογοτεχνίας, µέχρι την 
µερική καταγραφή τους από Έλληνες λαογράφους, συγγραφείς και εκδότες 
περιοδικών, οι οποίοι περιέσωσαν ό,τι έπεσε στην αντίληψη και στο ενδιαφέρον τους. 
Η προφορική αυτή λογοτεχνική παράδοση έχει πολλές αναλογίες µε την πρωτόγονη, 
προ της γραφής λογοτεχνική παραγωγή, που βασίστηκε στη µνήµη των ραψωδών και 
στο «ρεπερτόριο» των αοιδών. Με ανάλογο προφορικό τρόπο και η τουρκοκρητική 
κοινωνία διατήρησε την  λογοτεχνική της κληρονοµιά , πεζή και ποιητική, όχι γιατί 
δεν γνώριζαν κώδικα γραφής αλλά γιατί δεν ήθελαν ή δε µπορούσαν να 
προσκολλήσουν την τουρκική τους συνείδηση στην ελληνική γραφή.  

Γενικό χαρακτηριστικό  της τουρκοκρητικής λογοτεχνίας, µε ελάχιστες 
εξαιρέσεις, είναι η έλλειψη ουµανιστικού και διαφωτιστικού προσανατολισµού. 
Το όραµα των «Τούρκων» συγγραφέων της Κρήτης και των ποιητών δεν έχει 
παιδαγωγικά ενδιαφέροντα, δεν καταγγέλλει την αδικία και δεν διεκδικεί έναν 
καλύτερο κόσµο, δεν θέλει να γεφυρώσει ρήγµατα και αντιθέσεις κοινωνικές ή 
φυλετικές, δεν ονειρεύεται την  κοινωνική ισορροπία, τη συναδέλφωση, τη διόρθωση, 
την αναδηµιουργία. Αντίθετα, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, θέλει να διατηρήσει τη 
συµφεροντολογική αταξία, και στηρίζει ανεπιφύλακτα τα  ληστρικά κεκτηµένα του 
οθωµανικού φεουδαρχισµού.  

Πιθανότατα, οι συγγραφείς είναι ουµανιστές και διορατικοί µόνο όταν είναι 
υπόδουλοι ή επαναστάτες. Όταν είναι επικυρίαρχοι, όπως οι Τουρκοκρήτες,  δεν 
στηρίζονται σε ανθρωπιστικό υπόβαθρο, γίνονται αδιάφοροι, δεν πλάθουν 
χαρακτήρες και πρωταγωνιστές, δεν δεσµεύονται απέναντι στην κοινωνική 
κακοδαιµονία και δεν δεσµεύουν ούτε τους ακροατές των. Ίσως είναι νωρίς για 
κρίσεις, όµως η τουρκοκρητική λογοτεχνία και στη µορφή και στο περιεχόµενο είναι 
συντηρητικός µηχανισµός. ∆εν πρωτοτυπεί, δεν τολµά, δεν φεύγει έξω από την 
Κρήτη, ακολουθεί και επαναλαµβάνει ό,τι έχει καθιερωθεί, σύρεται πίσω από τα 
φαινόµενα και αντί των «καινών» επανεισάγει τα τετριµµένα «δαιµόνια» της 
πεπατηµένης.   

Όπως και αν έχουν τα πράγµατα, η τουρκοκρητική λογοτεχνία έχει µια θέση 
στην φυσική ιστορία του κρητικού πνεύµατος, µπορεί να εξεταστεί από ελληνική και 
τουρκική σκοπιά, έχει ενδιαφέρον η «ελληνόσχηµη» µορφή της και το φιλοτουρκικό 
της περιεχόµενο, όπως και η ρητορική του δυνάστη, που έχει ενσωµατώσει στους 
στίχους και στις παραγράφους της.      

    
«ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» 
Μια πρώτη προσέγγιση ενός θέµατος δε σηµαίνει ποτέ την πλήρη χαρτογράφηση 

των διαστάσεων και των πτυχών του. Σε µια µελλοντική συστηµατική µελέτη η 
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τουρκοκρητική παραγωγή οφείλει να συνεξεταστεί µαζί µε την ανάλογη παραγωγή 
των ελληνόφωνων Τούρκων, όπως είναι οι Βαλαάδες της ∆υτικής Μακεδονίας και οι 
Τουρκογιαννιώτες, µε τη γνωστή «Αληπασιάδα» του Χατζη Σεχρέτη. Μια τέτοια  
εξέταση βρίσκεται στον αντίποδα της µελέτης των τουρκόφωνων Ελλήνων, όπως 
είναι οι Γκαγκαούζοι της Ν. Βαλκανικής και οι Καραµανλήδες της Μ. Ασίας, για τους 
οποίους έχουν γραφεί πολλά 5. Σε µια τέτοια συνολικότερη µελέτη, όπως προτείνει ο 
Γιώργος Κεχαγιόγλου, η λογοτεχνική παραγωγή οφείλει να εξεταστεί «µέσα στη 
διπλή κρατική υπόσταση του ελλαδικού και του οθωµανικού µορφώµατος», έξω από 
τα «συγκριτολογικά συµφραζόµενα της δυτικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας», και µε 
ανάλυση του «γλωσσικού και γραµµατειακού �πολυσυστήµατος� της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και του υπόλοιπου βαλκανικού χώρου�».6 

 Προκειµένου περί της τουρκοκρητικής λογοτεχνίας, δεν πρόκειται σε καµιά  
περίπτωση για  λογοτεχνική παραγωγή, που, όταν µελετηθεί πλήρως, θα αλλάξει τις 
διαστάσεις της νεοελληνικής  λογοτεχνίας. ∆εν εντάσσεται σε κάποιο από τα υπαρκτά 
ρεύµατα του 19ου αιώνα ή των προηγούµενων, αναφορικά µε την Ευρώπη ή την 
Ελλάδα. Τέτοια αντιστοιχία δεν υπάρχει ούτε στα ίχνη της Κρητικής παραγωγής. 
Κρήτες και Τουρκοκρήτες7, ζουν τον 19ο αιώνα σε διαρκή πολεµικό αναβρασµό και, 
όπως είναι φυσικό,  δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τα πράγµατα µε την οπτική του 
κλασικισµού ή του ροµαντισµού, παρά το ότι παρακολουθούν την εξωτερική 
πραγµατικότητα σε ∆ύση και Ανατολή, και κάνουν προσπάθειες αναζήτησης 
προτύπων.    

 Η τουρκοκρητική κοινότητα ενώ συνειδητά απαρνήθηκε την θρησκευτική της 
προέλευση, δεν αποµακρύνθηκε  από τα πολιτισµικά και καλλιτεχνικά ιδεώδη της 
Κρήτης8. Εκφράστηκε και δηµιούργησε µέσα από τα λογοτεχνικά στερεότυπα της 
κρητικής παράδοσης και παρά τις θρησκευτικές της αναστολές ανέδειξε αξιόλογες 
προσωπικότητες τόσο στον χώρο των γραµµάτων και της διανόησης, όσο και στις 
ποικίλες µορφές της εντόπιας τέχνης, κυρίως στην ποίηση του δεκαπεντασύλλαβου, 
τη µελοποιία, το τραγούδι, το χορό, τη ζωγραφική και τη λαϊκή τέχνη. Στις τελευταίες 
σελίδες έχουν καταχωριστεί τα λίγα βιογραφικά στοιχεία, που βρέθηκαν για τις 
προσωπικότητες των  διανοούµενων Τουρκοκρητών και  των συγγραφέων.     

Όσοι αναζητήσουν ελληνόγλωσσα γραπτά δείγµατα της πολιτισµικής και 
καλλιτεχνικής πορείας των Τουρκοκρητών δεν θα απογοητευθούν, αλλά δε θα βρουν  

                                                 
5 Αχιλλέας Ανθεµίδης, Τουρκία, η Χώρα των Θρησκευτικών και Εθνικών Μειονοτήτων, Εκδ. Οίκος 
α/φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995, σ.134, οι πληροφορίες για τους Greek-Speaking Mouslims, 
και σ. 166, για τους τουρκόφωνους Χριστιανούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
6 Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Οθωµανικά Συµφραζόµενα της Ελληνικής Έντυπης Πεζογραφίας», Από 
τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, επίµ. Νάσος Βαγενάς, Π.Ε.Κ. Ηράκλειο, 1997, 79. 
7 Θα χρησιµοποιηθεί η αντίθεση Κρήτες VS Τουρκοκρήτες (αντί Ελληνοκρήτες ή Κρητοέλληνες VS 
Κρητότουρκοι), γιατί έχει χρησιµοποιηθεί  από έγκριτους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους.   
8 Φ[ουρναράκης Κ.Γ.], «Οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης, βίος, ήθη, έθιµα.», Εφ. Χανίων  ΝΕΑ 
ΕΡΕΥΝΑ, φ. 3342 (26 Ιαν. 1924), µέχρι φ.3369 (26 Φεβρ. 1924). Οι καθηµερινές συνέχειες αυτού 
του άρθρου φωτίζουν την πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή των Τουρκοκρητών κατά τρόπο 
ιδιαίτερα κατατοπιστικό, δεδοµένου ότι ο συγγραφέας είναι πρώην Μουσουλµάνος και γνωρίζει 
καλύτερα από κάθε άλλον το θέµα. 
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πληθωρικά στοιχεία.  Είναι µεγάλη η δυσκολία στην ανακάλυψη ιχνών και δειγµάτων 
τουρκοκρητικού λόγου, στα πιο δυσπρόσιτα σηµεία  ιστορικών αρχείων, σπάνιων και 
βραχύβιων περιοδικών του παρελθόντος, σε ειδικές στήλες ελάχιστων τοπικών 
εφηµερίδων του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, σε δηµοσιογραφικές 
συνεντεύξεις και αποστολές, σε λαογραφικές καταγραφές, και σε ιστορικά 
συγγράµµατα.  Ποτέ ως σήµερα δεν εκδηλώθηκε συστηµατικό ενδιαφέρον ή εκδοτική 
πρωτοβουλία για την ανάδειξη αυτής της πρωτότυπης πνευµατικής παρένθεσης, που 
διαρκεί από το 1645 ως το 2003, µε άγνωστες ακόµα πτυχές πνευµατικής  εξέλιξης 
και περιοδολόγησης..  

 
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ  ΚΡΗΤΩΝ. 
Οι λόγοι της αδιαφορίας για τον τουρκοκρητικό λόγο ή της σκόπιµης 

περιθωριοποίησής του είναι πολλοί, τόσο στην Κρήτη των πολέµων και της εθνικής 
αντιπαράθεσης όσο και στη σύγχρονη Τουρκία, που αφοµοίωσε τις τουρκοκρητικές 
κοινότητες µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών. Οι αφιλόξενες επιφυλάξεις για τον 
πεζό και έµµετρο λόγο των Τουρκοκρητών είναι φανερές στα έντυπα της εποχής των 
πολέµων, πολλά από τα οποία δεν φιλοξενούν ούτε λέξη από τις σκέψεις ή τις θέσεις 
των. Κάποια άλλα  έντυπα, όπως για παράδειγµα οι εφηµερίδες του Ηρακλείου 
«Μεσόγειος» και «Ηράκλειον», δεν διαπνέονται από µισαλλόδοξες τάσεις, φιλοξενούν 
αρκετά δείγµατα  τουρκοκρητικού λόγου, που αποκαλύπτουν έναν αξιόλογο 
πνευµατικό χώρο, µε θέσεις και ευαισθησίες ενδιαφέρουσες.  

Οι επιφυλάξεις της ελληνικής πλευράς σχετίζονται µε την ιστορική και πολιτική 
θέση των Τουρκοκρητών, µέσα στο χώρο της αγωνιζόµενης για απελευθέρωση και 
Ένωση Κρήτης. ∆εν θα µπορούσαν να αναζητηθούν θρησκευτικά µόνο αίτια στην 
πνευµατική αποµάκρυνση των κοινοτήτων της Κρήτης. Θρησκευτικά οι 
Τουρκοκρήτες δεν ήταν ιδιαίτερα συνεπείς και ζηλωτές. Η αλλαγή του θρησκεύµατος 
ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις κίνηση σκοπιµότητας µε οικονοµικά και 
πολιτικά κίνητρα. Η κοινωνία της Κρήτης άλλωστε ήταν και προ της τουρκοκρατίας 
πολυθρησκευτική.   Η ταύτιση των Τουρκοκρητών µε τις αυταρχικές επιλογές της 
Οθωµανικής διοίκησης διέσπασε τους φυσικούς δεσµούς αίµατος, που τους συνέδεαν 
µε τον υπόλοιπο κρητικό λαό, τον όµαιµο και οµόγλωσσο. Η πολιτική αυτή 
διαφοροποίηση και η ένταξη των Τουρκοκρητών στην εξουσιαστική µερίδα και 
νοοτροπία µε πολλές φάσεις εκτραχηλισµού και αποθράσυνσης, δηµιούργησε τη 
βάση µιας έχθρας αγεφύρωτης, µιας δυσπιστίας, που κατέληξε σε πνευµατική 
µισαλλοδοξία, µε απαξιωτικές εκατέρωθεν και µνησίκακες διαθέσεις.  

Οι Κρήτες µε ελληνική συνείδηση ήταν πάντα περισσότεροι και πνευµατικά πιο 
ελεύθεροι και διεκδικητικοί. Οι Μουσουλµάνοι ήταν πάντα λιγότεροι αριθµητικά 9, 

                                                 
9 Ενδεικτική είναι µια Τουρκική πηγή που υπολογίζει στον πιο ευνοϊκό για τους Τουρκοκρήτες 
χρόνο του 1867, τον αριθµό των Τούρκων σε 120 000, και των Χριστιανών σε 200.000. (La Créte 
contient près de 120 000 musulmans à côté du 200.000 chretiens) 
Ahmed Softazadé, La Créte sous la Domination et la Suzeraineté Ottomanes, (Thèse pour le 
doctorat) Libraire Nouvelle de Droit et le Jurispudence, Paris, 1902, 74. 
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αλλά  ισχυρότεροι πολιτικά και οικονοµικά, και προστατεύονταν από µια ιδιότυπη 
δικονοµική ασυλία, που αθώωνε ακόµη και τις κακουργηµατικές αδικίες. Στήριζαν 
τον αυταρχισµό της εξουσίας, ζητούσαν περιφρούρηση των προνοµίων τους και 
θεωρούσαν κοινωνικό κεκτηµένο την αφαίµαξη του ραγιά. Με τέτοια κοινωνική 
προδιάθεση δεν συµµερίστηκαν ουµανιστικές ιδέες και έµειναν προσκολληµένοι στα 
µιλιταριστικά ιδεώδη της Οθωµανικής πραγµατικότητας. Πνευµατικά δεν είχαν 
λόγους να είναι νεωτεριστές και ριζοσπάστες και η καλλιτεχνική τους παιδεία έµενε 
σε επίπεδα συντήρησης και  δεν υιοθετούσε θέσεις αµφισβήτησης ή νεωτερισµού. Ο 
λόγος και η σκέψη τους δεν  είχαν σχέση µε τα απελευθερωτικά ιδανικά των 
υπόλοιπων Κρητών και για το λόγο αυτό δεν  εύρισκαν  θέση στα κρητικά  έντυπα. 

 
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ.   
Η λογοτεχνική τους παραγωγή µπορεί να θεωρηθεί ελληνόγλωσση αλλά  όχι και 

ελληνική. Χρησιµοποίησε την ελληνική γλώσσα σαν φυσικό εκφραστικό της µέσο, 
γιατί κατά τύχη ήταν η µητρική γλώσσα των εξισλαµισµένων πληθυσµών της Κρήτης. 
Η εκπαιδευτική ανεπάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δεν προώθησε επαρκώς 
τη γνώση της τουρκικής στην κρητική εσχατιά  και έτσι η απεµπόληση του 
χριστιανισµού δεν συµπαρέσυρε την γλωσσική ελληνικότητα. Η εµµονή όµως σε 
αυτή την πτυχή της ελληνικότητας δεν είχε ιδεολογικό περιεχόµενο, δεν συνδέθηκε  
µε αξιολογικές επιλογές, ήταν φυσική και όχι πνευµατική θέση. Θα µπορούσε κανείς 
να ερµηνεύσει τον χειµαρρώδη δανεισµό τουρκικών λέξεων σαν τάση, που µείωνε τη 
γλωσσική ετερότητα προς τα οθωµανικά ιδεώδη και αποφόρτιζε την οντολογική 
αντίφαση, «ελληνόγλωσσος Τούρκος». 

 Ο µέσος αλλά και ο διανοούµενος Τουρκοκρήτας, όπως ήδη έχει λεχθεί,  δεν 
έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την ακεραιότητα και τις δυνατότητες αυτού του 
επικοινωνιακού, καλλιτεχνικού και επιστηµονικού γλωσσικού οργάνου. ∆εν το δίδαξε 
και δεν το έµαθε στη συντακτική και λεξιλογική του πληρότητα, αντίθετα 
προσδοκούσε την εγκατάλειψή του και την εδραίωση της τουρκικής γλώσσας και της 
αραβικής γραφής. Ίσως είναι πρόωρη η συµπερασµατολογία, όµως δεν αποκλείεται 
να µην είναι τυχαία η «βανδαλική» προδιάθεση κατά  της ελληνικής. Κάποια 
«φθαρτική» τάση απέναντι στην ελληνική γλώσσα είχε υιοθετηθεί από τους πρώτους 
Οθωµανούς σουλτάνους, οι οποίοι απευθύνουν διοικητικές ή διπλωµατικές αναφορές 
σε ελληνικούς πληθυσµούς σε «κακοποιηµένη» ελληνική γλώσσα, παρά το ότι 
περιστοιχίζονται από ελληνοµαθείς λογίους 10. Μένει κανείς µε την εντύπωση, ότι 

                                                                                                                                                          
Ο Φ[ουρναράκης] στην εφηµερίδα Νέα ΄Ερευνα των Χανίων (φ. 3367, 24 Φεβρ. 1924, σ.2) 
σηµειώνει ότι παρά την κεταπίεση και τους αθρόους εξισλαµισµούς, εξανδραποδισµούς, διωγµούς, 
εξορίες κλπ, το µουσουλµανικό στοιχείο «ούτε την αριθµητικήν του υπεροχήν εξησφάλισε ποτέ, ως 
αποδεικνύεται εκ των κατά καιρούς δηµοσιευθέντων στατιστικών πινάκων εκ µέρους της Τουρκικής 
Κυβερνήσεως» σε παλιές και νεότερες απογραφές. 
 

10 Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, (Άπαντα τ. 3ος, Νεοελληνική Γραµµατική Ιστορική Εισαγωγή 
1938, σ. 230-232) συγκεντρώνει παραδείγµατα δηµοτικού λόγου, µεταξύ των οποίων  και 4 «άχαρες 
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ήταν εσκεµµένη η «κακοποίηση» της ελληνικής γλώσσας, ή έστω η αδιαφορία για την 
τυπική της ακεραιότητα. Στην Κρήτη έχοµε πολλά  δείγµατα τουρκοκρητικής γραφής, 
µε κακοποιηµένη σύνταξη, ορθογραφία και στίξη, που δεν  υπαγορεύεται από την 
διαλεκτική ιδιαιτερότητα.   

 Ενδεικτικό στοιχείο για την απροθυµία στη γραφή της ελληνικής είναι το 
φαινόµενο της απουσίας ελληνόγλωσσων δηµοσιογραφικών εντύπων στις εκδοτικές 
πρωτοβουλίες των Τουρκοκρητών ενώ αντίθετα ήταν αρκετά τα έντυπα στην 
τουρκική, την οποία δεν γνώριζε η πλειψηφία.11. Είναι εµφανής µια επίσηµη τάση να 
αποµακρύνεται ο Οθωµανός από την ανάγνωση και τη γραφή της ελληνικής. 
Σηµαντική θεωρούνταν από την επίσηµη κοινή γνώµη µόνο η εκµάθηση της 
τουρκικής γραφής και ανάγνωσης. «∆ιαβασµένοι» ονοµάζονταν οι γνώστες της 
αραβικής γραφής και οι ερµηνευτές των εννοιών του Κορανίου. Από την Κρητική 
λογοτεχνική παράδοση υπάρχουν µαρτυρίες για την ανάγνωση και τη µελέτη µόνο 
του Ερωτόκριτου,  που συγκινούσε ιδιαίτερα την συνείδηση όλων των Κρητών.  

Είναι αξιόλογες οι απόψεις του Φουρναράκη, ως ειδήµονος, σχετικά µε την 
παιδεία και τη γλώσσα των Τουρκοκρητών. Φωτίζουν  κάπως το «κουβάρι» των 
απόψεων για τη γλώσσα και τις περί Ελλήνων πεποιθήσεις. Η πρώτη του επισήµανση 
είναι ότι η τουρκική παιδεία στην Κρήτη ποτέ δεν έτυχε κυβερνητικής προστασίας, 
άρα και η προώθηση των γνώσεων της τουρκικής12. Όλα τα σχολεία ανεξαιρέτως 
«εκλείσθησαν µετά την άλωσιν» και για αιώνες δεν δόθηκε σηµασία στην πρακτική 
της παιδείας. Η αναθέρµανση της σχολικής γνώσης στη χριστιανική κοινωνία του 
νησιού συµπαρέσυρε και την ιδιωτική πρωτοβουλία των Τουρκοκρητών στην ίδρυση 

                                                                                                                                                          
επιστολές» των πρώτων Οθωµανών σουλτάνων. Είναι τα πρώτα ελληνικά γραπτά των Τούρκων. 
(1.ΤουΣουλτάνου Παλαιστίνης (1349), 2. Του Μωάµεθ β΄ Πορθητή (1450), 3. Άλλη επιστολή του 
ίδιου (1456), 4. Του Βαγιαζίτ β΄, (1490).) Οι συντακτικές και ορθογραφικές παραβάσεις 
συνυπάρχουν µαζί µε την αναµφισβήτητη αίσθηση ελληνοµάθειας του γραφέα. (Π.χ. «τας 
εκκλησίας των να τας έχουν και να τας ψάλλουν, µόνο καµπάναις και σηµαντίρια να µηδεν 
κτυπούν�») 
Επίσης «Une Lettre en grec du Sultan Bayezid II (1481-1512)», TURCICA,  V. I (1969), σ. 152: 
«Σουλτάν Παγιαζίτ θεού χάρητι βασιλεύς και αυτόκρατορ αµφοτέρων των υπύρων Ασίας τε 
Εβρόπης και των εξής. Προς τον υψιλότατον και εκλαµπρότατον και υπέτιµον δουκί της 
εκλαµπροτάτης αυθεντίας των βενετών κύρο Λεονάρδον Λόρδαν χαίρην, γίνοσκε�» 
11 Με εξαίρεση τη δίγλωσση εφηµερίδα «Βακάϊ Γκιρίτ» της Αιγυπτιοκρατίας και την 
«τουρκογραικική» δηµοσίευση των διοικητικών εγκυκλίων από το ίδιο καθεστώς, ο ελληνικός 
λόγος δεν γράφτηκε µε ιδιαίτερη προθυµία από τους Τούρκους της Κρήτης, ενώ µιλιόταν από τη 
συντριπτική πλειοψηφία. Εντυπωσιάζει η έκδοση νέων εφηµερίδων στην τουρκική ακόµη και το 
1908, όταν η Κρήτη είχε αυτονοµηθεί και το µέλλον της είχε αποµακρυνθεί από την επιρροή της 
Τουρκίας. Το έτος αυτό η Istikbal (Το Μέλλον) αναγγέλει την έκδοσή της και αυτοπροσδιορίζεται 
ως όργανο που πιστεύει στην ελευθερία της γνώµης, στην ειρήνη και στην πρόοδο. 
Revue du Monde Musulman, (Kraus Reprint, Liechtenstein 1974), Paris, V. 5 (1908), 763. 
        «Η µόνη υπό Τούρκου Ελληνιστί εκδιδοµένη εφηµερίς» στην Κρήτη, φιλοδόξησε να γίνει  η 
Ελπίς, την οποία ανήγγειλε µε αυτή την σηµείωση,  ο Χουσεΐν Αζήζ Καλιοντζηζαδές (όρα 
βιογραφίες σηµαινόντων Τουρκοκρητών στις τελευταίες σελίδες) στις 16 Φεβρουαρίου 1914, στη 
Νέα Έρευνα Χανίων (φ. 1237, σ.3). 
12 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ.3343, 27 Ιαν. 1924. 
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σχολείων στο β΄µισό του 19ου αιώνα. Σηµειώνοντας για τα µουσουλµανικά σχολεία 
επισηµαίνει ότι, «ότε επετράπη η ιδιωτική εκπαίδευσις παρά τοις Μουσουλµάνοις εν 
Κρήτη, αι σχολαί πάσαι ήσαν ιδιωτικαί, ανά µία εις εκάστην συνοικίαν, µε ένα 
διδάσκαλον ή και µε ένα βοηθόν�» Οι γνώσεις περιορίζονταν στην ανάγνωση και 
γραφή στίχων του Κορανίου13.  «Με όλην την έλλειψιν δηµοσίων εκπαιδευτηρίων και 
συστηµατικής εκπαιδεύσεως η Κρήτη έχει να επιδείξη, πλην των νεωτέρων, παλαιούς 
λογίους (Τουρκοκρήτες), ιδίως φιλολογους και ποιητάς, οίτινες όµως δεν έδωσαν 
δηµοσιότητα εις τα έργα των καίτοι πολλά τοιαύτα συνέγραψαν και ιδίως ποιήµατα 
τα οποία διετήρησαν εν χειρογράφοις και εποµένως έµειναν άγνωστοι και αφανείς.»14  

Σχετικά µε την ελληνική γλώσσα των Τουρκοκρητών δίνει ενδιαφέρουσες και 
µοναδικές πληροφορίες: «Εν τούτοις και το σχολείον και η θρησκεία των επέδρασαν 
επί της υπ� αυτών λαλουµένης ιδιωµατικής Ελληνικής γλώσσης, εις την οποίαν 
εισεχώρησαν αρκεταί λέξεις και φράσεις ισλαµικαί. Το πράγµα εγένετο 
καταφανέστερον εις τας φιλολογικάς ιδίως συζητήσεις, µεταξύ των λογίων. Αλλά και 
εις άλλας περιστάσεις πολλή εγένετο χρήσις τοιαύτης φρασεολογίας ως επί 
παραδείγµατι, οσάκις ωρκίζοντο συνήθως, οσάκις αντήλλασον χαιρετισµόν, οσάκις 
εξέφραζον τας ευχαριστίας και την ευγνωµοσύνην των και οσάκις ηύχοντο ή 
κατηρώντο.»15  

 
ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. 
Παρά το ότι µιλούσαν στην ελληνική γλώσσα οι Τουρκοκρήτες δεν ήταν 

πρόθυµοι να γράφουν ελληνικά ούτε να διαβάζουν. Στη γραφή µάλιστα αντέστρεψαν 
το µοντέλο της Καραµανλίδικης γραφής. Πάντα κατά τον Φουρναράκη, «Ενώ ο 
Μουσουλµάνος Κρής ελάλη πάντοτε την ελληνικήν, την οποίαν εθεώρει ως µητρικήν 
του γλώσσαν ουδέποτε εφρόντισε να µάθη και ανάγνωσιν και γραφήν, κατά τους 
παλαιότερους χρόνους. Εάν το κείµενον οιασδήποτε γραφής του ήτο ελληνικόν, µε 
τουρκικούς όµως χαρακτήρας εγράφετο συνήθως. Αλλ� εάν δεν ανεγίνωσκε και δεν 
έγραφεν ελληνιστί, µόνον εν ποίηµα, τον Ερωτόκριτον, προσφιλές αυτού ανάγνωσµα, 
κατόρθωνε να αναγινώσκη και ν� απαγγέλλη µε τον αυτόν χρόνον και µε το αυτό 
µέτρον, όπως και ηµείς, πολλούς δε στίχους απήγγελλε και εκ στήθους και πολλούς 
µετεχειρίζετο ως φιλοσοφικά αποφθέγµατα. Ελέχθη ότι ο Κρης Μουσουλµάνος ελάλη 
µεν, όπως σήµερον την Κρητικήν διάλεκτον, εδιδάσκετο όµως την Οθωµανικήν, ως 
γλώσσαν αυτού φιλολογικήν. Γράφων όµως απλώς ή και συγγράφων ενίοτε εποιήτο 
χρήσιν, ως γλωσσικού οργάνου της ελληνικής, µε χαρακτήρας όµως τουρκικούς.»16  

                                                 
13 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ 3349, 3 Φεβρ. 1924.  
14 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ.3345, 30 Ιαν. 1924.  
15 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ. 3343, 27 Ιαν 1924. 
16 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ. 3345, 30 Ιαν. 1924. Η γραφή αυτή φέρνει στο νού τις περιπέτειες της 
ελληνικής γλώσσας σε ∆ύση και Ανατολή. ∆ιαχωρισµό γραφής και προφοράς είχαµε στα 
Καραµανλίδικα και στα Φραγκοχιώτικα. Η πληροφορία για  φωνητική µεταγραφή της ελληνικής 
στην Αραβοοθωµανική γραφή στην Κρήτη, δίνει µια νέα διάσταση στην τύχη της ελληνικής 
γλώσσας, προς την Ανατολή αυτή τη φορά, αν υποτεθεί ότι τα ανάλογα Φραγκοχιώτικα αφορούν 
την τύχη της ελληνικής στη ∆ύση. 



 12

 Η µαρτυρία αυτή, για ελληνική γλώσσα µε Οθωµανική γραφή, είναι σηµαντική 
και δίνει µια ακόµη υπαρκτή διάσταση στην ιδέα περί της τουρκοκρητικής 
λογοτεχνίας. Ο Φ[ουρναράκης]17 αναφέρει ένα ποιητικό δείγµα αυτής της γραφής µε 
τον τίτλο «Συµβουλαί του Ατάρ», το οποίο δεν µπορεί να εντοπιστεί παρά µόνο από 
γνώστη της Οθωµανικής γραφής. Πρόκειται σύµφωνα µε τις πληροφορίες για ένα 
«µικρόν σύγγραµµα, ή µάλλον µίαν µετάφρασιν εκ του Περσικού εις την ελληνικήν. 
Είναι µια συλλογή συµβουλών �πατρός προς τον υιόν� και άρχεται ως εξής: 

Τα πράµατά �ναι δύσκολα, παιδί µου Αβδουλραχµάνη, 
Γιατί τα ρούχα τα καλά ο Μάστορας τα κάνει� 18       
Εν τω προλόγω δε της µεταφράσεως ταύτης δικαιολογούµενος ο Κρης 

µεταφραστής και εκδότης, διατί επροτίµησε την εις την Ελληνικήν γλώσσαν 
µετάφρασιν αντί της Τουρκικής, λέγει, �διότι η γλώσσα αυτή, δηλ. η ελληνική, η κατ� 
αυτόν Κρητική, είναι η µητρική του γλώσσα.�» 

Στην έρευνά µας βρήκαµε και άλλα δείγµατα αυτού  του αραβοελληνικού 
κράµατος, µεταξύ των οποίων  µία µεταγραφή του Ερωτόκριτου, αλλά και ένα 
µακροσκελή «Ύµνο στη γέννηση του Μωάµεθ» (∆είγµα 1ο).   

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.  
Παρά το ότι το ελληνικό ενδιαφέρον δεν έχει συνδεθεί µε τη  µελέτη της 

φιλολογίας της Ανατολής, στην τουρκοκρητική παραγωγή υπάρχουν δείγµατα που 
συνδέονται µε την οθωµανική φιλολογία  και σίγουρα θα  οδηγήσουν προς αυτή τις 
µελλοντικές έρευνες. Το µεγαλύτερο µέρος, βέβαια, της τουρκοκρητικής 
ελληνόγλωσσης  λογοτεχνίας, και ιδιαίτερα η ανώνυµη ποίηση, εδράζεται στα 
ελληνικά πρότυπα. Αναπαράγει µε άνεση τον ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, 
δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για την οµοιοκαταληξία, αντιγράφει εικόνες και στίχους 
από τα ριζίτικα19, και στιχουργεί σε µακροσκελείς ρίµες τις ιστορικές και επικές  
εµπειρίες, µε τον ίδιο τρόπο, όπως κάνει και η ευρύτερη κρητική δηµοτική ποίηση. 
Κάποια  επώνυµα όµως δείγµατα, όπως τα κείµενα του Φαζίλ Ρουκουνάκη, νοµικού 
στην Κρήτη και αργότερα µετά το 1908 ακαδηµαϊκού δασκάλου στην Τουρκία, µας 
µεταφέρουν στις δύο πρώτες φάσεις της τουρκικής λογοτεχνίας, που φέρουν το όνοµα  
«φιλολογία του ∆ιβανίου» η πρώτη, και «φιλολογία του Τανζιµάτ», δηλαδή της 
µεταρρύθµισης, η δεύτερη20.  

Η πρώτη φάση καλύπτει για την Τουρκία το διάστηµα από τον 13ο αιώνα µέχρι 
τη γλωσσική και φιλολογική µεταρρύθµιση, που επιχείρησε ο Μαχµούτ ο Β΄ (1808-
1839). Στην περίοδο αυτή συνδυάζεται η περσική ποίηση µε το αραβικό αλφάβητο 

                                                 
17 Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ. 3345, 30 Ιαν. 1924. 
18 Το έργο αυτό αναφέρει και ο Νίκος Αγγελής, Εντεψίζικα Νάκλια των Κρητοτούρκων, 
Σµυρνιωτάκης, 1998, σ. 15, χωρίς όµως την αναφορά σε ελληνική γλώσσα και Οθωµανική γραφή. 
19 Στο ∆είγµα 4, στον στίχο 98, π.χ., διαβάζοµε τον πασίγνωστο στίχο «θα κάµω µάνες δίχως γιούς, 
γυναίκες δίχως αντρα�» Στο δείγµα 10 επίσης (σελ.98, στ.16), έχοµε το στίχο «και κλαιν οι µάνες 
τα παιδιά και τα παιδιά µανάδες�» 
20 Νεβζάτ Τσαγτάς, «Η Τουρκική Φιλολογία», Ελληνική ∆ηµιουργία, έτος Α�. τ.1ος, τχ. 4 (25 Μαρτ. 
1948) 284.  
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και την τουρκική εθνική ιδεολογία, σε ένα «αραβοπερσοτουρκικό κράµα», όπως το 
χαρακτήρισαν έγκριτες απόψεις 21. Από τη µακρά αυτή περίοδο έχοµε τα δείγµατα 
ΙΓ΄και Ι∆΄, µεταφράσεις αποσπασµάτων από την αραβοπερσική παράδοση των 
διηγηµάτων του Σααδή. Με την προσθήκη κρητικών δεκαπεντασύλλαβων στίχων  το 
«κράµα» γίνεται, ίσως για πρώτη φορά, «αραβοπερσοτουρκοκρητικό». Κατά τον 15ο 
αιώνα, πριν και µετά την Άλωση, έχοµε µια πρώτη τάση για  «ανεξαρτητοποίηση» 
της τουρκικής λογοτεχνίας, µε προβολή των ηρωικών προτύπων των θεµελιωτών της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Από την φάση της εθνικής λογοτεχνίας των Οθωµανών 
υπάρχει το δείγµα ΙΒ΄, που απηχεί τη µιλιταριστική «σοφία» των πρώτων σουλτάνων, 
µε την οποία  εµπλουτίστηκε η πρώτη γνήσια τουρκική φιλολογία.  

Κάποιοι µελετητές αποδίδουν το φιλολογικό «ρήγµα» του Τανζιµάτ, εκτός από 
τη γαλλική επιρροή, στην τουρκοκρητική παρουσία.  Αφετηρία των νέων ιδεών 
θεωρείται ο Ali Aziz Efendi Giridli, και το έργο του «Φαντασίαι» (Muhayyelāt). Το 
έργο αυτό κρίνεται ότι «επέφερε ριζικήν αλλαγήν του λογοτεχνικού 
προσανατολισµού των Τούρκων».22 Εκτός από τις βιογραφικές πληροφορίες των 
τελευταίων σελίδων, για τον Ali Aziz Efendi αξίζει να αναφέροµε ότι εισήγαγε 
µυθιστορηµατικά πρότυπα στον παρθένο οθωµανικό χώρο, στις αρχές του 19ου αιώνα, 
όταν για πρώτη φορά η τουρκική διανόηση γνώριζε το µυθιστόρηµα και το δράµα, 
µεταφέροντας γαλλικά παραδείγµατα.23 Ο πεζός λόγος µπαίνει σε νέα περίοδο µε τον 
Αζίζ στην Τουρκία, το διδακτικό µυθιστόρηµα αποκτά κάποιο σαφές πρότυπο και 
κάποιοι από τους ήρωες προέρχονται από το νησί της Κρήτης, όπως ο Jewad  και ο 
Izz ad � Din της τρίτης «Φαντασίας». Ο τελευταίος υπήρξε µεγάλος και γνωστός 
µυστικιστής του κρητικού Μωαµεθανισµού, που επηρέασε κατά τα φαινόµενα τον Ali 
Aziz.24    

Νεότερη «τάση  µοντερνισµού δυτικών κατευθύνσεων και αποµάκρυνσης από 
την αραβοπερσική παράδοση παρατηρείται ιδίως κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά 
κυρίως από την εποχή του κινήµατος των Νεοτούρκων (1908-1909)».25 Η λαϊκή 
τουρκική γλώσσα βρήκε έδαφος γόνιµο στο εξής τόσο στην ποίηση όσο και στην 
πεζογραφία. Μετά τις µεταρρυθµίσεις του Κεµάλ και την κατάργηση µε το νόµο της 
1ης Σεπτεµβρίου 1929 των κατάλοιπων της αραβοπερσικής παιδείας και γραφής, η 

                                                 
21 Ε. Κριαράς, «Λαϊκές Γλωσσικές τάσεις µέσα στην Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας», Νέα 
Εστία, τοµ. 74, τχ. 866 (1 Αυγ.1963), 979. 
22Παύλος Χιδίρογλου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ.Α΄, Ηρόδοτος, Αθήνα, 1990, 261 
[171].  
23 Elias J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London, 1907, Vol.V, 12-13. ��the study of 
French led to the introduction into Ottoman literature of two  absolutely new forms, the novel and 
the drama �Up till now there have been no true novels, nothing but some romances of the Arabian 
Nights type �and the Mukhayyalat, or Phantasms, of Ali Aziz��. Αξίζει να επισηµανθεί  η 
υποσηµείωση 3 της σελίδας 13 του ίδιου έργου, που αναφέρει  ότι το ένα από τα τρία 
µυθιστορήµατα, που απάρτιζαν τις «Φαντασίες» του Αλί Αζίζ, µεταφράστηκε στην αγγλική από τον 
Gibb και εκδόθηκε το 1884 µε τον τίτλο «The Story of Jewad».  
24 Παύλος Χιδίρογλου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ. Β΄, Ελληνικές Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις, 1993, 468 [78]. 
25 Ε. Κριαράς, Νέα Εστία, ό. π., 979. 
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τουρκική δηµοτική γλώσσα έδωσε φτερά στην σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία η 
οποία στράφηκε χωρίς προκαταλήψεις στον λαϊκό πολιτισµό των Τούρκων, 
δηµιουργώντας ίσως το πιο  καθυστερηµένο ηθογραφικό κίνηµα στην Ευρώπη. ∆εν 
αποκλείεται οι Τουρκοκρήτες πρόσφυγες να συνεισέφεραν σ� αυτό το «Χωριάτικο 
ρεύµα» µε δικά τους λαογραφικά θέµατα, όπως δείχνουν τα δείγµατα  ΚΑ΄, ΚΓ΄και 
Κ∆΄.   

                                         ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ            
 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ  ΠΟΙΗΣΗΣ. 
Καταχωρούνται παρακάτω 25 δείγµατα ποίησης, τοποθετηµένα σε αδροµερή 

χρονολογική σειρά. Είναι τα δείγµατα που εντόπισε µια πρώτη επίµονη  έρευνα, 
αληθινή ιχνηλασία, που δεν είχε στη διάθεσή της συγκεκριµένες πηγές και 
βοηθήµατα. Είναι όλα γνήσια τουρκοκρητικά δείγµατα και η προέλευσή τους 
δηλώνεται στην πρώτη παραποµπή. Οι ποιητικές συνθέσεις δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα αναγνωστικά προβλήµατα, πέρα από κάποιες τουρκικές λέξεις, οι οποίες 
ερµηνεύονται στο λεξιλόγιο των τελευταίων σελίδων. Αναγνωστικά «δύσβατο» είναι 
µόνο το πρώτο δείγµα, το οποίο είναι παρµένο από χειρόγραφο µε «αραβοελληνική» 
γραφή. 

 Το συγκεκριµένο θρησκευτικό ποίηµα σε κρητική διάλεκτο και σε 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους, διαβάστηκε από τον Τουρκολόγο Παύλο Χιδίρογλου, 
σε δεκαεξασέλιδο κείµενο µε αραβικούς χαρακτήρες. Είναι συν τοις άλλοις ένα 
πολύτιµο δείγµα της αυθεντικής προφορικής ελληνικής, που χρησιµοποιούσαν οι 
Τουρκοκρήτες, στη θρησκευτική επικοινωνία τους µε τους οµόφυλους Τουρκοκρήτες. 
Επειδή το κείµενο παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες, ακολουθεί ελεύθερη 
µετάφραση, και αυτό κρίνεται απαραίτητο µόνο σε αυτό το δείγµα. Τα ιδιαίτερα 
γλωσσικά προβλήµατα, που παρουσιάζει το πρώτο αυτό δείγµα, έχουν σχέση µε 
ακρότητες του ανατολικού κρητικού ιδιώµατος και µε ορολογία της µουσουλµανικής 
λατρείας, που δεν είναι ευρύτερα κατανοητή. 

�Οσον αφορά το κρητικό ιδίωµα στο πρώτο δείγµα, αλλά και στα περισσότερα 
άλλα, παρατηρούµε: 

1) Ανάπτυξη ευφωνικών φθόγγων για την αποφυγή χασµωδίας. (Οι γι-άλλοι� η 
γι-αράδα ντου�απου τον Απτ Αλλά�) 

2) Χρησιµοποιούνται οι ασυναίρετοι τύποι των ρηµάτων. (�τον Κύριο 
φχαριστάει �µαρτυράει�) 

3) Χρησιµοποίηση της χρονικής αύξησης σε η κατά το ανατολικό ιδίωµα.  
(ήλεγαν χαµπέρι�ήφερε κι� από το σπίτ� ηβγήκε�ηµπήκε�) 

4) Αποβολή του τελικού ν , κυρίως του τρίτου πληθυντικού προσώπου, αλλά και 
άλλων προσώπων του ρήµατος, και του µορίου δεν. (οι γι-άλλοι 
�κούσα(ν)�πηγαίνα(ν)�κοίταξα(ν)�ήσου(ν)�δε(ν) δοθήκα(ν).) 

5) Ο µέλλοντας σχηµατίζεται περιφραστικά µε το βοηθητικό ρήµα θέλω. (το νιο 
παιδί θελά γεννηθεί�ο κόσµος θελά φέξει�) 

6)Αντί της πρόθεσης από έχοµε οχ ή αχ.(οχ τη φωτιά�αχ το Ραµπή) 
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7) Πέρα από τα γνωστά άρθρα τση και τσι της κρητικής διαλέκτου, υπάρχει η 
γενική του σκλάβο, η κλίση του ουσιαστικού «θεός» σαν θιος και θεγός, και η 
κατάληξη των σε �ευω µε ένα γ (πιστεύγω, δουλεύγω�). 

8) Τα τουρκικά κύρια ονόµατα συνήθως κλίνονται κατά το ελληνικό κλιτικό 
σύστηµα  (η Ναζλή, της Ναζλής, ο Τεφίκης, του Τεφίκη�).  

Για την τουρκοκρητική ποίηση σηµαντικές είναι οι πληροφορίες, που δίνει ο 
Παύλος Βλαστός (∆είγµα 10, σελ. 99). Η γλώσσα µε τις πολλές τούρκικες λέξεις, η 
διαστροφή της ιστορικής αλήθειας, το σιγοτραγούδισµα των δηµοτικών ποιηµάτων 
για να µην εξερεθίζονται οι Έλληνες ακροατές, οι κατάρες και οι έµµετρες ύβρεις, για 
τις οποίες γράφει, είναι πληροφορίες χρήσιµες για τους µελετητές της 
τουρκοκρητικής λογοτεχνίας.  

Στην παρούσα εξέταση η προσέγγιση των κειµένων γίνεται µε τις ενδείξεις Α, Β, 
Γ. Στο πρώτο µέρος (Α) γίνεται ιστορική ανάλυση των δεδοµένων και προσδιορίζεται 
το ιστορικό περίγραµµα των γεγονότων και των πρωταγωνιστών. Στο δεύτερο µέρος 
(Β) εξετάζεται η λογοτεχνική διαµόρφωση του έργου, επισηµαίνονται τα αισθητικά 
χαρακτηριστικά  και οι συγγένειες µε την υπόλοιπη κρητική λογοτεχνία.  

Στο τρίτο µέρος (Γ) γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι ιδεολογικές τάσεις 
µέσα στο σύνθετο πλέγµα σχέσεων της εποχής.  

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σεβαστή η ορθογραφία της πρώτης γραφής, µε την 
άποψη, ότι και αυτή είναι ένδειξη χρήσιµη.   
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∆ΕΙΓΜΑ 1Ο .                                           
► ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΩΑΜΕΘ (Mavlid) ΣΕ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ (18ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)26. 

1.Η Εµινέ �ναι µάνα του οπού τον εχ� ποχτήσει 
   Τον µέγαν τον προφήτη µας αυτή τον εχ� γεννήσει 
2.Τζούνκιµ από τον Απτ Αλλά  �ναι κείνη γκαστρωµένη 
   Και ήρθε και το βακίτι της αφέντης µας να γένη 
3.Ειντά �σπειρε και ζύγωσε το καλοκόπιασµά του 
   Νισάνια πολλά �δε περίγυρα από τη γεννησιά του 
4.Αχ� του Ρεµπιουλεββέλης µέρες ην µιάνε µέρα 
   ∆ωδέκατη ήταν αυτή ξηµερώνοντας ∆ευτέρα       
5.Η µάνα του προφήτη µας είπε τότες εγώ �δα 
   Σαν ήλιος νουρ� φεξούµενο και θάµαξ� όντα το �δα 
6.Το νούρ� αχ τρεις �βάρεσε κι� από το σπίτ� ηβγήκε 
   Ως τα ουράνια ο ντουνιάς µέσα στο νούρ� ηµπήκε 
7.Και στο χαβά απανωθιό εστρώθηκε ένα στρώµα 
   Μαλάικας �ταν πούστρωσε Σούντους το λεν το στρώµα 
8.Σε τρεις µεριές ανοίχτηκαν κοσατέρ� για µπαϊράκια 
   Από κει που �κουσα να σου πω βάλε τα δυο σ� αυτάκια 
9.Μαγρίπ η µια µασρίκ οι γι-άλλοι �κούσα(ν) κι� γι-άλλοι πηγαίναν 
   Λογιάζου είναι ο Κααβάς τούτα όλα ρουγιά �ναι 
10.Τούτα τ� αηδόνια π� ήκουσα ο καλός σ� όλη την πλάση 
     Εζύγωσε που στο ντουνιά ο ταµένος να κοπιάση  
11.Μου �φανηκε ο τοίχος άνοιξε άξαφνα µου �ρθε θιάµα  
     Χουρήδες τρεις µε ζύγωσαν και �κάτσαµεν αντάµα 
12.Ήρθαν τριγύρω µου και έκατσαν και έδιναν χαµπέρι 
     Μια �πο την άλλη εχαίρονταν τον µέγαν πεϊχαµπέρη 
13.Και οι χουρήδες µου  �λεγαν ωσάν αηδόνες εγίνα(ν) 
     Γιαρατισµένο στο ντουνιά δεν είναι άλλο γι-ένα 
14.Σαν το παιδί που θα γεννηθή το παρατιµηµένο 
    Ο Κύριος χίτς µάνας αλλινής βέβγια δεν το �χ� δοµένο 
15.Μέγα ντεβλέτ� σου �δωκε ο Θιός καλότυχ� ήσου(ν) 
     Θελά γεννηθή το νιο παιδί οχ την κοιλιά τη δική σου 
16.Τούτ� είναι µια χρυσή βραδυά ο Κύριος θα λάµψη 
     Μεγάλο νούρι στο ντουνιά κι� ο κόσµος θελά φέξη 
17.Ώρισε κι  είπε �Εµινέ έλ� δα ήρθε το βακίτι 
     Να γεννηθή αφέντης µας του κόσµου �λνού το νετζέτι�  
18.Εδίψασα πάρα πολύ από το χαραρέτι 
     Μού �δωκαν ένα µαστραπά γεµάτον µε σερπέτι 
19.Τό �πια η δίψα να διαβή να δροσιστή (η) ψυχή µου 

                                                 
26 Παύλος Χιδίρογλου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ. Β΄, Ελληνικές Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις, Αθήνα, 1993, 183 � 203.  
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     Από το νούρ� οπού �χα �γω ζαγρούνα το κορµί µου 
20.Κ� ήρθε κι� ένα σπιροπούλι και µού �βαλε τσ� αλάτες 
     Και µ� έπιασε µε δύναµη κι� ακούµπησα τις πλάτες  
21.Μη να ορίσει ο θεός και κάµη µερχαµέτι 
     Πού �ναι πολύ µερχαµετλής και µπούµε στο τζεννέτι 
22.Όχ τα εκσίκικα παστρικός µεγάλος Κύριος είναι 
     Μουδέ κοιµάται δε(ν) πεθαίν� πάντο ο Κύριος είναι 
23.Ο Θιός είναι ένας ποιητής που δεν έχει ζαβάλι 
     Νε σύντροφον νε οµοιαστή δεν έχει ούτε µιθάλι 
24.Ένας είναι ο ποιητής άσλα σουπές δεν είναι 
     Εκείνοι πολλά θάφτηκαν πολλοί χαµένοι είναι 
25.(εφθαρµένο) 
26.Αν θέλετε όχ τη φωτιά να βρήτε γλυτωµάρα 
     Το σαλαβάτι φέρτε το µε άσκ� µε τροµάρα 
27.Αδέρφια µου αρχίνησα να κάµω βασιγιέτι 
     Αφουκραστήτε να σας πω ορµήν(ει)ες για χαρέτι 
28.Και την ορµήνεια που θα γι-ειπώ όποιος να την κλουθήση 
     Σα µόσκος η ψυχούλα του να του µοσκοµυρίση 
29.Στα κρίµατά του ο Θεγός ραχµέτι να του κάνη 
     Εκείνος που θα µε θυµηθή ένα ντουά να µ� κάνη 
30.(εφθαρµένο) 
31.Πρώτα ανάβαλα αυτόν που δεν έχει πρωτάδα 
     Στην αγιωσύνη η γνώση µας δεν ηύρε χιτς πρωτάδα 
32.Ο Θιός πρωτάδα δεν έχει µον� ήταν ο Θιός και είναι 
     Και ξυστερνάδα δεν έχει εδώ σουπές δεν είναι 
33.Όπως τον λέει η γνώση µας ο Θιός έτσι δεν είναι 
     Σ� όλον τον κόσµο οριστής το θάληµα γ-ετούτου είναι 
34.Ο κόσµος όλος δεν ήταν ο Θιός τσ� έκαµε κι� είναι 
     Σαν εµάς η γι-αξωµάδα Του φανερωµένη είναι 
35.Ο κόσµος όλος να� λειπεν ο Θιός ζαράρ δεν έχει 
     Και πάλι όλος να �ναι τόσ� διαφορά χιτς δεν έχει 
36.Μια φορά το γ-είπε ο Θεγός τον κόσµο �γεν� και �γίνη 
     Χαλνάει όντα να γ-ειπή ο Θιός �τουνιάς µην αποµείνη� 
37.Αν θέλετε οχ τη φωτιά να βρήτε γλυτωµάρα 
     Το σαλαβάτι φέρτε το µε άσκ� µε τροµάρα 
38.Την αγιωσύνη του Θεγού την άκουσες χωρίς πρωτάδα 
     Φουρκάσου τώρα µου λόγια όλο µε την αράδα 
39.Ο ποιητής πρώτα κι� αρχή τι έχει γιαραττίσει; 
     Από τον κόσµο µπιρ πέτρα τι έχει προβαδίσει; 
40.Στο βάρσιµό µας ο Θεγός σεπέτι ποιο �χει να κάνη 
     Με άσκ� όποιος κιορµένεται ραχµέτι να του κάνη 
41.Του Μουχαµµέτη την ψυχή πρώτά �χει γιαραττίσει 
     Αυτή αφέντης ο Θεγός την έχει αγαπήσει 
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42.Ο Θιός τιµές που ρέσκονται και καλωσύνες είναι 
     Χούγια καλά δουλειές καλές καλά αντέτια �πο κεί �ναι 
43.Ο Θιός αυτουνού του τά �δωκε µ� αυτά τον έχει στολίσει 
     Καλλίτερον απ� ολουνούς τον έχει γιαραττίσει 
44.Ο Νώε γιατ� αυτόν γλύτωσε οχ το κακό τουφάνι 
     Ο Μουσταφάς πριν κουνηθή ο µουτζιζές του �φάνη 
45.Και δεν επέθαν� Ιησούς στον ουρανό που πάει 
     Είναι για το σεπέτι του για να τον αγαπάη 
46.Κι� ασάς του χαζρέτ� Μωϋσή που εζτερχάς εγίνη 
     Για το χατήρι αυτουνού για τη τιµή του εγίνη 
47.Κι�ο πάππος του για να λάχη ο Ιµπραχήµ χαλίλης 
     Αυτουνού µπαξέ την έκαµε τη φλόγα ο τζελίλης 
48.Στην πλάση του προφήτη µας Αδάµη σεπέτ� ηγίνη 
     Γιατ� αύτου ο τοπές αυτουνού σουτούν το καπούλ� ηγίνη 
49.Οι προφητάδες κοίταξα(ν) για να τον µαρτυρούσαν 
     Σαν τι τοβλέτια που �χτιζαν για να τον αγαπούσαν 
50.Τον Κύριο παρακάλεσαν να κάµη µερχαµέτι 
     Και να τους κάµη ολουνούς του Μουχάµµετ� ουµµέτι 
51.Αν θέλετε οχ τη φωτιά να βρήτε γλυτωµάρα 
     Το σαλαβάτι φέρτε το µε άσκ� µε τροµάρα 
52.Και τον Αδάµη ο θεγός τον έχει γιαραττίσει 
     Με τον Αδάµη το ντουνιά αυτός τον έχ� στολίσει  
53.Και τεµεννά του κάµαν(ε) σετζτέ και τον τιµούσαν 
     Ο Θιός κερίµ� του �καµε κι� αυτοί τον ακλουθούσαν 
54.Στου Αδάµ� το µέτωπο έβαλε του Μουσταφά το νούρι 
     Ξύστερα τ� αγαπηµένου µου τοπέ ήγινε το νούρι 
55.Κι� αυτό το νούρ� απόµεινε στο µέτωπο τ� Αδάµη 
     Κι� απόµεινε τόσον καιρό στο µέτωπο τ� Αδάµη 
56.Και στης Χαββάς το µέτωπο πάει το νουρ� και �στάθη 
     Και έκατσε τόσον καιρό στ� αυτί (και) δεν εχάθη 
57.Στους προφητάδες πάγαινε το νούρ� µε την αράδα 
     Όσο που πάει στο Μουσταφά οντά �ρθε η γιαράδα 
58.Το νούρι έτσι πάγαινε οσό �ρθε στον καιρό του 
      Κι� ο Μουχαµµέτης γεννήθηκε και πάει στο µέτωπό του 
59.Και όντας ηγεννήθηκε του κόσµου ολονού η χάρη 
     Πάει το νούρι κι ήκατσε και έκαµε καράρι 
60.Αν θέλετε οχ τη φωτιά να βρήτε γλυτωµάρα 
     Το σαλαβάτι φέρτε το µε άσκ� µε τροµάρα     
61.Κεφάλ� το είχε στο σετζτέ τον Κύριο φχαριστάει 
     Και το δάχτυλό του σήκωνε για να τον µαρτυράη 
62.Και έλεγε έ γιαραππή άκου σετζτέ Σου κάνω 
     Να µου δώκης το ουµµέτι µου παρακάλια Σου κάνω 
63.Τα χείλια του ταράζονταν και ήλεγαν χαµπέρι 
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     Και δε(ν) δοκήθηκα τι λέει το στόµα του σερούρι 
64.Τ� αυτί µου µεσ� το στόµα του έβαλα κοπανούρα  
     Κι� απείκασα ό,τι �λεγε εγώ εκείν� την ώρα 
65.Στον Κύριό µας από καρδιά έδωσε το χιµµέτι 
     Παρακαλεί νύχτα �µέρα αυτός για το ουµµέτι 
66.Από µικρόθε εγνοιάζονταν αυτός για το ουµµέτι 
     Και συ όσο που γέρασες αφήνεις το σουννέτι 
67.Αν θέλετε οχ τη φωτιά να βρήτε γλυτωµάρα 
     Το σαλαβάτι φέρτε το µε άσκ� µε τροµάρα 
68.Οι τεκκελήδες τον Κααβά ξέρα(ν) δίχως χιλάφι 
      Εκείν� την ίδια την βραδυά τον έκαναν ταβάφι 
69.Σετζτέ έκαµε ο Κααβάς τον είδαν µικροί µεγάλοι 
     Κανένα λιθάρ� δεν έπεσε (ά)κουσε ετούτο (το) χάλι 
70.Σελάµ έδινε του Κααβά κοµµάτι στο κοµµάτι 
     Ήλεγαν εγεννήθηκε του κόσµου το χαϊρέτι  
71.Κουσούρια έχοµε πολλά και κρίµατα µεγάλα 
     Στο ραχµέτ� ως τη θάλασσα και ριµώσαµεν εις τ� άλλα  
72.Για Ραππή ό,τι κι� αν έκαµα κρίµατα και κακωσύνη 
     χαρσέ µ� τα τη µετάνοιωση µε την αληθοσύνη 
73.Χελάλ όσα κι� αν έκαµες χελάλ� τα πιστεύω 
     Κι� απ� τα χαράµια που �καµες φεύγω δε(ν) τα δουλεύω 
74.Συ(µ)πάθα τα του σκλάβο Σου τα κρίµατά του Θέ µου 
     Και όλα τα κουσούρια του µεγαλοδύναµέ µου  
75.Για Ραππή µε τη γλώσσα µου και µάτια και καρδιά µου 
     Κούφιρα σιρκ� ιχτά αν έχω στη δουλειά µου 
76.Τοπέ �καµα µετάνοιωσα και δεχέµατα τα δουλεύω 
     Αφέντης µας ό,τ� ήφερε οχ το Ραππή πιστεύω 
77.Ο πεϊχαµπέρης όσα γ� ήφερε από την αφεντιά Σου 
     Σ� όλα ιµάνι ήφερα κατά το θέληµά Σου 
78.Τους προφητάδες πίστεψα κι� ό,τ� ήρθε οχ τη µεριά τους 
     Σ� όλα ιµάνι ήφερα κατά τα θελήµατά τους 
79.Ντουά Σου κάνω για Ραππή στην ξυστερνή ζωή µου 
     Μα το ιµάν� το πάκικο να δώκω την ψυχή µου  
80.Όχ τον πασρί ηγίνηκε αδέρφια ριβαγιέτι 
     �Πό το ραχµέτι του Θεγού επάνω του να πέφτη 
81.Φάρζιο πενήντα τέσσερα εδίναµεν αδέρφια 
     Σου το �πα σα Τούρκο(ς) απάνωθιό που να τα ξέρη βέβγια.  
 

        ΕΡΜΗΝΕΙΑ. (Μάλλον για απόπειρα ελεύθερης απόδοσης πρέπει να µιλάµε, 
αφού κάποιες (ελάχιστες) τουρκικές εκφράσεις περέµειναν άγνωστες, παρά την 
έρευνα. Μέσα σε παρενθέσεις δίνονται επεξηγηµατικά στοιχεία.)    

1.Η Εµινέ είναι η µάνα που έχει αποκτήσει και γεννήσει τον Προφήτη µας.  
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2.Έµεινε «γκαστρωµένη» από τον Άπτ Αλλά και όταν ήρθε ο καιρός της γέννησε 
τον αφέντη µας. 

3. Ο ερχοµός του έσπειρε και έφερε πολλά θαυµαστά και η µάνα του είδε πολλά 
σηµάδια γύρω της, κατά τη γέννηση. 

4.Ήταν η δωδέκατη µέρα του µήνα Ρεµπιουλεβέλλη, ξηµερώµατα ∆ευτέρας. 
5.■Τότε είπε η µάνα του ότι είδε στον ουρανό µια λάµψη να φέγγει σαν τον ήλιο 

και θαύµασε όταν την είδε. 
6.Η λάµψη εκτοξεύτηκε από τρεις µεριές και µετά βγήκε από το σπίτι ενώ ο 

κόσµος όλος µέχρι τα ουράνια, µπήκε µέσα στο φως. 
7.Ψηλά στην ατµόσφαιρα απλώθηκε ένα στρώµα νέφους,  που το λέγαν 

Σούντους (Sündüs) και το άπλωνε ένας άγγελος. 
8.Σε τρεις µεριές απλώθηκαν δροµείς σηµαιοφόροι, και βάλε τα αυτιά σου να 

ακούσουν αυτά (τα θαυµαστά) που άκουσα εγώ.   
9.Άλλοι πήγαιναν για την Ανατολή, άλλοι άκουσαν ότι πρέπει να πάνε για τη 

∆ύση, φαντάζονται ότι βρίσκονται στο ναό της Κάαβας ή ότι βρίσκονται σε όνειρο. 
10.Εκείνα τα αηδόνια που άκουσα (να κελαηδούν) ήταν ο καλός (Προφήτης), 

που πλησίαζε σε όλη την πλάση, ήταν ο προορισµένος να έρθει στον κόσµο. 
11.Ξαφνικά µου φάνηκε ότι άνοιξε ο τοίχος και έβλεπα θαύµα. Τρία ουρί του 

παραδείσου µε πλησίασαν και κάθισαν µαζί µου. 
12.Ήρθαν τριγύρω µου και κάθισαν και φώναζαν την καλή είδηση. Η µια 

έπαιρνε χαρά από την άλλη για τον µεγάλο Προφήτη.   
13. Αυτοί οι άγγελοι του παραδείσου έγιναν σαν αηδόνια και µου µιλούσαν και 

έλεγαν ότι στον κόσµο δεν είναι άλλο παιδι έτσι πλασµένο, 
14. σαν αυτό το πολυτιµηµένο παιδί που θα γεννηθεί, και βέβαια ο θεός δεν το 

έχει δώσει σε καµιά άλλη µάνα. 
15.Μεγάλη δύναµη σου έδωσε ο Θεός, καλότυχη γυναίκα ήσουν, αφού το νέο 

παιδί πρόκειται να γεννηθεί από τη δική σου κοιλιά. 
16.Τούτη είναι µια χρυσή βραδυά, ο Κύριος θα στείλει µια µεγάλη αστραπή στη 

γη και ο κόσµος όλος θα λάµψει. 
17. Ήρθε (η λάµψη) και είπε (µια φωνή) «Εµινέ έφτασε η ώρα να γεννηθεί ο 

αφέντης µας, όλου του κόσµου η σωτηρία». 
18. Από τη θερµότητα της λάµψης δίψασα πολύ. Μου έδωσαν ένα ποτήρι µε 

δροσιστικό ποτό. 
19.Το ήπια να µου περάσει η δίψα και να δροσιστεί η ψυχή µου. Από το φως που 

είχα δεχτεί το κορµί µου είχε φαγούρα. 
20. Τότε ήρθε ένα άσπρο περιστέρι και µε ενίσχυσε µε την απαραίτητη δύναµη 

και µε συγκράτησε και ακούµπησα τις πλάτες µου. 
(Εδώ φαίνεται ότι το λόγο παίρνει ο αφηγητής) 
21.■ Μήπως το όρισε ο Θεός και έδειξε την ευσπλαχνία του, αφού είναι 

πολυεύσπλαχνος και οικτίρµων για να µπούµε στον παράδεισο; 
22. Ο µεγάλος µας Κύριος τα ελλίποντα αναπληρώνει, είναι ακοίµητος και 

αθάνατος και πανταχού παρών. 
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23. Ο Θεός είναι ένας Ποιητής που δεν έχει παρακµή, ούτε σύντροφο, ούτε 
κανένα παρόµοιο πλάστη, ούτε παράδειγµα ανάλογο. 

24. Ένας είναι ο Πλάστης ποτέ δεν είναι αµφίβολη η µοναδικότητά του. Όσοι 
αµφιβάλουν έχουν θαφτεί καλά µέσα στη γη και είναι πολλοί χαµένοι µε τέτοιο 
τρόπο. 

25������������������������������  
26. Αν θέλετε να γλυτώσετε απ� τη φωτιά της κόλασης, να λέτε την προσευχή 

της πίστης µας µε φόβο και αγάπη. (Επωδός επαναλαµβανόµενη 5 φορές 26-37-51-
60-67)       

27.■ Αδέρφια µου άρχισα να να σας λέω τη διαθήκη των θείων εντολών. 
Ακούστε µε να σας πω συµβουλές που θα σας εντυπωσιάσουν. 

28. Τις συµβουλές που θα σας δώσω, όποιος τις ακολουθήσει, η ψυχή του 
εύχοµαι να  µοσχοµυρίσει σαν άρωµα. 

29. Στις αµαρτίες του ο Θεός να κάµει έλεος, και εκείνος που θα µε θυµηθεί 
εµένα τον ευχέτη σας, να κάµει και για µένα µια προσευχή. 

30������������������������������..  
31. Αρχικά ανέφερα το Θεό εκείνο που είναι άναρχος και αγέννητος, δεν έχει 

βρει η ανθρώπινη γνώση µας καθόλου σηµεία της αρχής και της αφετηρίας του. 
32. Ο Θεός αρχή δεν έχει, ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι ο µόνος Θεός. 

Ούτε τέλος έχει ο Θεός και γι� αυτό δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία. 
33. Ο Θεός δεν είναι έτσι όπως τον αντιλαµβάνεται η αδύναµη γνώση µας. Σ� 

όλον τον κόσµο κυβερνά το θέληµα αυτού του Θεού. 
34.΄Ολος ο κόσµος δεν υπήρχε, ο Θεός τον έπλασε για να υπάρχει στη συνέχεια. 

Η αποκάλυψή του και η δύναµή του είναι φανερωµένη σε εµάς τους ανθρώπους. 
35. Αν ο κόσµος όλος δεν υπήρχε, ο Θεός δεν θα είχε καµιά ζηµιά. Και που 

υπάρχει στο σύνολό του, όπως τώρα, πάλι καµιά διαφορά στον Θεό δεν κάνει. 
36. Μια φορά έδωσε ο Θεός την εντολή «γίνε» στον κόσµο και έγινε. Θα 

χαλάσει όταν ο Θεός δώσει την εντολή : «ντουνιάς µην αποµείνει». 
37. (Επωδός) Αν θέλετε να γλυτώσετε από τη φωτιά της κόλασης να λέτε την 

προσευχή της πίστης µας µε φόβο Θεού και αγάπη.    
38.■ Άκουσες για την αγέννητη αγιωσύνη του Θεού. Άκου τώρα τα λόγια µου 

όλα µε τη σειρά.  
39. Τι δηµιούργησε ο Πλάστης µας  µε προτεραιότητα και στην αρχή; 
       Σε ποια µοναδική πέτρα του στερεώµατός του έδωσε προβάδισµα; 
40. Ποια αιτία έχει να κάνει µε τη δηµιουργία µας και την τοποθέτησή µας στη 

γη; Εκείνος που παριστάνει ότι το ξέρει, ο θεός να τον ελεήσει. 
41. Ο Θεός πρώτα πρώτα δηµιούργησε την ψυχή του Προφήτη Μωάµεθ, και 

αυτή την ψυχή αγάπησε περισσότερο. 
42. Ο Θεός είναι οι καλοσύνες και οι φιλάνθρωπες τιµές. Καλά ήθη, καλές 

πράξεις, καλές συνήθειες, αυτά είναι σχετικά µε το Θεό. 
43. Ο Θεός όλα αυτά τα καλά τα έδωσε στον Μουχαµµέτη µας, µε αυτές τις 

αρετές τον έχει στολίσει. Τον έχει πλάσει καλύτερο από όλους τους ανθρώπους. 
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44.■ (Αναφορά στους προφήτες) Ο Νώε για χάρη του γλύτωσε από τον 
Κατακλυσµό. 27 Πριν ξεκινήσει την δράση του ο Εκλεκτός του Θεού (Μουσταφάς 
Μωάµεθ), είχε φανεί στον κόσµο το θαύµα του. 

45. Και ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε στον ουρανό που ανέβηκε28. Το έκανε για 
χάρη του Προφήτη µας, για να τον αγαπάει περισσότερο ο Θεός. 

46. Και η ράβδος του αγίου Μωϋσή που έγινε φίδι, για το χατίρι εκείνου έγινε 
και για την τιµή του. 

47. Και ο παππούς του, ο πατριάρχης Αβραάµ, ο ειλικρινής φίλος, για χάρη του 
έκανε παραδεισένιο κήπο την πυρποληµένη γή, ο έξοχος άνθρωπος. 

48. Και ο Πρωτόπλαστος Αδάµ έγινε αιτία για τη δηµιουργία του Προφήτη 
µας.29 Γιατί η µεταµέλεια του Αδάµ, έγινε στύλος καθοδήγησης του Μωάµεθ, και η 
αποδοχή της µεταµέλειας από τον θεό έγινε για χάρη του. 

49. Οι προφήτες (του Ιουδαϊσµού) φρόντισαν να τον προφητέψουν. Έχτιζαν τα 
ισχυρά κράτη του Προφήτη µας, που αργότερα θα τον λάτρευαν και θα τον 
αγαπούσαν. 

50. Αυτοί οι προφήτες παρακάλεσαν τον Κύριο να κάνει ευσπλαχνία, και να τους 
κάνει όλους µέλη του πιστού λαού του Μωάµεθ. 

51. (Επωδός) Αν θέλετε να γλυτώσετε από τη φωτιά της κόλασης, να λέτε την 
προσευχή της πίστης µας µε φόβο Θεού και αγάπη. 

52. Και τον Αδάµ ο Θεός τον έχει πλάσει.  Τον κόσµο τον έχει στολίσει ο Θεός 
µε τον Αδάµ. 

53. Οι µεταγενέστεροι άνθρωποι ύµνησαν µε χαιρετισµούς τον Αδάµ, τον 
τίµησαν µε λατρευτικές εκδηλώσεις.Ο Θεός τον ευσπλαχνίστηκε και οι άνθρωποι τον 
αποδέχτηκαν και τον ακολούθησαν. 

54. Ο Θεός έβαλε στο µέτωπο του Αδάµ το λαµπερό φως (νούρι) του Μουσταφά 
(Μωάµεθ). Αργότερα αυτό το νούρι έγινε η αφορµή για να κηρύξει τη µεταµέλεια ο 
αγαπηµένος µας Προφήτης. 

55.Αυτό του φως (νούρι) είχε αποµείνει στο µέτωπο του Αδάµ, και έµεινε πολύ 
καιρό στο µέτωπο του Αδάµ. 

56. Και στης Εύας το µέτωπο πήγε το νούρι και στάθηκε. Και στο αυτί της 
έκατσε πολύν καιρό και δεν χάθηκε.  

                                                 
27 «The Noah of the Bible is a particularly popular figure in the Kuran and in muslim legent». The 
Encyclopaedia of Islam, Netherlands,  New Edition, 1960, Vol. VIII, 108. 
28 Οι Μουσουλµάνοι αµφισβητούν τη σταύρωση και το φυσικό θάνατο του Ιησού. (Βλ. σχετ. «Jesus 
and the problem of Crusifixion», Encyclopaedia of Islam, Vol.XI, 83. 
Ο Ιησούς εκλαµβάνεται από τους Μουσουλµάνους ως ένας πρόδροµος του Μωάµεθ, ως ένας 
δευτερεύων προφήτης που προηγήθηκε. « Jesus announced the coming of one who wold come after 
him�a prophet or a messenger�» �Jesus and Muhamad�, The Encyclopaedia of Islam, Vol. IV, 83. 
29 «All creatures were created for the sake of Muhammad, and Adam and his offsprings were created 
of his light�» J. Pedersen, �ADAM, the father of mancind�, The Encyclopaedia of Islam,Vol. I, 178 
Για το σεβασµό που δείχνουν πάντα οι Μουσουλµάνοι σε προσωπικότητες της Χριστιανικής 
θρησκείας, Ν. Πιτυκάκης, «Η Χριστιανική θρησκεία και οι Τούρκοι της Κρήτης», Αµάλθεια, τχ. 110 
� 111 (Ιούν. � Ιούλ. 1997), 91 � 96. 
Επίσης, Abraham Moorhatch, �Islam for Christ�, The Moslem World, Vol. XVII (1927), 269.  
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57.■ Το νούρι αυτό πήγε και στους προφήτες µε τη σειρά, µέχρι που τελικά 
κατέληξε στον Μουσταφά, όταν ήρθε η κατάλληλη στιγµή. 

58. Το φως (νούρι) µε αυτό τον τρόπο πήγαινε από τον έναν στον άλλον µέχρι 
που ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Μουχαµµέτης µας και τότε πήγε στο µέτωπό του. 

59. Και µόλις γεννήθηκε η Χάρη όλου του κόσµου, το φως πήγε και έκατσε στο 
µέτωπό του και περέµεινε µόνιµα εκεί. 

60. (Επωδός) Αν θέλετε να γλυτώσετε από τη φωτιά της κόλασης, να λέτε την 
προσευχή της πίστης µας µε φόβο Θεού και αγάπη. 

61. Έχοντας ο Μωάµεθ στο κεφάλι του το φως που προσκυνούµε, ευχαριστεί τον 
Κύριο, και αρχίζει να διδάσκει την διδασκαλία του σηκώνοντας το δάχτυλό του. 

62. Και έλεγε « Ε! Γιαρραµπή, άκουσέ µε, σου κάνω παράκληση να µου δώσεις 
το ευλογηµένο έθνος µου, σε παρακαλώ Κύριε!» 

63. Τα χείλια του ταράζονταν όταν έλεγαν τις θεϊκές εντολές και δε µπορώ να 
φανταστώ πόση χαρά είχε το στόµα του, όταν µιλούσε. 

64. (Αφηγητής) Έβαλα το αυτί µου µέσα στο στόµα του σαν καπάκι  και 
αντιλήφθηκα ό,τι έλεγε εκεινη την ώρα. 

65. Στον Κύριό µας µε όλη του την καρδιά απήυθυνε παρακλητικά την 
παρακίνηση για το ευλογηµένο έθνος, για το οποίο παρακαλεί νύχτα και µέρα. 

66. Από τα µικρά του χρόνια εκείνος εγνοιάζουνταν για τον ευλογηµένο λαό του 
Θεού, και εσύ (σηµερινέ Μουσουλµάνε) αδιαφορείς για την περιτοµή σου ως τα 
γεράµατά! 

67. (επωδός) Αν θέλετε να γλυτώσετε από τη φωτιά της κόλασης να λέτε την 
προσευχή της πίστης µας µε φόβο Θεού και αγάπη. 

68.■ Οι µοναχοί (οι τρόφιµοι των τεκκέδων) γνώριζαν την πέτρα της Κάαβα, σαν 
µια πέτρα χωρίς ιδιαίτερη διαφορά από τις άλλες πέτρες. Εκείνη τη βραδιά  της 
γέννησης άρχισαν να κάνουν λατρευτικούς κύκλους γύρω από το λίθο. 

69. Προσκύνηµα έκανε και ο λίθος Κάαβα (την ώρα της γέννησης) το είδαν 
µικροί και µεγάλοι. Κανένα άλλο λιθάρι δεν έπεσε και δεν έσπασε30.  

70. Χαιρετισµό έδιναν στον λίθο της Κάαβα οι κίονες του ναού ένας ένας και 
έλεγαν, «γεννήθηκε ο ευεργέτης του κόσµου». 

71.■(δέηση) (Θεέ µου) έχοµε πολλά ελαττώµατα και µεγάλες αµαρτίες. (Χάρισέ 
µας) την ευσπλαχνία σου, σαν τη θάλασσα ανεξάντλητη, και ας χάσοµε όλα τα άλλα 
αγαθά µας.  

72. Γιαρραµπή µου ό,τι κρίµατα και κακοσύνες έκαµα, χάρισέ µου τα, (και 
δέξου) τη µετάνοιά µου και την φιλαλήθειά µου.  

73. Όσα ευνοϊκά έκαµες για χάρη των ανθρώπων τα πιστεύω. Τις τιµωρίες που 
έκαµες δεν τις κρίνω, αποφεύγω να τις εξετάσω. 

74. Συµπάθησε Θεέ µου τα κρίµατα του σκλάβου σου, και όλα τα ελαττώµατά 
του, µεγαλοδύναµέ µου. 

                                                 
30 Ο µαύρος βασάλτης που βρίσκεται στο ναό της Κάαµπα, έχει σχισθεί και συγκρατείται µε αργυρή 
στεφάνη.  
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75. Γιαρραµπή µου (σου ορκίζοµαι) µε τη γλώσσα µου, µε τα µάτια µου και µε 
την καρδιά µου, ότι δεν έχω ασχοληθεί µε τη βλάσφηµη πλάνη της ειδωλολατρείας. 

76. Οµολογία έκανα  και µετανόησα και αποδέχοµαι όσα µας υπαγορεύει η πίστη 
µας. Όσες εντολές έφερε ο αφέντης µας ο Μωάµεθ από τον Κύριο τις πιστεύω. 

77. Όσα  έφερε ο Προφήτης από την αφεντιά  Σου, σ� όλα δίνω πίστη σύµφωνα 
µε το θέληµά σου.  

78. Πίστεψα στους προφήτες και σε ό,τι άλλο ήρθε από το µέρος τους, σε όλα 
έδωσα πίστη σύµφωνα µε τα θελήµατά τους31. 

79. Σε προσκυνώ Γιαρραµπή µου, για χάρη της υπόλοιπης ζωής µου. Ορκίζοµαι 
να δώσω την ψυχή µου στην αγνή και καθαρή θρησκεία µας.  

80. Η αφήγηση αυτή αδέλφια µου έγινε από κάποιον που είδε µε τα µάτια του, 
µακάρι το έλεος του Θεού να πέφτει πάνω του.  

81. Εδώσαµε 54 υποθέσεις (;) αδέρφια µου, Τα παραπάνω τα διηγήθηκα σαν 
Τούρκος που τα ξέρει µε βεβαιότητα 

 
Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
Η χρονολόγηση του ποιήµατος καθώς και οι απόψεις σχετικά µε τον συγγραφέα 

ή τον µεταφραστή παρατίθενται από τον Π. Χιδίρογλου. Το γεγονός ότι στο 
χειρόγραφο υπάρχει πρώτα το τουρκικό κείµενο σε αραβική γραφή και µετά η 
µετάφραση σε κρητική διάλεκτο και αραβική γραφή, κάνει πιθανή την εκδοχή της 
απλής µετάφρασης του έργου από ένα προγενέστερο Mavlid, δηλαδή τουρκικό 
«εγκώµιο στη γέννηση του Μωάµεθ» 32. Είναι σίγουρο ότι µεταφραστής είναι 
Τουρκοκρήτας, γνώστης της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας και γραφής, 
εφόσον µεταφέρει από την αραβική γραφή το περιεχόµενο του ύµνου, τον οποίο 
στιχουργεί σε κρητική διάλεκτο. Τέτοια έµµετρα εγκώµια (Mevlid) διαβάζονταν κάθε 
χρόνο στην επέτειο της γέννησης του Προφήτη από τους απλούς πιστούς και όχι 
πάντα από κληρικούς.Ίσως δεν είναι ανάξιο µνείας το γεγονός ότι η λέξη «Μωάµεθ» 
στα αραβικά  σηµαίνει «ο άξιος υµνολόγησης». Το έργο θυµίζει τα χριστιανικά 
εγκώµια, κάλαντα ή ανάλογα στιχουργήµατα θρησκευτικών επετείων, που βρίσκονται 
στη θρησκευτική παράδοση σε διάφορα σηµεία της Κρήτης.33  

                                                 
31 Και σε χριστιανικά ποιήµατα της Κρήτης υπάρχουν παρόµοιες αναφορές: 
                               «Όλα τα προµηνύµατα κι όλες οι προφητείες  
                                σήµερον ετελειώθησαν µε τούτες τις αιτίες�» 
Μαρίνου Φαλιέρου,  Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ηµών 
Ιησού Χριστού�,κριτική έκδοση Wim F. Bakker � Arnold F.Van Gemert, Π.E.K., Ηράκλειο, 2002 , 
σ.133, στίχ.235-236. 
32 Neset Cagatay, �The tradition of Mavlid recitations in Islam particularly in Turkey�, STUDIA 
ISLAMICA, XXVIII (28), Paris, MCMLXVIII (1968), 127 �133. Τις πολύ κατατοπιστικές 
πληροφορίες του Cagatay θα χρησιµοποιήσοµε παρακάτω στην ερµηνεία του ποιητικού έργου.  
33 Π.χ. «Μοιρολόγια της Παναγιάς», Μύσων ΣΤ΄(1937) 26-27. 
 «Η Σταύρωσις του Χριστού», Ε.Ε.Κ.Σ.,τ.Β΄, Αθήνα 1939, σ. 428, 
 «Το όνειρον της Παναγίας», Ε.Ε.Κ.Σ.,τ.Β΄, Αθήναι 1939, σ. 429. 
 «Το τραγούδι τ� Άι Γιωργιού», Ε.Ε.Κ.Σ., τ.Γ΄, Αθήναι 1940, σ, 425 � 426.  
Άλλη παραλλαγή µε «Το τραγούδι τ� Άι Γιωργιού», Ε.Ε.Κ.Σ., τ. ∆΄, Αθήναι 1941, σ. 215. 
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Σύµφωνα µε τον Χιδίρογλου (ό.π. σ.184) ο Μωάµεθ γεννήθηκε στις 12 του 
Ρεµπιούλ Εββέλ (Ιουλίου), τρίτου µήνα  του σεληνιακού έτους, και οι εορταστικές 
εκδηλώσεις για την ανάµνηση της ηµέρας αυτής ήταν µεγαλοπρεπείς και παλλαϊκές 
στον µουσουλµανικό κόσµο. Οι υπεράνθρωπες ιδιότητες του Προφήτη, η περιτοµή 
του, η πρόβλεψη για τον µελλοντικό του ρόλο, η παρέµβαση των αγγέλων στον 
καθαρµό του, τα θαύµατα που συνδέονται µε την πορεία και τη δράση του ήταν το 
περιεχόµενο παρόµοιων ύµνων. ∆ηµοφιλή θέµατα ήταν επίσης το νυκτερινό του 
ταξίδι στα Ιεροσόλυµα, οι σωτηριολογικές του ιδιότητες, το αλάθητο και η µετάδοση 
της θείας και σωτήριας αγγελίας. 

Στην Τουρκία οι εορτές για τη µνήµη της γέννησης του Μωάµεθ καθιερώθηκαν 
επίσηµα το έτος 1588, την εποχή του σουλτάνου Μουράτ του ΙΙΙ και µπήκαν στο 
πρόγραµµα των επίσηµων εθιµοτυπικών εκδηλώσεων του Οθωµανικού κράτους. Στην 
Κωνσταντινούπολη η ανάγνωση αυτών των κειµένων από ειδικούς αναγνώστες, τους 
«Μεβλιτχάν», γινόταν στο τέµενος Sultan Ahmed, παρουσία του σουλτάνου και των 
επισήµων επιτελών του, µέσα στα πλαίσια πλούσιας εθιµοτυπίας, η οποία 
περιελάµβανε στρατιωτικές παρελάσεις, φωταγώγηση των µιναρέδων και των 
κυβερνητικών κτηρίων, κανονιοβολισµούς κλπ. Ανάλογες εκδηλώσεις οργανώνονταν 
από τους πιστούς µε συγκεντρώσεις σε τεµένη και ιδιωτικές κατοικίες, όπου 
διαβάζονταν τα κείµενα της γέννησης. Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή οι 
πιστοί µπορούσαν να διαβάζουν αυτά τα κείµενα, αντί άλλης προσευχής ή δέησης 
επίσηµης ή αυτοσχέδιας.  

Κατά τον Χιδίρογλου, ο δηµοφιλέστερος τουρκικός ύµνος της γέννησης 
γράφτηκε το 1409, από τον πρώτο Οθωµανό ποιητή Suleyman Celebi34.Βρήκε µεγάλη 
ανταπόκριση στις µάζες του τουρκικού λαού και µεταφράστηκε ή εκτυπώθηκε στην 
ελληνική, αλβανική και κουρδική γλώσσα. Νεότεροι Τούρκοι συγγραφείς µιµήθηκαν 
το παράδειγµα του Celebi µε πεζές η έµµετρες συνθέσεις ύµνων στη γέννηση του 
Προφήτη, στο τέλος των οποίων προσέθεσαν προσευχές και δοξολογίες του θεού ή 
εγκώµια αγίων του Ισλάµ, όπως και στο κείµενο που εξετάζοµε.    

 
Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.  
Το ποίηµα δεν διαπνέεται από καλλιτεχνική πρωτοτυπία και η ποιητική του αξία. 

είναι περιορισµένη. Η γλώσσα του είναι δύσκολη, ακολουθεί το ιδίωµα της 
Ανατολικής Κρήτης και συµπεριλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό τουρκικών λέξεων και 
θρησκευτικών όρων του Κορανίου. Θέλει να µεταδώσει πληροφορίες στους πιστούς 
σχετικά µε τη γέννηση και την πρώτη εµφάνιση του ιδρυτή της ισλαµικής θρησκείας. 

                                                                                                                                                          
«Λαϊκός θρήνος εις τα πάθη του Χριστού», Αµάλθεια, τχ. 14 � 15 (Απρ.-Ιούν. 1973), σ. 115 � 161. 
«Μοιρολόγια της Παναγιάς», Μύσων, τ. ΣΤ΄ (1937), σ. 26-27, κ.α..   
 
34 Ο Cagatay τοποθετεί την έναρξη των αφηγήσεων στο 12ο αιώνα, όταν οι Σελτζούκοι βρισκόταν 
ακόµα στο χώρο της Μεσοποταµίας. (Muzaffaruddin Abu Said Gökbörü, the Seljuk Turkish ruler in 
Erbil, Iraq, became the leader of this movement.) 
Neset Cagatay, STUDIA ISLAMICA ό.π., σ.129. 
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Αξιοποιούνται οι θρύλοι και τα θαυµαστά  ή παράδοξα, που η θρησκευτική παράδοση 
έπλασε γύρω από το µοναδικό αυτό πρόσωπο. 

 Υπονοείται κάποιος αφηγητής, ο οποίος σε κατάσταση θρησκευτικού θάµβους 
και έκπληξης παρουσιάζει τα  συγκλονιστικά γεγονότα της γέννησης, ξεκινώντας από 
τους γονείς, τη σύλληψη, τον τοκετό κλπ. Η περιγραφή είναι το κύριο µέσο της 
αφήγησης. Ο αφηγητής µεταφέρει σε πλάγιο λόγο την έκπληξη της µάνας από τα  
θεϊκά σηµάδια,  που παρακολούθησε, όµως στα σηµεία έντασης ο λόγος της µάνας 
γίνεται ευθύς, όπως και των αγγέλων.  Η δυσκολία στην κατανόηση του περιεχοµένου 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη σύγχυση ευθέος και πλαγίου λόγου, αφού 
εναλλάσσονται χωρίς διευκόλυνση στην εισαγωγή και στην απόδοση. 

 Μπορεί κανείς να εικάσει ότι στην απαγγελία του ποιήµατος η χροιά της φωνής 
διευκόλυνε τους ακροατές για το ευθύ ή το πλάγιο της αναφοράς και για την 
ταυτότητα του λέγοντος. Το διαχρονικό παράδειγµα του απαγγέλλοντος ραψωδού 
αξιοποιείται µε συνέπεια, αλλά  εµπλουτίζεται µε παρακελευσµατικούς τόνους, που 
προδίδουν έναν χώρο διαλόγου, ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη. Ο δέκτης δεν 
απαντά µε τη φυσική φωνή του αλλά συγκατανεύει µέσω της θρησκευτικής του 
συνέπειας σε παραγγέλµατα όπως, «βάλε τα αυτιά σου να ακούσεις�(8)», 
«φρουκάσου τα λόγια µου τώρα�38», «�όχι σαν και εσένα που δεν κάνεις 
περιτοµή�(66)» και την αυστηρή σύσταση της επαναλαµβανόµενης επωδού «αν 
θέλετε να γλυτώσετε τη φωτιά της κόλασης, να λέτε την προσευχή µας�26-37-51-
60-67»  

 ∆εν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η στιγουργική αυτή σύνθεση µιµείται πρότυπα, 
που απαγγέλλονται σε ακροατήριο, σε κλίµα  µυσταγωγίας ή πανηγυρισµού, παρά το 
ότι µπορεί ασφαλώς  να αναγνωσθεί και σε κατ� ιδίαν προσευχή.35  

Το περιεχόµενο έχει δοµηθεί µε σχέδιο, υποτυπώδες βέβαια, αλλά ικανό να 
επηρεάσει την απλοϊκή φαντασία των αγράµµατων πιστών. ∆εν παρακολουθούµε την 
εξέλιξη ενός µύθου, αλλά δεχόµαστε δογµατική πληροφόρηση, πάνω στα κεφαλαιώδη 
σηµεία  µιας οροσηµειακής θρησκευτικής επετείου. Παράλληλα δίνονται 
παραγγέλµατα λατρευτικά. 

Υπάρχει στη σκέψη του δηµιουργού ένας υποτυπώδης µύθος πάνω στις γραµµές 
του οποίου αναπτύσσεται το µακροσκελές στιχούργηµα των 162 στιχων. Ο µύθος 
αυτός περιλαµβάνει την παρουσίαση της καταγωγής του Προφήτη, την προβολή της 
µητέρας του, µε τρόπο που θυµίζει την Παναγία των Χριστιανών, τις αρετές και τα 
θαύµατα του Προφήτη, τις ιδιότητες του Θεού ως προς το χρόνο και τον χώρο, την 
ιδέα της δηµιουργίας του «Εθνους» του θεού, µε αφετηρία τη Μέκκα και το ιερό 
σύµβολο της Κάαβα, και τέλος, το διδακτικό στάδιο της ζωής του Μωάµεθ. ∆ιάπαρτα 
µέσα στο σώµα του ποιήµατος είναι τα  λατρευτικά παραγγέλµατα και οι εντολές  για 
αφοσιωµένη πίστη, που ίσως ήταν ο κύριος σκοπός του έργου.  

                                                 
35 Ο  Cagatay σηµειώνει ότι τόσο στο παρελθόν όσο και σήµερα στην Τουρκία διαβάζουν τα Mavlid 
σε κάθε ξεχωριστή στιγµή, για τη διάσωση από ατύχηµα, για την εκπλήρωση κάποιας ευχής, στο 
θάνατο κάποιου προσφιλούς, στα «σαράντα» κάποιου νεκρού, στα γενέθλια προσφιλών προσώπων, 
όπως και στις εθνικές εορτές.  
Neset Cagatay, The tradition of Mavlid�ό. π.,σ.127 � 128. 
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Πιο αναλυτικά µπορούµε να ορίσοµε τις  θεµατικές ενότητες ως εξής, 
ακολουθώντας την κατάστρωση της σύνθεσης. (οι αριθµοί αναφέρονται στα δίστιχα): 

■1 � 4 : Ο αφηγητής δίνει στοιχεία για την καταγωγή και το χρόνο της γέννησης. 
■5 � 20: Η µητέρα του Προφήτη, η Εµινέ, περιγράφει τη θεία φώτιση, που 

δέχτηκε κατά τη σύλληψη, τα οράµατα, που είδε κατά την κύηση και την επίσκεψη 
των αγγέλων πριν από τη γέννηση. 

■21 � 26: Ο αφηγητής υµνεί την ευσπλαχνία, την καθαρότητα, την αθανασία, τη 
µοναδικότητα και την αιωνιότητα του θεού. 

Το 26ο δίστιχο είναι η επαναλαµβανόµενη επωδός. Πιθανότατα µπαίνει σε τακτά 
διαστήµατα για να διακόπτει την µονότονη ροή του λόγου και να αποφορτίζει την 
ένταση της προσοχής, δίνοντας ένα κοινό θρησκευτικό παράγγελµα της καθηµερινής 
λατρείας των Μουσουλµάνων.   

■27 � 37: Στην ενότητα αυτή ο αφηγητής απευθύνει «ορµήνειες» στους πιστούς 
για τα θέµατα του άναρχου, του αγέννητου, του ατελεύτητου και της παντοδυναµίας 
του Θεού.  

■38 - 43 : Ο αφηγητής αλλάζει θέµα και καταπιάνεται µε της προτεραιότητες του 
∆ηµιουργού και την Εκλογή του προικισµένου µε τη θεία χάρη Μωάµεθ, ως 
αποστόλου της σωτηρίας στον κόσµο, και ως Προφήτη της µοναδικότητας του Θεού. 

■44 � 56 : Ο αφηγητής κάνει µια αναδροµή στα πρόσωπα της Παλαιάς 
∆ιαθήκης, από τον Αδάµ µέχρι τον Ιησού Χριστό. Τα πρόσωπα  αυτά είχαν δεχτεί τη 
θεία χάρη από τον Θεό και την µετέφεραν ως την εποχή του Μωάµεθ, οπότε την 
παρέλαβε κατ� αποκλειστικότητα  εκείνος.  

■57 � 67 : Μετά την ενίσχυση της θείας χάρης ο Μωάµεθ άρχισε το διδακτικό 
του έργο και την οργάνωση του Έθνους του Θεού, για την καθοδήγηση του οποίου 
ήταν προορισµένος. 

■68 � 70 : Στη µικρή αυτή ενότητα  δίδονται πληροφορίες για τα θαύµατα, που 
έγιναν στο ναό της Κάαβα την ώρα της γέννησης. 

■71 � 81 : Στην τελευταία αυτή ενότητα ο αφηγητής µεταβάλλεται σε απλό 
πιστό, που προσεύχεται για συγχώρηση και σωτηρία, ενώ δίνει όρκους αιώνιας και 
απαρασάλευτης πίστης.  

 
Γ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ο σκοπός του στιχουργήµατος είναι αναµφίβολα κατηχητικός και θρησκευτικά  

διφωτιστικός. Κάποια φαινόµενα χαλάρωσης, ίσως, κινητοποίησαν την ποιητική 
πρόθεση του στιχουργού, ο οποίος ναι µεν µεταφράζει έναν από τους γνωστούς 
ύµνους, όµως µε τον δεκαπεντασύλλαβο και την κρητική διάλεκτο συγκεκριµενοποιεί 
την πρόθεσή του και τους αποδέκτες του. Ο αφηγητής απευθύνεται στον Κρήτα 
Μουσουλµάνο, που δεν είχε βαθιές και σταθερές ρίζες στη µωαµεθανική θρησκευτική 
παράδοση, δεν είχε διδαχθεί ή δεν είχε ενστερνιστεί την απαραίτητη θεολογική 
γνώση. Η πρόθεσή του είναι να του µεταδώσει γνώσεις και ευλάβεια , πάνω σε 
δογµατικά θέµατα της πίστης του, µαζί µε κάποιες απειλές για τιµωρία στην πυρά της 
κόλασης, αν η απιστία δεν εγκαταλειφθεί. Η υπερβολή είναι αισθητή, στα σηµεία 
εκείνα, που µέσω των θαυµάτων, των παράδοξων υπερφυσικών φαινοµένων και των 
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αγγελικών επενεργειών οικοδοµείται η πίστη και ο θρησκευτικός σεβασµός. Σε ένα 
τουλάχιστον σηµείο (66) γίνεται επικριτική αναφορά στον αδιάφορο πιστό, που δεν 
τηρεί απαρέγκλιτα την υποχρέωση της περιτοµής, ενώ στη γνωστή επωδό 
επαναλαµβάνεται η υπόδειξη της προσευχής για την αποφυγή του πυρός της 
κολάσεως36.   

Αντιχριστιανικές απόψεις δεν υπάρχουν37. Αντίθετα θα µπορούσε να εντοπίσει 
κανείς σηµεία θρησκευτικής σύγκλισης µε τον χριστιανικό χώρο, σηµεία δηλαδή 
όπου συνυπάρχει το χριστιανικό µε το µουσουλµανικό στοιχείο. Ριζικές τοµές και 
αυστηροί διαχωρισµοί στις θρησκευτικές απόψεις δεν υπάρχουν. Μάλιστα θα 
µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν µένει στη θεµατολογία της γέννησης του Μωάµεθ, 
αλλά ξεφεύγει προς κατευθύνσεις συµβατές µε τη χριστιανική πίστη, όπως η µητέρα, 
η Εµινέ, την οποία επισκέπτονται οι άγγελοι, όπως την Παρθένο Μαρία, ο Αδάµ και η 
Εύα, ο Νώε, ο Αβραάµ, οι προφήτες, ο Ιησούς Χριστός, κλπ. 

    Πιο συγκεκριµένα,  
Α) αντιστοιχεί το ποίηµα σε ανάλογα χριστιανικά δείγµατα λαϊκής στιχουργίας.     
Β) το νούρι αντιστοιχεί µε το άγιο πνεύµα, ή µε το άστρο της Βηθλεέµ, που 

προβάλλεται στη γέννηση του Χριστού. 
Γ) το «ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου» των Χριστιανών είναι 

αισθητό στα συµφραζόµενα του Ύµνου. 
∆) η Εµµινέ προβάλλεται όσο και στον χριστιανικό χώρο η Παναγία, κατά τον 

Ευαγγελισµό. Η µάνα του Προφήτη προσαγορεύεται από τους αγγέλους µε λόγια, που 
θυµίζουν το «Χαίρε κεχαριτωµένη».  

Ε) αναλύεται η έννοια της αποστολής του νεογέννητου, όταν το πλήρωµα του 
χρόνου ήρθε, και όταν οι προφήτες είχαν προετοιµάσει το δρόµο.  

ΣΤ) υµνούνται πρόσωπα της Παλαιάς ∆ιαθήκης σεβαστά και υµνολογηµένα από 
τη χριστιανική παράδοση.         

                                                 
36 Παρόµοιες αυστηρές υποδείξεις για πίστη και προσευχή συναντά κανείς και στους ανάλογους 
χριστιανικούς λαϊκούς ύµνους ήδη από την  προµουσουλµανικής εποχή στην Κρήτη. Στον Μαρίνο 
Φαλιέρο για παράδειγµα βρίσκοµε στίχους παρόµοιας πρόθεσης:  
                                      «Ω κόσµε, κόσµε ανέγνωρε κι άνθρωποι δίχως πίστη, 
                                        για πιάστε µελετήσετε τον αγαθόν τον Κτίστη, 
                                        µε πόσους τρόπους και µε ποιους σας έχει χαρισµένα 
                                        και πόσα αξείκαστα καλά, κι εσείς ποτές κανένα 
                                        ουδέν εδώκετε καµιά �δε σκιάν ευχαριστία�(στιχ. 299-303) 
                                       «Λοιπόν υµνείτε τον Θεόν όλοι µικρoί µεγάλοι, 
                                        και µε καρδιά και µε ψυχή και καθαρούσα λάλη,� 
                                        ευχαριστείτε το Θεό, δοξάζετε τον Κύριο� (στιχ. 309-311) 
Μαρίνου Φαλιέρου, ό. π., σ.134. 
  
37 Σε χριστιανικά ανάλογα κείµενα βρίσκει κανείς σηµεία έντονης θρησκευτικής µισαλλοδοξίας, όχι 
τόσο κατά των Μουσουλµάνων, όσο κατά των Εβραίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως  «σκυλιά 
µαγαρισµένα». Βλ. ¨Το µοιρολόι της Παναγίας¨, (Παραλλαγή από την Ιεράπετρα Κρήτης), 
Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειον, 1976, 115, στ.50.  
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∆ΕΙΓΜΑ 2Ο. 
►ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΜΕΜΕΤΑΚΑ (ή ΜΟΥΣΤΑΤΣΕΛΕΠΑΚΗ)38.  
Παραλλαγή Α΄, εξ Αρµένων Σητείας.39 
1. Γραφές γραφές του πέµπανε του Ουστατσελεπάκη 
2. κι απήτις τσ� αποδιάβασε, εγέλασε λιγάκι. 
3. � Να ζήσεις µπρέ Μεµέτ αγά, τι γράφει το τεφτέρι;  
4. Παράδες θέλει ο Τορνατζής, ή πούρι σένα θέλει;  
5. � Εµένα µου µηνύσανε να πάω να µε δούνε, 
6. κι ωσάν τα µάτια ντως τα δυο περίσσια µ� αγαπούνε. 
7. Ποχαιρετά τσοι σκλάβες του, φιλεί και την κερά του, 
8. ����������������������� 
9. τ� αρσενικό του το παιδί το φίλησε στην κούνια. 
10. Κι� όντεν εκαβαλλίκεψε, ήσπασε το κολάνι, 
11. κακό σηµάδι το �χω �γω, να δω πού θα µε βγάλει. 
12. Και σα λοιπόν �ποπέρασε �ποπέρα στο Κονάκι 
13. µαύρο πουλί �κελάιδησε πάνω στο µπαϊράκι. 
14. Στα Πιλαλήµατα περνά και διπλοπαραγγέρνει  
15. ετότεσας το λόγιασε πως δεν ξαναγιαγέρνει.  
16. Στου �Ποσελέµη το νερό του πάντηξε �να γράµµα, 
17. «ας έρθει ο Μεµέτ αγάς και δεν του κάνουν πράµα». 
18. Στου Καρακάση τον οντά ήκαµ� αργά κονάκι 
19. ����������������������� 
20. Να ζης εδά, Μεµέτ αγά, παίξε τη µια µπιστόλα,40 
21. κ� εγώ φυσέκια σου βαστώ να τη γεµίσεις κιόλα. 
22. Να ζης εδά, Μεµέτ αγά, παίξε την και την άλλη,  
23. κ� εγώ φυσέκια σου βαστώ να τη γεµίσεις πάλι. 
24. Να ζης εδά, Μεµέτ αγά, παίξε την καραµπίνα, 
25. κ� εγώ φυσέκια σου βαστώ να τη γεµίσεις φίνα. 
26. Κι απήτις και του τα �δωκε τα άρµατά του όλα, 

                                                 
38 ∆ηµοσιεύονται επτά παραλλαγές στο περιοδικό Αµάλθειa.Στον τοµ. 6, τχ. 24 - 25 (Ιούλ.-∆εκ. 
1975), σσ. 194-208, οι παραλλαγές Α,Β,Γ,∆. Στον τόµο 7, τχ. 26 (Ιαν.- Μάρτ. 1976) σσ. 49 - 60, οι 
παραλλαγές Ε, ΣΤ και Ζ. Η εισαγωγή, τα σχόλια και η όλη επιµέλεια είναι του φιλολόγου Εµµ. Γ. 
Κουτσαντωνάκη, ο οποίος πιθανολογεί τη δηµιουργία του έργου στα µοιρολόγια, που 
στιχουργήθηκαν στο σπίτι του διαβόητου Αγά µετά τον θάνατό του. Στον τόµο 8 του ίδιου 
περιοδικού, τχ. 32 (Ιούλ. � Σεπ. 1977), σσ. 253 - 260, σχολιάζει το τραγούδι ο καθηγητής Θεοχάρης 
∆ετοράκης, ο οποίος δεν αφήνει καµιά αµφιβολία για την τουρκοκρητική προέλευση της ρίµας.  
39 Πρώτη δηµοσίευση της παραλλαγής αυτής: Εµµ. Αγγελάκις, «Ο Γενιτσαρισµός εν Σητεία», 
Κρητικαί Μελέται, έτ. Α΄ (1933), τχ. 6, 187 � 189. Αργότερα την δηµοσίευσε ο Αγγελάκις, Σητειακά, 
ήτοι συµβολή εις την ιστορίαν της Σητείας από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ� ηµάς, τ. Β΄, 
τχ.Α΄, Αθήναι 1939, 39 � 41. Ο Αγγελάκις θεωρεί την παρραλλαγή αυτή ελληνική, χωρίς όµως 
αποδεικτικούς συλλογισµούς, πλην του δήθεν ειρωνικού ονόµατος «Ουστατσελεπάκης», που 
βγαίνει από τις τουρκικές λέξεις «ουστάς» και «τσελεπής» και σηµαίνει «ταγµατάρχης µε ηγεµονική 
καταγωγή». 
40 Οι στίχοι  20 � 27, υπάρχουν και στο τραγούδι «Τρεις ισχυροί Τούρκοι�», στ. 13 � 21. 
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27. «άιντες εδά, Μεµέτ αγά, στου Τουρνατζή να πάµε, 
28. τα γράµµατα �που σού �πεµπε να πα� να δούµε είντά �ναι.» 
29. Κλιτά κλιτά την έβγαζε του Τουρνατζή τη σκάλα, 
30. και στην απάνω τζη µερά του �δωκε λιγωµάρα. 
31. �Για το θεό κι αφήστε µε να πάρω τρία ζάλα, 
32. κι απόι µε σκοτώνετε µε τρία δράµια µπάλλα. 
33. �Μα σα σ� αφήσοµεν εµείς να πάρεις τρία ζάλα,  
34. µήτε σπαθί σε κόβγει µπλιο, µήτ� η παντέρµη µπάλλα. 
35. Φέρτε του �να γλυκύ καφέ και γιασεµί τσιµπούκι, 
36. κι ώστε να πιεί δυο πιπιλιές ανοίγει το κουλούκι. 
37. Κι όντε τον επερνούσανε στη γαζανή καµάρα, 
38. έτρεχαν τση γαζίνας του τα µάτια κουτσουνάρα. 
39. Κι όντε τον επερνούσανε στο γαζανό καµάρι,  
40. ερώτα η γαζίνα του πού βγάνουν το µεζάρι. 
41. Και σεις κοπελλοπούλες µου, κόψετε τα µαλλιά σας, 
42. κ� επνίξαν τον Μεµέτ αγάν πού �τον η οµορφιά σας. 
43. Τ� αρσενικό του το παιδί  βγάλετέ το Μεµέτη, 
44. να µη χαθεί το όνοµα απού το βιλαέτι. 

 ي                                       
 
Παραλλαγή Β΄, εκ Χανδρά Σητείας. 
1. Γράφουν γραφή και πέµπουνε του (Μ)ουστατσελεπάκη 
2. και η Κατώ επρόβαλε �που το παραθυράκι. 
3. �Να ζήσεις �δα Μεµέτ- Αγά, τι γράφει το χαρτάκι;  
4. �Στα Καστρινά µε θέλουνε, Κατώ µου, να µε δούνε, 
5. σαν τα µατάκια ντως τα δυο, γράφουν πως µ� αγαπούνε. 
6. �Ποχαιρετά τους σκλάβους του, φιλεί και τα παιδιά ντου, 
7. φιλεί και τη γυναίκα ντου και τα πεθερικά ντου. 
8. «Τ� αρσενικό µου το παιδί να βγάλετε Μεµέτη, 
9. να µη χαθεί το όνοµα από το Βιλαέτι». 
10. Στα Πιλαλήµατα περνά και διπλοπαραγγέρνει 
11. και τότες εκατάλαβε πως πίσω δε γιαγέρνει. 
12. Στου Ποσελέµη τη µεριά του �πάντηξε �να γράµµα. 
13. Εδά �ρχεται ο Μεµέτακας, µα δεν του κάνουν πράµα. 
14. �Γλυκύ καβέ του κάµετε και ναργιλέ τσιµπούκι 
15. κι ώστε να πιει δυο πιπιλιές ήτρεµε σαν κουλούκι. 
16. �Για το θεό κ� εχάθηκα, εγώ και τα παιδιά µου, 
17. εγώ και η γυναίκα µου και τα πεθερικά µου. 
18. Για το θεό κι αφήτε µε να κάµω τρία ζάλα. 
19. �Μα σα σ� αφήσοµε εµείς να κάµεις τρία ζάλα, 
20. µήτε σπαθιά σε κόβγουνε µήτε παντέρµη µπάλλα. 
21. Την κεφαλή του κόβγουνε στη στράτα την πετούνε  
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22. κι όσοι περνοδιαβαίνουνε την ε-γλωτσοπατούνε. 
23. Από �κειδά σηκώνεται Αράπης και µισσεύγει,41 
24. κι α(ν) του �παντήξει και κιανείς στη στράτα ντου το λέγει: 
25. «Σκοτώσαν τον Μεµέτ Αγά, το (Μ)ουστοτσελεπάκη, 
26. που πότιζε τσοι Στειακούς λαήνια το φαρµάκι». 
27. �Όλοι οι γι-Αγάδες ήρθανε κ� εµένα Αγάς µου πού �ναι; 
28. Στη Χώρα τον αφήκετε ή στα τσιφλίκια ντου �ναι; 
29. �Στη Χώρα τον αφήκαµε, κερά µου, τον Αγά σου,  
30. µήδε τσιφλίκια θέλει µπλιο, µήδε την αφεντιά σου42. 
31. Βγάνει το γιασεµάκι τζη, βάνει το στην ποδιά τζη 
32. πιάνει το ψαλιδάκι τζη και κόβγει τα µαλλιά τζη. 
33. �Πάρε, νενέ, γλυκονενέ, πάρε τα τα µαλλιά µου, 
34. οπού του καταρούσουνε να φύγει από κοντά µου. 
35. ∆ε σου �λεγα, Μεµέτ � Αγά, κακό στο νου µη βάνεις;  
36. και των ανθρώπω τα παιδιά να µην τα �σκηµοκάνεις;  

 ي                                          
       
Παραλλαγή Γ΄, εκ Ζήρου Σητείας. 
1. Να �ταν η θάλασσα βουνά και τα βουνά ποτάµι 
2. να παίρνανε τον Τάρταρη �πού �στειλε το φερµάνι. 
3. Να �χεν αστράψει ο ουρανός και να καεί η γι-ώρα, 
4. όνταν εξεβαρκάρισεν ο Τάρταρης στη Χώρα.  
5. Και τα φερµάνια γράφανε το βέβαιο χαµπέρι, 
6. στη Χώρα να µαζεύουνται όλοι οι καπετανέοι. 
7. Γράφει γραφές και στέλνει τζοι σ� όλα τα µαρµουρέτια 
8. ξεχωριστή την ήστειλε στο Μουστατσελεπάκη 
9. µε τσ� ακριβούς χαιρετισµούς, µε το γλυκύ κανάκι. 
10. Παίρνει τη και διαβάζει τη απάνω στον οντά ντου, 
11. άλλος κιανείς δεν ήκουσε µόνο η πεθερά ντου. 
12. �[Μουστα]τσελεπάκη µου, είντά �γραφε το γράµµα; 
13. χρυσά λοΐγγια σου ζητούν, είµητας κι άλλο πράµα; 
14. �Μήδε λοΐγγια µου ζητούν, µήδε και άλλο πράµα, 
15. στη Χώρα θέλουνε, Βαλτέ, στη Χώρα να µε δούνε 
16. και σα(ν) τα µάτια ντως τα δυο, λέει, µε πεθυµούνε. 
17. �Εγώ σου λέω, Τσελεπή, να κάτσεις στα παννιά σου, 

                                                 
41 Η εικόνα του Αράπη, που αποµένει ζωντανός για να φέρει την είδηση είναι γνωστή και 
διαδεδοµένη στα κρητικά δηµοτικά τραγούδια. Όπως για παράδειγµα ο επίλογος του τραγουδιού «Ο 
Βέργας», Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης Συλλογή Κρητικών ∆ηµωδών Ασµάτων�Εν Αθήναις, 1920, 
27-29. 
42Οι στίχοι 29-30 είναι κοινότυποι και σε άλλα κρητικά στιχουργήµατα. Π.χ. «Στσ� Αρχάνες τον 
αφήκαµε, χανούµη τον αγά σου � µουδε τσιφλίκι θέλει µπλιο µουδέ την αφεδιά σου�». Θεοχάρης 
∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειον, 1976,  63, στ.7-8.    
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18. να µην πα� σε κρεµάσουνε και χάσεις τα παιδιά σου. 
19. �Να πάω θέλω �γω, Βαλτί, να πάω να µε δούνε 
20. κι ωσάν τα µάτια ντως τα δυο, λέει µε πεθυµούνε. 
21. Πρωί � πρωί σηκώνεται και κάνει το χαµάµι 
22. και βάνει και τα ρούχα ντου όλα µε φλαµπουζάνι. 
23. Φωνάζει του αράπη ντου, να λύσει τη φοράδα, 
24. ����������������������.. 
25. φωνάζει και τσ� αράπισσας ν� ανοίξει την κασσέλα 
26. να φέρει τση φοράδας του τη συρµαλένια σέλλα. 
27. Στο σταύλο που την είχανε δεµένη, ξεστρωµένη, 
28. οληµερίς κι ολονυχτίς ήκλαιγε η καηµένη. 
29. Όντον εκαβαλλίκευγε ήσπασε το κολάνι. 
30. Ε, κακοµοίρα µου, κερά, και σήµερο µε χάνεις. 
31. Όντον εκατεβαίνανε στσ� Αρµένους στη Σελλάδα, 
32. εφώνιαξε τ� αράπη ντου να στέσει τη φοράδα. 
33. Κι όντον εκατεβαίνανε στση Παπαδιάς τον Κάµπο, 
34. το θάνατό ντου ελόγιασε ετότες δίχως άλλο. 
35. Τα Πιλαλήµατα περνά και διπλοπαραγγέρνει: 
36. «Να πείτε στη χανούµη µου να µη µε περιµένει». 
37. Στο δρόµο, έκειά �που πήγαινε, εξάνοιξε την ώρα, 
38. την Παρασκή, στσοι τέσσερις ήµπηκε µεσ� στη Χώρα. 
39. Γλυκύ καφέ εδιάταξε σε φαφλουρί φλιτζάνι,43 
40. γλυκύ του τον εκάµανε, κείνου πρικύς του �φάνη. 
41. Κι όντε τον εκρεµούσανε στου Ταρσανά τη σκάλα, 
42. όλος ο κόσµος ήτρεµε, Θε µου, πώς δεν εχάλα!  

 ي                                      
       
Παραλλαγή ∆΄, εκ Καρυδίου Σητείας. 
1. Να �θελ� αστράψει ο ουρανός και να µαυρίσει η ώρα, 
2. η ώρα �που ξεβάρκερνε ο Τάρταρης στη Χώρα. 
3. Να γίνουν τα βουνά γιαλός και ο γιαλός ποτάµι, 
4. να καταπιούν τον Τάρταρη µαζί µε το φερµάνι. 
5. Μα το φερµάνι το �γραφε το βέβαιο χαµπέρι: 
6. «Στην πόλη να µαζεύονται όλοι οι καπετανέοι». 
7. Γράφει γραφές και πέµπει τους όλο µε µαµουρλούκια 
8. �����������������������. 
9. ξεχωριστή την ήστειλε του Μουστατσελεπάκη 
10. µε το πολύ χαιρέτισµα, µε το γλυκύ κανάκι 

                                                 
43 Ο γλυκύς καφές σε πορσελάνινο (φαρφουρί) φλιτζάνι, είναι συνηθισµένος «ποιητικός τόπος» της 
τουρκοκρητικής έκφρασης αλλά είναι γνωστός και στην υπόλοιπη κρητική δηµοτική ποίηση. Π.χ. 
«Ο ∆ασκαλογιάννης» (�φέρτε τσιµπούκι γιασεµί και φαλφουρί φλιτζάνι�) Αριστείδης Κριάρης, 
Πλήρης συλλογή Κρητικών ∆ηµωδών Ασµάτων, Εν Αθήναις, 1920, 32.   
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11.  την ώρα που τη διάβαζε απάνω στον οντά του, 
12. κιανείς δεν του �φουκρούντονε µόνο η πεθερά του. 
13. �Να σε ρωτήσω, Τσελεπή, είντά �γραφε  το γράµµα; 
14. τσικίνια µήπως σου ζητούν για παίζουν άλλο πράµα; 
15. �Εµένα γράφουνε, Βαλτέ, να πάω να µε δούνε, 
16. που σαν τα µάτια ντως τα δυο όλοι µε πεθυµούνε. 
17. �Εγώ σου λέω, Τσελεπή, να κάτσεις στα παννιά σου, 
18. να µη πα� σε σκοτώσουνε και χάσεις τα παιδιά σου. 
19. �Να πάω θέλω �γω, Βαλτέ, να πα, να πολεµήσω, 
20. στα Μεσσαρίτικα βουνά Ρωµιό να µην αφήσω. 
21. �Εγώ σου λέω, Τσελεπή, να κάτσεις στα παννιά σου, 
22. να µη πα� σε σκοτώσουνε και χάσεις την κερά σου. 
23. �Να πάω θέλω �γω, Βαλτέ, να πα� να πολεµήσω, 
24. στα Μεσσαρίτικα βουνά Ρωµιό να µην αφήσω. 
25. Και το πρωί σηκώνεται και κάνει το χαµάµι 
26. και βάνει και τα ρούχα ντου όλα µε χλαµπιντάνι. 
27. Και λέει και τ� αράπη ντου ν� ανοίξει την κασσέλα, 
28. να βάλει τση φοράδας του τη συρµαλένια σέλλα. 
29. Μα όντεν εκαβαλλίκευγε ήσπασε το κολάνι, 
30. «Μα σε κακό µου το �χω �γω να σπάσει το κολάνι 
31. ε, κακοµοίρα µου κερά, και σήµερο µε χάνεις».  
32. Και όντεν επερνούσανε στση Παπαδιάς τον Κάµπο,  
33. το θάνατό ντου ελόγιασε ετότες δίχως άλλο. 
34. Και όντεν επερνούσανε στην Έµπαρο στο χύµα  
35. και η φοράδα ντου ήκλαιγε που ήτανε και χτήµα! 
36. Θωρείς τον �κείνον τον ψηλό, τον ψηλοκαβαλάρη; 
37. εκείνος είν� ο Τσελεπής, τση Κρήτης το λιοντάρι. 
38. �Να σε ρωτήσω, Τσελεπή, �που πού �σαι συ µπεγίκι  
39. �Εγώ �µαι ο Μουστοτσελεπής απού µε τρέµει η Κρήτη. 
40. Γλυκύ καφέ του ψήσανε σε φαρφουρί φλιτζάνι, 
41. γλυκύ του τον εκάνανε, �κείνου πρικύς του �φάνη. 
42. Μα όντε τον επερνούσανε στου Ταρσανά τη σκάλα, 
43. όλος ο κόσµος ήκλαιγε, Θέ µου, πώς δεν εχάλα! 
44. Κι αράπης εφοβήθηκε, να µην τον ε-κρεµάσουν 
45. ��������������������.. 
46. �∆ε σε κρεµούµε σένα, βρε, µόνο να µη φοβάσαι. 
47. Εσένα σ� αφήνω ζωντανό, να πας να το δηγάσαι. 
48. Καβαλλικεύγει τ� άλογο, παίρνει και τ� άρµατά του 
49. κουµπός � κουµπός  επήγαινε να φτάσει στην κερά του. 
50. �Μα εφέρετέ µου τ� άρµατα και µένα ο αγάς µου πού �ναι, 
51. µέσα στην Πόλη βρίσκεται ή στα τσιφλίκια ντου �ναι; 
52. �Ε, κακοµοίρα µου κερά, κόψε τα τα µαλλιά σου, 
53. µήδε τσιφλίκια θέλει µπλιο, µήδε την αφεντιά σου. 
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  ي                                             
 
Παραλλαγή Ε΄, εκ ∆υτικής Κρήτης. 
              Ο Μεµέτ αγάς κι ο Τουρνατζής.44 
1. Να �χεν αστράψει� ο ουρανός και να βουλήσ� η γι ώρα, 
2. όντεν εξεβαρκάρεντον ο Τουρνατζής στη Χώρα. 
3. Καθίζει κάνει γράµµατα µπέµπει τα των αγάδω. 
4. Όσοι κι αν έρθουν να µε βρουν πράµα δεν τώνε κάνω. 
5. Μα µε γλυκύ χαιρετισµό και µε γλυκύ κανάκι 
6. έγραψε του Μεµέντ αγά, του Μικροτσελεπάκη. 
7. Και όντεν την ανάγνωθε απάνω στον οντάν του, 
8. άλλος κιανείς δεν ήτον �κεί παρά η πεθερά του. 
9. �Πε µου να ζης, Μεµέντ αγά, τι γράφει το ντεφτέρι; 
10. παράδες θέλει ο Τουρνατζής γη όξω σένα θέλει; 
11. �Εµήνυσέ µου ο Τουρνατζής να πά� να πολεµήσω, 
12. στα Ρεθεµνιώτικα στενά ένα να µην αφήσω. 
13. �Λέω σου �γω, Μεµέντ αγά, µην πιάνεις λόγ� αθρώπου 
14. �����������������������. 
15. Χίλια τσικίνια µέτρησε βάνει τα στο κεµέρι 
16. και τση χανούµης φώνιαξε κι άλλα να πα� να φέρει. 
17. Φιλεί την τη γυναίκα του, φιλεί και τα παιδιά ντου, 
18. και µε την παραπόνεση φιλεί την πεθερά ντου. 
19. Τ� αρσενικό του το παιδί θε� ν� αποχαιρετίσει, 
20. στον πόλεµο θε� να διαβεί, µπορεί να µη γυρίσει. 
21. Κι όντεν εκαβαλίκευγε έσπασε το κολάνι, 
22. το πρόσωπόν του άλλαξε και δεν του καλοφάνη. 
23. Στη στράτα βιάζει τ� άλογο, ξεικάζει και την ώρα, 
24. ώρα �λιοβασιλέµατα έµπαινε εις τη Χώρα. 
25. ∆υο ζαφτιγέδες έστεκαν σ� τση Χώρας το µπεντένι. 
26. Ω ξακουστέ, Μεµέντ αγά, πού �σαι και δεν προβαίνεις; 
27. Και όντεν την ανέβαινε του Τουρνατζή τη σκάλα, 
28. το πρόσωπόν του άλλαξε κ� εγίνη σαν το γάλα. 
29. Και ο πορτάρης τον ρωτά: �«Ποιος είσαι, µπρε λεβέντη;» 

                                                 
44 Την παραλλαγή αυτή συµπεριλαµβάνει στη συλλογή του και ο Παύλος Βλαστός µε τον τίτλο «Ο 
άγριος Μεχµέτακας και ο Τουρνατζής, 1800-1810 » και µε τη διευκρίνιση, ότι την παίρνει από τη 
συλλογή του Αντ. Γιανναράκη. (Αρχείο Π. Βλαστού, τ.15, σ.537).  Σε εκτενές σηµείωµα ο Βλαστός 
δίνει ιστορικές πληροφορίες για τον Μεµέτακα και τον ατίθασο γενιτσαρισµό της εποχής του (ό. π. 
539 � 552). Παραθέτει και δεύτερη παραλλαγή, µε τίτλο «Του Τουρνατζή», παρµένη από τον 
Κριάρη, όπως αναφέρει (ό. π. σ. 553). Και όντως ο Κριάρης συµπεριλαµβάνει τη συγκεκριµένη 
µορφή του ποιήµατος (πλην του στίχου 18) στη συλλογή του, χωρίς καµία επισήµανση για 
τουρκοκρητική προέλευση. (βλ. Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης Συλλογή Κρητικών ∆ηµωδών 
Ασµάτων�Εν Αθήναις, 1920, 120-121.   
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30. �Εγώ �µαι ο Μεµέντ αγάς, �που µε ζητά ο αφέντης. 
31. Κι ο Τουρνατζής ξαναρωτά: �«Ποιος είσαι µπρε γεζίτη;» 
32. �Εγώ �µαι ο Μεµέντ αγάς, ο ξακουστός τση Κρήτης. 
33. Γλυκύν καβέ τον�ε κερνά σε φαρφουρί φλιτζάνι 
34. κι ο πασαλής τη σερταρέ εις το λαιµό του βάνει. 
35. «Αµάν, πασά � εφέντη µου, και µα το Μουχαµέτη, 
36. µη βγάλεις τέθοιον άνθρωπο απού το βιλαέτι. 
37. Στη Στεία στα σεράγια µου είναι τα γονικά µου 
38. και στέκουν κι ανιµένουν µε µαζί µε τα παιδιά µου. 
39. Στη Στεία στα σεράγια µου εκρέµασα τη λύρα. 
40. Παιδιά µου, µένετ� ορφανά κ� εσύ χανούµη, χήρα!» 

 آل                                        
 
Παραλλαγή ΣΤ΄,(εκ ∆υτικής Κρήτης).45   
                            Ο Τουρνατζής 
1. Να θε� βουλήσει η Κυριακή και να ραΐσ� η Τρίτη, 
2. όντεν εξεβαρκάρεντο ο Τουρνατζής στην Κρήτη. 
3. [Όντεν εξεβαρκάρεντο στση Σούδας το λιµάνι, 
4. ένας Κεραµιανός παπάς του �δωκε αρτζιχάλι 
5. �Πέ µου, παπά, το δίκιο σου κι� εγώ θα σου το κάµω,  
6. µ� ανέ µου λέεις ψώµατα εσένα θα κρεµάσω. 
7. Μα τα χρουσά µου γράµµατα, µα τσοι χρουσές ηµέρες, 
8. και δεν τσ� ορίζ�, αφέντη µου, τσοι τρεις µου θυγατέρες]. 
9. Απήτις κ� εκατάκατσε κ� έµαθε τα νταπιέθια, 
10. γράφει γραφάδες κ� έπεµπε σ� ούλα τα βιλαέθια. 
11. Γράφει γραφάδες κ� έπεµψε των χρήσιµων αγάδων, 
12. ελάστε εις τα πόδια µου, πράµα δε σας �ε κάνω. 
13. Καθίζει γράφει άλλη µια του Μοσκοτσελεπάκη, 
14. µε τον πολύ χαιρετισµό µε τ� ακριβό κανάκι. 
15. Και όντε την εδιάβαζεν, εγέλασε λιγάκι, 
16. το Καντινάκι τον θεωρεί �π� ώργιο παραθυράκι. 
17. �Για �πε µου �δα, Μεµέντ αγά, τούτ� η γραφή είντα γράφει, 
18. παράδες θέλει ο Tουρνατζής µ� όξω κ� εσύ να πάεις; 
19. Μετρά τσικίνια εκατό, βάνει τα στο κεµέρι, 
20. το µαύρο του του φέρανε κ� ευθύς καβαλλικεύγει. 
21. �Ποχαιρετά τσοι δούλες του µαζί και τα παιδιά του, 
22. και µε την παραπόνεση φιλεί και την κερά του. 
23. Κι όντεν εκαβαλλίκευγε έσπασε το κολάνι, 
24. το µούτσουνό τζη �γέλασε, µα δεν τση καλοφάνη. 

                                                 
45 Την παραλλαγή αυτή συµπεριλαµβάνει και ο Σ. Βουτετάκης, Τραγούδια Κρητικά, ήτοι συλλογή 
ασµάτων ηρωικών, πολεµικών, της τάβλας, του γάµου�, Χανιά Κρήτης, 1904, 111 � 112. 
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25. Τρεις πασαλήδες στέκουνε στου Κάστρου το µπεντένι, 
26. «τση Στείας ο Μεµέντ αγάς, πού �ναι και δεν προβαίνει;» 
27. Καθώς το λόγον κ� ήλεγαν να σου τον και προβαίνει, 
28. µε σείσµα και µε λύγισµα το ξένο κατεβαίνει. 
29. Εθάρρεψ� ο Μεµέντ αγάς πως είναι σαν και πρώτα 
30. κ� επήγε κ� ετζαντήρωσε όξω απού την πόρτα. 
31. Κι ο Τουρνατζής τον ερωτά: «�πο πού �σαι παλληκάρι;» 
32. �Εγώ �µαι ο Μεµέντ αγάς ο καστροπολεµάρχης. 
33. Πάλι τον �ε ξαναρωτά: «�πο  πού �σαι, εσύ γεζίτη;» 
34. �Εγώ �µαι ο Μεµέντ αγάς ο ξακουστός στην Κρήτη. 
35. Για ψήσετέ του �να καφέ, µην είναι κουρασµένος, 
36. καλά τον �ε ξανοίξετε, µην είναι κουρασµένος. 
37. Ο γεις του ψήνει τον καβέ κι άλλος του τον �ε πάει, 
38. κι άλλος εβάστα το σκοινί και σερταρά του βάνει. 
39. Ο Τουρνατζής επρόβαλε από το παραθύρι, 
40. «ακόµη δεν το �σβήσετε τση Στείας το καντήλι;» 
41. Γεια σας, µωρέ, γερά-γερά συµµαζωχτήτ� ασκέρι 
42. και όξω στα πορολίβαδα θα να �χωµε σιφέρι. 

 آل                                    
 
Παραλλαγή Ζ΄ (εκ του χωρίου Πατσίδες Ηρακλείου).46  
          Ο Μεµέτ Αλής, ο Μουστοτσελεπάκης. 
1. Να �θελ� αστράψει ο ουρανός και να βροντήξει η γι-ώρα 
2. Όντεν εξεβαρκάριζεν ο Τουρνατζής στη Χώρα. 
3. Γραφές και γράµµατά �καµε κ� ήπεµπε των αγάδω, 
4. ����������������������. 
5. ξεχωριστή γραφή �καµε του Μουστοτσελεπάκη. 
6. Και όντε την ανέγνωθε, εγέλασε λιγάκι 
7. και η χανούµη �πρόβαλεν απού το καφεσάκι. 
8. �Είντα �χεις, Τσελεπάκη µου, κ� εγέλασες λιγάκι, 
9. παράδες θέλει ο Τουρνατζής γη έπαέ, δα να �ρθει; 
10.  Εµένα µου µηνύσανε να πάω να µου πούνε  
11. κι ωσάν τ� αδέρφια ντως, ετσά δα µ� αγαπούνε. 
12. Λέω σου, Τσελεπάκη µου, να κάτσεις σ� έναν τόπο 
13. ���������������������.. 
14. Εµένα µου µηνύσανε να πάω να µου πούνε, 
15. και σαν τα µάθια ντως τα δυο, έτσα δα µ� αγαπούνε. 
16. Κι όντεν εκαβαλλίκεψεν εράισεν η σκάλα 
17. κι η µούρη ντου εγίνηκεν άσπρη ωσάν το γάλα. 

                                                 
46 Την παραλλαγή κατέγραψε πρώτη η δασκάλα Ελένη Ουσταµανωλάκη � ∆ανδουλάκη, από τις  
Πατσίδες Ηρακλείου. ∆ηµοσιεύτηκε από το Κέντρο Ερεύνης της Ελλην. Λαογραφίας της 
Ακαδηµίας Αθηνών. 
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18. Κι απής εκαβαλλίκεψεν, ήσπασε το κολάνι 
19. κ� η µούρη ντου �γαλάνισε κι ο νους (του) κακοβάνει. 
20. Αργά �τον και ξεκίνησε κ� ήβλεπε και την ώρα 
21. και ήλιου βασιλέµατα εµπήκενε στη Χώρα.  
22. Κ� οι δυο ντουντούδες κάθονται σ� ένα ψηλό µπεντένι, 
23. «πού �ναι το Τσελεπάκι µας, πού �ναι και δεν προβαίνει;» 
24. Στου Μηραχάη (;) την αυλή πάει και απεζέφνει 
25. Κι απήτις αποπέζεψε τον αρωτούν ντελόγο: 
26. ������������������. 
27. «Εσύ �σαι ο Μεϊµέτ Αλής, ο Μουστοτσελεπάκης, 
28. απού ποτίζει τσοι Στειακούς νερό µε το φαρµάκι;» 
29. Εγώ �µαι ο Μεϊµέτ Αλής, ο Μουστοτσελεπάκης 
30. που πότιζα τσοι Στειακούς γλυκύ-γλυκύ κρασάκι. 
31. Θωρείς τα τα δαχτύλια µου, τα κοντυλοσερµένα; 47 
32. κοντό και δεν επαίξανε παιγνίδια τα καηµένα! 
33. Θωρείς το το µουστάκι µου, το καλοστρουφισµένο; 
34. εις των κοπέλλω τα λαιµά το �χω αναθρεµµένο!  
35.  Αµέτε, πνίξετέ τονε, πριχού πρεµαζωχτούνε, 
36. γιατί θα βάλουνε καυγά, πολλοί θα σκοτωθούνε. 
37. Κι απήτις τον επνίξανε κι απήτις τον εγδάρα, 
38. �������������������. 
39. το άλογο του �πήρανε και τση κεράς το πάνε. 
40. Το άλογο µου �φέρετε, µα �µένα ο αγάς µου πού �ναι, 
41. στη Χώρα τον εφήκετε γη στο τσιφλίκι ντου �ναι; 
42. Στη Χώρα τον εφήκαµε, χανούµη, τον αγά σου 
43. µηδέ τσιφλίκι θέλει µπλιο, µηδέ την αφεντιά σου. 
44. Και τότες ήσυρε φωνή η ταπεινή τζη γλώσσα 
45. �������������������. 
46. κ� ήβγαλε το τσακάκι τζη και κόβγει τα µαλλιά τζη 
47. κ� οι κοπελιές την είδανε και πήγανε κοντά τζη 
48. και χίλιες χαρές έκανε απού γλυτώσανε απ�τον παλιοαγά τζη. 

 أل                                            
Α. Όλες οι παραλλαγές σχετίζονται µε το ιστορικό γεγονός της τιµωρίας των 

εξαγριωµένων και ασύδοτων γενίτσαρων της Κρήτης48 από το 1812 ως το 1816, από 

                                                 
47 Οι στίχοι 31-32 βρίσκονται και στο τραγούδι του Αρήφ Αγά, 73-76. Είναι βέβαια κοινός 
εκφραστικός τρόπος στην ευρύτερη κρητική δηµοτική ποίηση. Π.χ. ο επίλογος στο τραγούδι «Ο 
Νικόλας Πρώϊµος», (Θωρείς τα τα δαχτύλιαν του τα κοντυλοσερµένα; - Παιδιά και να την παίζανε 
τη λύρα τα καϋµένα) Αριστείδης Κριάρης, ό. π., 27. 
48 Για την αγριότητα και τα κακουργήµατα του Μεµέτακα και των άλλων γενιτσάρων διαθέτει 
δεκατρείς σελίδες ο Παύλος Βλαστός στον 15ο τόµο του αρχείου του (σσ.539-552), µε τίτλο 
«Ιστορικόν του αγρίου Μεχµέτακα, άθλοι και θάνατος αυτού�».  Καταχωρούνται επίσης στις 
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τους πασάδες Οσµάν (Πνιγάρη) και Ρεσίτ (Κιουταχή), οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη µε 
ειδικές εντολές από τον Σουλτάνο Μαχµούτ για την τιµωρία των αιµοβόρων 
τυράννων του νησιού. Τα τέλη του 18ου και οι αρχές του 19ου αιώνα ήταν µια δύσκολη 
εποχή για την Οθωµανική Αυτοκρατορία λόγω του παρεµβατισµού των γενιτσαρικών 
σωµάτων στην πολιτική, ο οποίος έφτανε µέχρι την εκθρόνιση Σουλτάνων.49 Μετά τη 
γαλλική επανάσταση κάποιες ανανεωτικές σκέψεις στη σουλτανική διοίκηση 
συνάντησαν την αντίδραση των στρατιωτικών. Οι γενίτσαροι µισούσαν κάθε 
προοδευτική τάση, και ζητούσαν εξοπλισµό και στρατιωτική οργάνωση για την 
καταστολή του επαναστατικού αναβρασµού στο εσωτερικό, και την απόκρουση του 
ρωσικού κινδύνου στον Βορρά 50και του γαλλικού στρατού στην Αφρική. Τα 
εξοπλιστικά βάρη έπεφταν πρώτα στους ώµους των τοπαρχών - γενιτσάρων και στη 
συνέχεια στους φορολογούµενους ραγιάδες.   

 Στην Κρήτη οι αρχηγοί των ταγµάτων αυτών είχαν ξεπεράσει κάθε όριο 
θηριωδίας και είχαν φέρει τον χριστιανικό πληθυσµό σε απελπισία. µε την οικονοµική 
αφαίµαξη, και την θηριώδη καταστολή κάθε αντιλόγου. Η πολιτική του Σουλτάνου 
δεν ήταν αρεστή στους εντόπιους στρατιωτικούς σχηµατισµούς των Γερλήδων, αλλά 
πιο εχθρικές ήταν οι διαθέσεις απέναντι στη Νέα Τάξη πραγµάτων (Νιζάµι Τζεδίτ), 
και τις προοδευτικές τάσεις της κεντρικής διοίκησης51. Οι Αγάδες της Κρήτης 
αποστρέφονταν τους Νιζαµετλήδες (νεωτεριστές) και µαζί µε τους ιερωµένους 
φανάτιζαν τον Μουσουλµανικό λαό κατά των προοδευτικών αλλά και κατά των 
ραγιάδων, που ήταν οι αίτιοι και οι αποδέκτες της φιλελευθεροποίησης. 

 Μνηµονεύονται συνεχή διαβήµατα απόγνωσης προς τον Σουλτάνο, εκ µέρους 
των οικονοµικά αποστραγγιζοµένων Χριστιανών, αλλά και αναφορές µε ανήκουστα 
κακουργήµατα γενιτσάρων. Ξεχωρίζουν κάποιες καταγγελίες από γονείς 
κακοποιηµένων και δολοφονηµένων θυγατέρων, που έφτασαν ως τα αυτιά των 
διπλωµατικών κύκλων της Κωνσταντινούπολης και του ίδιου του σουλτάνου, τον 
οποίο ανάγκασαν να διατάξει την εξόντωση των απείθαρχων Γερλήδων στην Κρήτη. 
Τη φρίκη των γενιτσαρικών ωµοτήτων, εκτός από τα δηµοτικά τραγούδια, την 

                                                                                                                                                          
προηγούµενες σελίδες δύο παραλλαγές του ποιήµατος του Μεµέτακα, παρµένες από τον 
Γιανναράκη.  
49 Να θυµηθούµε την τύχη του «άπιστου σουλτάνου», Σελήµ Γ΄ (1789-1807), ο οποίος σαν 
πρόδροµος του tanzimat, αποτελεί  ορόσηµο διαχωριστικό µε το οθωµανικό παρελθόν. Προσπάθησε 
να εισαγάγει τη δυτική πρόοδο µε µεταρρυθµίσεις οικονοµικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές, οι 
οποίες όµως συνάντησαν την αντίδραση των θεσµικών παραγόντων της αυτοκρατορίας, και 
συνάσπισαν τις συντηρητικές δυνάµεις του κράτους. Οι συνασπισµένοι ουλεµάδες, αγιάνηδες και 
γενίτσαροι, ανέτρεψαν τον Σελήµ και προσπάθησαν να ανακόψουν την εκσυγχρονιστική πορεία. 
Ιωάννης Γιαννόπουλος, «Η κρίση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Εκδοτική Αθηνών, 1975, τ. ΙΑ΄, 376-377.  
50 Το 1812 τερµατίστηκε ένας ακόµη ρωσοτουρκικός πόλεµος, µε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. 
51 Νίκος Σταυρινίδης, Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι Συµπολεµιστές του, Ηράκλειον, τ. Α΄, 
1971, 43. 
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διέσωσαν οι σηµειώσεις των προξένων, τα γραπτά των χρονικογράφων, οι ξένοι 
περιηγητές της Κρήτης, αλλά και τα επίσηµα τουρκικά έγγραφα.52  

Παρόµοιοι Γενίτσαροι ήταν ο Αληδάκης στα Χανιά, ο Αρήφ Αγάς στο Ρέθυµνο 
(ή στην Επισκοπή Χανίων), ο Μπεντρή Εφέντης και ο Χανιαλής στο Ηράκλειο, και 
πολλοί άλλοι53. 

 Για  τις ιστορικές συνθήκες του ποιήµατος γράφουν αναλυτικότερα ο Π. 
Βλαστός54, ο Βασ. Ψιλάκης55, ο Εµµ. Σ. Αγγελάκις56, ο φιλόλογος Ε. 
Κουτσαντωνάκης,57 που συγκέντρωσε τις παραλλαγές, ο Νίκος Σταυρινίδης58 και ο 
καθηγητής Θ. ∆ετοράκης, ο οποίος αξιοποιεί το χρονικό σηµείωµα του γιατρού του 
Μεγάλου Κάστρου, Γεωρ. Νικολετάκη και καταλήγει σε προγενέστερη του  1810 
χρονολόγηση του ποιήµατος (µετά το 1782).  

Η τουρκοκρητική ταυτότητα του ποιήµατος δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση, παρά 
το ότι σαν έργο ήταν γνωστό σε όλη την Κρήτη, το µάθαιναν και το µετέδιδαν και οι 
χριστιανικοί κύκλοι, µε τις αναµενόµενες αλλοιώσεις και προσµείξεις59, ενώ κάποιοι 
συλλογείς της Κρητικής λαϊκής ποίησης το ανθολόγησαν και το συµπεριέλαβαν στις 
εκδόσεις τους. Αυτό ήταν µια µεµονωµένη επιλογή γιατί στο σύνολό της η 
τουρκοκρητική ποιητική έµεινε έξω από το εκδοτικό ενδιαφέρον των Ελλήνων και 
περιθωριοποιήθηκε µε περιφρόνηση από τον αγωνιζόµενο κατά των Τούρκων 
κρητικό λαό. Υπάρχει και µία παραλλαγή, την οποία ο ∆ετοράκης την ονοµάζει 
«Κρητική»60, που αντίθετα µε τις «Τουρκοκρητικές» παραλλαγές επιχαίρει για το 
χαµό του Μεµέτακα και εύχεται να συνεχιστούν οι τιµωρίες των ασύδοτων αγάδων. 

                                                 
52 Σε έγγραφό του ο διοικητής του Μεγάλου Κάστρου, Ελχατζ Χακκή Μεχµέτ Πασάς, γράφει στις 
!9 Φεβρ. 1800, προς τον ιεροδίκη της πόλης, σχετικά µε τους αλλεπάλληλους φόνους Χριστιανών 
στην πόλη του Ηρακλείου και στα χωριά: «Από την ηµέρα που ήρθα στην Κρήτη καίγεται η καρδιά 
µου βλέποντας τους δυστυχισµένους ραγιάδες σ� αυτά τα χάλια�» Ν.Σταυρινίδης, ό.π.1971, 46. 
 
53 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράλκειο, 1990, 301. 
54 Αρχείο, τ. 15, σσ. 539 � 552. 
55 Βασίλειος Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, τ. Γ΄, Εν Χανίοις, 1909, 240. 
56 Εµµ. Σ. Αγγελάκις, Σητειακά, ήτοι Συµβολή εις την Ιστορίαν της Σητείας από των αρχαιοτάτων 
χρόνων µέχρι των καθ� ηµάς, τ. Β΄, Αθήναι, 1939, 35 � 41. 
57 Εµµανουήλ Γ. Κουτσαντωνάκης, «Το τραγούδι του Μεµέτακα»,  Αµάλθεια, τ. 6 (Ιούλ. � ∆εκ. 
1975) τχ. 24 � 25, σσ. 194 � 204. 
58 Νίκος Σταυρινίδης, ό. π.1971, 45 � 77. 
59 Κάποιοι στίχοι είναι σίγουρο ότι πρεστέθηκαν από Έλληνες διασκευαστές, όµως αυτό δεν 
αλλοιώνει τον υµνητικό χαρακτήρα του ποιήµατος προς τον τυραννικό Αγά. Εµβόλιµους στίχους θα 
µπορούσαµε να θεωρήσοµε τους : Β26, «που πότιζε τσοι Στειακούς λαήνια το φαρµάκι�», Ζ28 
«απού ποτίζει τσι Στειακούς νερό µε το φαρµάκι;» και Ζ48 «και χίλιες χαρές έκανε απού γλυτώσανε 
απ� τον παλιοαγά τζη».  
60 Θ. ∆ετοράκης, «Παρατηρήσεις στα τραγούδια του Μεµέτακα», Αµάλθεια, τ. 8, τχ. 32 (Ιούλ. Σεπτ. 
1977) σσ.253 �260. 
Οι πρώτοι στίχοι της «Κρητικής» αυτής παραλλαγής κάνουν γνωστό ευθύς εξ αρχήςτο διαφορετικό 
ύφος της τοποθέτησης: « Όλοι να παν και να �ρθουνε κι Αγάς να µη γιαγύρει, 
                                          Ν� ακούσω το χαµπέρι ντου να κάµω πανεγύρι. 
                                          Θε µου και να �ρθει ένας παχιάς να τόνε λεν Αντώνη, 
                                          Να ξεσκλαβώνει τσι Ρωµιούς, τσι Τούρκους να σκλαβώνει�» 
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 Ο Κουτσαντωνάκης θεωρεί ότι η πρώτη σύνθεση του  ποιήµατος έγινε στο 
µέγαρο του Μεµέτακα από µια σκλάβα µοιρολογίστρα µετά την θανάτωση του Αγά, 
και το άκουσµα της είδησης στη Σητεία.  Η παρεµβολή της Χριστιανής 
µοιρολογίστρας, αν ευσταθεί η άποψη, δε µειώνει την αξιοπιστία του έργου ως 
τουρκοκρητικού δείγµατος, γιατί η οπτική δεν έχει επηρεαστεί, και εν πάση 
περιπτώσει η στιχουργία µοιρολογιών από τρίτους ήταν έργο σύνηθες και 
αµειβόµενο.   

Ο Μεµέτακας ήταν στρατιωτικός διοικητής στη Σητεία, συνεργάτης του τοπάρχη 
Ιµπραήµ Αφεντακάκη, και διέµενε στο ενετικό µέγαρο της Ετιάς, κοντά στα φέουδα 
που του είχαν παραχωρηθεί στις Λίθινες, τα Περβολάκια και την Ετιά Σητείας. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι τέσσερις από τις επτά παραλλαγές προέρχονται από την 
περιοχή της Σητείας. Η άγρια συµπεριφορά  του άρχιζε πάντα µε ασφυκτική πίεση 
προς τους  ραγιάδες για τα «δοσίµατα» και είχε πάντα σαν αποκορύφωµα τον πνιγµό 
Χριστιανών οµήρων  και τον βιασµό και στραγγαλισµό κορασίδων από τα χωριά της 
περιφέρειας που εξουσίαζε. Οι µαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθµό των κοριτσιών που 
θανάτωσε σε εκατό, µέχρι τη στιγµή που µε ειδικό φιρµάνι από την Κωσταντινούπολη 
προσκλήθηκε στο Ηράκλειο µε παραπειστικές υποσχέσεις και εκεί πιάστηκε και 
στραγκαλίστηκε. Η αναχώρησή του για το Ηράκλειο συνδυάστηκε µε το τελευταίο 
ανοσιούργηµα, αφού υποχρέωσε τις γυναίκες της περιοχής του να χορεύουν µε 
ακάλυπτα στήθη, µέχρι την αποµάκρυνσή του από τα χωριά της φεουδαρχικής του 
επικράτειας.    

 
Β.  Ο µύθος σε όλες τις παραλλαγές βασίζεται σε κοινά θεµατικά µοτίβα. Οι 

µόνες πληροφορίες, που δεν είναι κοινές και βρίσκονται στην παραλλαγή ΣΤ΄ της 
∆υτικής Κρήτης, είναι για «ξεβαρκάρισµα» του Τουρνατζή «στη Σούδα» (ΣΤ΄3) και 
για τον «Κεραµιανό παπά�» (ΣΤ΄4). Θα µπορούσαµε σχηµατικά να καταγράψοµε το 
περιεχόµενο του µύθου σε κάθε παραλλαγή ως εξής: 

 
I. 1.Πρόσκληση στη Χώρα  µε αλλεπάλληλες γραφές (απατηλές).                     Α 
   2.Έλεγχος γραφής - Θετική ανταπόκριση Μεµέτακα.                                      Β 
   3.Αποχαιρετισµός των σκλάβων και των συγγενών.                                         Γ 
   4. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                       ∆ 
   5.Πορεία µε συνοδεία προς το Κάστρο.(Καχυποψία �σηµάδια �νέο γράµµα) Ε 
   6.Υποδοχή µε καφέ και αργιλέ.                                                                         ΣΤ 
   7.Σύλληψη � Θανάτωση µε πνιγµό.                                                                   Z 
   8.Εντολή για ονοµασία  παιδιού του.                                                                 Η    
 
II.1.Πρόσκληση στα Καστρινά µε γραφή.                                                            Α 
   2.Έλεγχος της γραφής από την Κατώ � Θετική ανταπόκριση Μεµέτακα.        Β 
                                                                                                                                                          

Το ίδιο ποίηµα δηµοσιεύει και ο Εµµ. Γενεράλις στο άρθρο του «Οσµάν Πασάς Πνιγάρης», στο 
περιοδικό ∆ΡΥΡΟΣ, τ.2 (1938), 507 �559. Πιστεύει ότι αναφέρεται στη δράση του Οσµάν Πασά. Ο 
Αγγελάκις, που δηµοσιεύει επίσης το ίδιο στιχούργηµα, διαφωνεί, θεωρεί ότι αναφέρεται στον 
Μεµέτακα από την σκοπιά των Κρητών, και το αναλύει στα Σητειακά, τ. Β΄, τχ. Α΄, σ. 38. 
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   3.Αποχαιρετισµός σκλάβων, παιδιών, γυναίκας, πεθερικών.                            Γ 
   4.Εντολή για ονοµασία παιδιού του.                                                                  Η 
   5.Πορεία µε συνοδεία στο Κάστρο (Καχυποψία � σηµάδια � νέο γράµµα)      Ε  
   6.Υποδοχή µε καφέ και αργιλέ.                                                                         ΣΤ 
   7.Σύλληψη � Θανάτωση µε αποκεφαλισµό.                                                      Ζ 
   8.Αράπης επιστρέφει και αναγγέλλει γεγονός.                                                  Θ 
   9.Θρήνος Αγάδαινας.                                                                                         Ι 
 
 III.1.Τάταρης και φιρµάνι.                                                                                  ΙΑ 
    2.Πρόσκληση στη Χώρα µε γραφές (σε όλους τους καπετανέους)                 Α  
    3.Έλεγχος της γραφής από τη Βαλτέ � Θετική ανταπόκριση Μεµέτακα.       Β 
    4.Αράπης ετοιµάζει τη φοράδα.                                                                       ΙΒ 
    5. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                     ∆ 
    6.Πορεία µε συνοδεία στο Κάστρο (Καχυποψία � σηµάδια  θανάτου.)          Ε  
    7. Άφιξη � Καφές γλυκύς, πρικύς.                                                                   ΣΤ 
    8.Θανάτωση µε απαγχονισµό.                                                                          Ζ         
                                                                   
IV.1.Τάταρης και φιρµάνι.                                                                                   ΙΑ 
    2.Πρόσκληση στη Χώρα µε γραφές (σε όλους τους καπετανέους)                 Α 
    3.Έλεγχος της γραφής από τη Βαλτέ � Θετική ανταπόκριση Μεµέτακα.       Β 
    4. Αράπης ετοιµάζει τη φοράδα.                                                                      ΙΒ 
    5. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                      ∆ 
    6.Πορεία µε συνοδεία στο Κάστρο(Καχυποψία-διάλογοι -σηµάδια θανάτου) Ε  
    7.Καφές γλυκύς, πρικύς.                                                                                  ΣΤ   
    8. Κρεµάλα.                                                                                                       Ζ   
    9. Αράπης επιστρέφει και αναγγέλλει γεγονός.                                                Θ 
   10.Θρήνος κεράς.                                                                                                Ι 
 
V.1.Τουρνατζής στη Χώρα.                                                                                ΙΑ 
   2.Πρόσκληση µε γράµµατα (στους Αγάδες).                                                   Α 
   3.Έλεγχος της γραφής από την πεθερά. -  Θετική ανταπόκριση Μεµέτακα.   Β 
   4.Χίλια τσικίνια στο κεµέρι.                                                                             ΙΓ 
   5.Αποχαιρετισµός γυναίκας, παιδιών, πεθεράς.                                               Γ 
   6. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                      ∆ 
   7. Άφιξη στη Χώρα � Καφές γλυκύς.                                                               ΣΤ 
   8. «Σερταρέ» στο λαιµό � Απαγχονισµός.                                                        Ζ           
   9.Ικεσίες Μεµέτακα.                                                                                         ΙΕ  
 
VI.1.Τουρνατζής στην Κρήτη (Σούδα).                                                              ΙΑ    
      2.Αναφορά Κεραµιανού παπά.                                                                      Ι∆ 
      3.Πρόσκληση µε γραφές  (στους Αγάδες)                                                     Α 
      4.Έλεγχος της γραφής από το Καντινάκι.                                                      Β 
      5.Εκατό τσικίνια στο κεµέρι.                                                                         ΙΓ  
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      6.Αποχαιρετισµός δούλων, παιδιών, κεράς.                                                   Γ 
      7. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                   ∆  
      8.Άφιξη στο Κάστρο � Καφές.                                                                      ΣΤ 
      9. «Σερταρέ» στο λαιµό � Απαγχονισµός.                                                     Ζ 
     10.Ετοιµασία του Τουρνατζή για πόλεµο.                                                     ΙΣΤ 
 
 VII.1.Ο Τουρνατζής στη Χώρα.                                                                         ΙΑ    
       2.Πρόσκληση µε γραφές  (στους Αγάδες)                                                    Α   
       3.Έλεγχος της γραφής από τη Χανούµη.                                                      Β 
       4. «ήσπασε το κολάνι»                                                                                  ∆       
       5.Άφιξη στη Χώρα � Ανάκριση.                                                                   ΣΤ  
       6. «τον επνίξανε κι απήτις τον εγδάρα»                                                        Ζ 
       7. επιστροφή αλόγου στην κερά.                                                                   Θ 
       8.Θρήνος κεράς � Παρηγοριά από κοπελιές.                                                 Ι 
 
Οι δεκαέξι θεµατικοί πυρήνες (Α � ΙΣΤ) των παραλλαγών, όπως είναι φανερό, 

δεν υπάρχουν σε όλες τις παραλλαγές. Μόνο τέσσερα θέµατα υπάρχουν και στα επτά 
δείγµατα, και αυτά έχουν να κάνουν µε τα κεφαλαιώδη σηµεία του µύθου, δηλαδή 
την πρόσκληση µε αλλεπάλληλες γραφές και προς όλους τους αγάδες (Α), τον έλεγχο 
της αξιοπιστίας της γραφής µε διαλογική παρεµβολή της χανούµης ή της πεθεράς, και 
την τελική απόφαση του Μεµέτακα, να ανταποκριθεί θετικά  στην προσκληση (Β), 
την υποδοχή του Μεµέτακα µε φιλοφροσύνη στο Μεγάλο Κάστρο (ΣΤ), και τη 
σύλληψη και θανάτωσή του µε τρόπο ελαφρά διαφοροποιηµένο σε κάθε παραλλαγή 
(Ζ). 

Το σπάσιµο του αναβατήρα (κολάνι) του αλόγου (∆), το βρίσκοµε σε όλες πλήν 
της δεύτερης παραλλαγής, µε την ίδια πάντα σηµασία, του κακού οιωνού.  Ο Τάταρης 
δύο φορές και ο Τουρνατζής τρεις ονοµάζονται ως µεταφορείς του φιρµανιού (ΙΑ). Ο 
Τάταρης είναι γνωστός στις παραλλαγές της Σητείας, ενώ ο Τουρνατζής αναφέρεται 
στις παραλλαγές της ∆υτικής Κρήτης και του Ηρακλείου. Ο αποχαιρετισµός των 
σκλάβων και των οικείων (Γ), είναι ένα µοτίβο, που επανέρχεται σε τέσσερις 
περιπτώσεις, και αποτελεί την λυρική πινελιά στο ηρωικό σύνολο της σύλληψης, µε 
την υπόνοια της θλιβερής οικογενειακής εξάρθρωσης. Η πορεία προς το Κάστρο και 
η αναφορά σε τοπωνύµια της διαδροµής  (Ε), βρίσκεται µόνο στις τέσσερις 
παραλλαγές της Σητείας. Η επιστροφή της είδησης (Θ) γίνεται σε δύο περιπτώσεις µε 
τον Αράπη και µία µε το άλογο, που επανέρχεται χωρίς τον αναβάτη του και κάνει 
γνωστή τη «συµφορά». Τρεις φορές επαναλαµβάνεται και ο θρήνος της αγάδαινας, ο 
οποίος επισφραγίζει πάντα  το ποίηµα. ∆ύο φορές βρίσκοµε την πληροφορία για τα 
«τσικίνια», που ζήτησε ο Μεµέτακας πριν φυγει (ΙΓ) και άλλες δύο την εντολή του να 
ονοµαστεί ο γιος του «Μεµέτης», για να µη χαθεί το όνοµα από το βιλαέτι, και 
προφανώς η ιδιότυπη υστεροφηµία του ήρωα. Μεµονωµένες και πιθανώς αµέτοχες σε 
κάποιον ιδεατό αρχικό ποιητικό κορµό είναι οι πληροφορίες για τον Αράπη, που 
ετοιµάζει τη φοράδα (ΙΒ), για τον Κεραµιανό Παπά (Ι∆), για τις αντιηρωικές ικεσίες 
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του Μεµέτακα, πριν τη θανάτωση (ΙΕ), και οι αναφορές στις ετοιµασίες του 
Τουρνατζή για συνέχιση του πολέµου και της καταδίωξης των γενιτσάρων (ΙΣΤ).  

Σχηµατικά η διασπορά των θεµατικών πυρήνων έχει ως εξής:   
  
  Α:  + + + + + + +  (7)            Σε όλες τις παραλλαγές. 
  Β:  + + + + + + +  (7)                            »»        
ΣΤ:  + + + + + + +  (7)                            »» 
  Ζ:  + + + + + + +  (7)                            »»  
  ∆:  + + + + + +     (6)              Ι � ΙΙΙ � IV- V � VI � VII 
 ΙΑ:  + + + + +        (5)              III � IV � V � VI � VII  
  Γ:  + + + +            (4)              I � II � V � VI  
  Ε:  + + + +            (4)              I � II � III - IV  
  Θ:  + + +               (3)              II � IV - VII 
  Ι :   + + +              (3)               II � IV - VII          
 Η:    + +                 (2)               I - II  
 ΙΓ:   + +                 (2)               V - VI 
 ΙΒ:   +                    (1)               IV 
 Ι∆:   +                    (1)               VI  
 ΙΕ:   +                    (1)               V 
 ΙΣΤ: +                    (1)               VI 
      
 
Από την αποδελτίωση αυτή µπορεί κανείς να φανταστεί την στρατηγική της 

αρχικής µορφής του τραγουδιού, το οποίο θα βασιζόταν στις συχνότερα 
εµφανιζόµενες πληροφορίες. ∆εν είναι ανεδαφική η άποψη για αρχική ποιητική 
µήτρα, από την οποία πήγασαν οι παραλλαγές, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν 
νοηµατικές αποκλίσεις και ιδεολογικές αντιθέσεις στα δείγµατα. ΄Ολες αυτές οι 
πλοκές έχουν έναν κοινό µυθικό άξονα, που αρχίζει από τα φιρµάνια και καταλήγει 
στην θανατική καταδίκη του περίφηµου Αγά. Ο χώρος, όπου διαδραµατίζεται η 
υπόθεση, εκτείνεται από τη Σητεία µέχρι το Ηράκλειο. Αναφέρονται πολλά ενδιάµεσα 
τοπωνύµια  της διαδροµής αυτής.  Ο µύθος «φωτογραφίζει» την τελευταία πράξη 
«γενναιότητας» του ήρωα. 

 Κατά τον ποιητή µας, προσκλήθηκε παραπειστικά από τον σουλτανικό 
απεσταλµένο, δεν πτοήθηκε, δεν υπολόγισε τις νουθεσίες  των φοβισµένων γυναικών, 
αποχαιρέτησε ψύχραιµα οικείους και υπηρέτες και πήρε το δρόµο για την 
πρωτεύουσα και τον διοικητικό προϊστάµενο. Κάποια σηµάδια προϊδέασαν για την 
παγίδα, αλλά δεν ανέκοψαν την πορεία. Η παρουσία στο Μεγάλο Κάστρο 
αποκαλύπτει παρρησία  και αυτοπεποίθηση. Η δολιότητα καταλογίζεται στην άλλη 
πλευρά. Η «ανακόλουθη» κεντρική εξουσία, πρώτα δεξιώνεται και µετά παγιδεύει και 
εξοντώνει τον προσκεκληµένο της61. Ο ήρωας πεθαίνει αλλά , όπως αφήνει να φανεί ο 

                                                 
61 Η πρακτική αυτή αντιστοιχεί απόλυτα στην πολιτική του διαδόχου του Οσµάν (Πνιγάρη) στην 
Κρήτη, του Ρεσίτ Μουσταφά (Κιουταχή) ο οποίος διδάχθηκε από το πάθηµα του προκατόχου του, 
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συνθέτης της ρίµας, τίποτα δεν  διορθώνεται µε την τιµωρία. Ο θρήνος της Χανούµης 
επισφραγίζει το γεγονός του «µπαµπέσικου» θανάτου, που η τουρκοκρητική οπτική 
του ποιητή δε φαίνεται να τον κατανοεί και να τον συγχωρεί. 

 Ο λόγος δεν υιοθετεί την υπερβολή. Όλες οι σκηνές αποδίδονται µε ρεαλιστικά 
χαρακτηριστικά, δεν υπάρχουν εξάρσεις στις περιγραφές και η γλώσσα  είναι λιτή.   

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι η φιλοτυραννική αυτή οπτική του αρχικού 
Τουρκοκρήτα ποιητή διατηρήθηκε στις παραλλαγές, που συγκράτησε η ελληνική 
παράδοση πλάι πλάι µε την ελληνική οπτική, που βρίσκεται στην κρητική παραλλαγή 
της ρίµας.62 

    
  Γ. Ο ιδεολογικός χώρος του έργου βρίσκεται µέσα στην φεουδαρχική λογική 

της οθωµανικής πραγµατικότητας των πρώτων σκληρών αιώνων της κυριαρχίας στην 
Κρήτη. Μια δεύτερη ιδεολογική κατασκευή πλάθει ένα πρωτοφανές επαναστατικό 
µοντέλο κατά της κεντρικής διοίκησης, η οποία επιδεικνύει τάσεις χαλάρωσης της 
σκληρής πολιτικής γραµµής, επηρεάζεται από ουµανιστικές παρεµβολές και τιµωρεί 
τους ζηλωτές του οθωµανικού µιλιταρισµού, ο οποίος στήριζε πάντα την 
αυτοκρατορία.  

  Ο πρώτος στιχουργός σίγουρα  δεν είχε µόνο ιστορικές βλέψεις. ∆εν ήθελε 
απλά να απαθανατίσει µέσα στη ρίµα του ένα δυσάρεστο ιστορικό γεγονός, παρά το 
ότι οι ρίµες είχαν και χαρακτήρα ενηµερωτικό63. Παράλληλα, ή περισσότερο, θέλησε 
να προβάλει τη λεβεντιά του Μεµέτακα, τον οποίο παρουσιάζει σαν ανυποψίαστο 
θύµα µιάς δόλιας και αποτρόπαιας πολιτικής πρωτοβουλίας. Ίσως είναι νωρίς ακόµα 
για συµπερασµατικές γνωµατεύσεις περί της «τουρκοκρητικής ποίησης», όµως δεν 
αποκλείεται να εντοπιστεί κύκλος από ρίµες µε λαϊκά στιχουργήµατα, που ψάλλουν 
«κλέα ανδρών», γενιτσάρων µε αντισουλτανική τοποθέτηση, ειδώλων (ποιητικών) 
µιας µικρής αλλά ζωντανής κοινωνίας στην Κρήτη. Από τις ρίµες αυτές λείπει η 
συναισθηµατική παρεµβολή του ριµαδόρου, και το έργο µοιάζει µε έµµετρο 
δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ,64 που ενηµερώνει µε συνοπτικό και ακριβή τρόπο. 

 Ο Μεµέτακας είναι το σύµβολο του Οθωµανού φεουδάρχη, του αγέρωχου 
τοπάρχη, του ακαταδάµαστου γενίτσαρου, που «ποτίζει µε τα λαήνια το φαρµάκι» 
τους υπηκόους του, για να στερεώσει την κεντρική εξουσία και την ιδιωτική του 
ευηµερία. Βέβαια για λόγους υποτυπώδους αισθητικής ο άγνωστος ποιητής δεν 

                                                                                                                                                          
δεν συγκρούστηκε κατά µέτωπο µε τους πανούργους αγάδες, τους προσκαλούσε φιλικά, τους 
κερνούσε καφέ, και στην κατάλληλη στιγµή µε προετοιµασµένους δηµίους και στρατιώτες της 
απόλυτης εµπιστοσύνης του συνελάµβανε και απαγχόνιζε µέσα στο διοικητήριο τον ανυποψίαστο 
επισκέπτη. Βλ. σχετικά: Νίκος Σταυρινίδης, Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συµπολεµιστές του, 
τ.Α΄, Ηράκλειον, 1971, 64. 
62 «Όλοι να παν� και να �ρθουνε κι Αγάς να µη γιαγείρει - ν� ακούσω το χαµπέρι του, να κάµω 
πανεγύρι�» ∆ες σηµείωση 60, σελ. 39. 
     
63 Ο Σταυρινίδης γράφει ότι «οι ρίµες αυτές ήταν οι εφηµερίδες της εποχής εκείνης». Ν.Σταυρινίδης, 
ό. π.1971, 49 
64 Νίκος Κοντοσόπουλος, «Η Κρητική Ρίµα και η Γλώσσα της», Κρητική Εστία, Περίοδος ∆΄, τ. 8 
(2000-2001), 223. 
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αναφέρει κανένα από τα εγκλήµατά του. Ο  ήρωας καταδικάζεται χωρίς 
κατηγορητήριο στην στιχουργική αυτή κατασκευή. Αντίθετα κατηγορείται και 
κακολογείται η κεντρική εκείνη εξουσία, που µε τις ανθρωπιστικές αδυναµίες της  
έδωσε βάση στις αναφορές (αρτζιχάλια) και στα παράπονα των υπόδουλων, και 
συνέταξε τα «επάρατα» φιρµάνια.  

Στο λογοτεχνικό σχεδίασµα του πρώτου δηµιουργού, ίσως,  προείχε το ατρόµητο 
µοντέλο του πλούσιου Τουρκοκρητικού αυθέντη, ο οποίος απολαµβάνει την 
οικογενειακή ζωή στην ευρύχωρη και πολυάνθρωπη έπαυλή του. Ο Αγάς, η κερά του, 
τα παιδιά και τα πεθερικά του, ζουν σε περιβάλλον ασφάλειας, αυτάρκειας  και 
αλληλοπροστασίας µέσα στο πλούσιο «κονάκι».  Η κατοικία  εκτός από τους 
καφασωτούς γυναικωνίτες διαθέτει ενδιαιτήµατα για το υπηρετικό προσωπικό, τους 
δούλους και τον σταυλάρχη, τον Αράπη των παραλλαγών, ο οποίος συνοδεύει τον 
αυθέντη στις εξόδους του. Ο πλούτος φυλάσσεται µέσα στο µέγαρο από την 
Χανούµη, η οποία ανάλογα µε την εντολή µπορεί να βάλει εκατό και χίλια «τσικίνια 
στο κεµέρι» του αγά της, για να εξαγοράσει προφανώς τους πολιτικούς 
προϊσταµένους, αν εκείνοι σκέπτονταν απειλητικά.  

 Ο ερχοµός του Τάταρη ή του Τουρνατζή παρουσιάζεται σαν ώρα 
αναθεµατισµένη και αποφράδα, και τα φιρµάνια που έφερε, παραλληλίζονται µε 
αστραπές και βροντές µαυρισµένης καταιγίδας. Η πρόσκληση προς τους Αγάδες και 
ονοµαστικά στον Μουστοτσελεπάκη, εµφανίζεται σαν µια πτυχή δολοπλοκίας.Τα 
γλυκά λόγια της γραφής, «τα κανάκια των γραφάδων», είναι αντιηρωικές «υπουλίες», 
ασύµβατες µε την ατρόµητη ηθική του τοπάρχου. Κάποιες λογικές και δυσάρεστες  
ερµηνείες των προσκλήσεων αφήνονται για τις συζύγους ή τις πεθερές, οι οποίες 
ούτως ή άλλως είναι έξω από τα όρια του ηρωικού ιδεώδους. Οι διοσηµίες και οι 
κακοσηµαδιές είναι στις παραλλαγές ο µόνος αληθινός µάρτυρας, που λαµβάνεται 
υπόψη, ίσως επειδή η τύχη και όχι ο ορθολογισµός ή η κοινωνική ηθική στήριξε και 
παρέτεινε τη φεουδαρχική ασυδοσία.      

Η τουρκοκρητική οπτική προφανώς  έχει τους δικούς της όρους στη 
σκιαγράφηση του ηρωικού ιδεώδους. Η τιµωρία («θυσία») του θύτη βρίσκει όρους 
καλλιτεχνικούς να «εξαρθεί», µέσα από την ποιητική της τουρκοκρητικής 
φεουδαλικής κοσµοαντίληψης. 
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∆ΕΙΓΜΑ 3Ο  
►ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΠΑΣΣΑ, 1812. (ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ)65 

1. Πολύν καιρό �χεν ο Βασιλιάς να πέψ� ένα ζαµπίτη 
2. Κ� έµπεψε τον Οσµάν Πασσά κ� εκέντησε την Κρήτη. 
3. Μ� απήτης εξεβάρκαρε κ� έµαθε τα βαέθια, 
4. γραφαίς, γραφαίς του έπεµπε σ� ούλα τα βιλαέθια. 
5. Κι ένας Πισκοπιανός Παπάς του �δωσεν αρτζιχάλι, 
6. να πνίξουν τον Αρίφ � αγά τ� όµορφο παλληκάρι. 
7. Κι ένας Πισκοπιανός παπάς οπού να φάη µπάλα, 
8. του Μουχαµέτη και τ� Αλή να έχη την κατάρα. 
Κ.λ.π. 
(Αυτό το «κ.λ.π.» του Π. Βλαστού σηµαίνει ότι συνεχίζεται, 
όµως  εκείνος δε µας δίνει άλλους στίχους.) 
 
Πληρέστερη παραλλαγή.66 

1. Να �χε βουλήσε� η Παρασκή και να χαθή η γιώρα 
2. όντεν εξεβαρκάριζεν Οσµάν Πασάς στη Χώρα. 
3. Να �χε βουλήσ� η Παρασκή και να ραΐσ� η Τρίτη 
4. όντεν εξεβερκάρισεν Οσµάν Πασάς στην Κρήτη. 
5. Όντεν εξεβαρκάρισε στση Σούδας το λιµάνι 
6. να �χε βουλήση, να χαθή, γιατί δεν είχ� ιµάνι. 
7. Ένας παπάς Πισκοπιανός του ρίχτ� αριτζιχάλι,67 
8. να πιάσουν τον Αρήφ Αγά τ� όµορφο παλληκάρι. 
9. ─Πες µου παπά το δίκιο σου, µα γω θα σου το κάµω, 
10. µα ψώµατα να µη µου πης, γιατί θα σε κρεµάσω. 
11. ─Μα τ� άγιά µου γράµµατα, µα τσι χρουσές ηµέρες, 
12. [δεν τσι ορίζω, αφέντη µου, τσι τρεις µου θυγατέρες]68 
13. µηδέ παιδιά ορίζω µπλιό, µηδέ τον απατό µου 
14. µα το σπαθί σου βάν� οµπρός κι ύστερα το σταυρό µου. 
15. [Σαββάτο λάβαν τη βουλή δώδεκα Γιανιτσάροι, 
16. να πιάσουν τον Αρήφ Αγά, τ� οµορφο παλληκάρι. 
17. Μα όντε το λόγον είπανε κ� αβουληθήκαν όλοι, 
18. επήγαν και το ζώσανε το έρηµο περβόλι. 

                                                 
65 Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος 15ος, σελ. 656. Πριν από το στιχούργηµα αυτό, προηγούνται δύο 
παραλλαγές, προφανώς ελληνικές, αφού δεν χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Τουρκοκρητική 
Ποίησις». 
66 Νίκος Σταυρινίδης, Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι Συµπολεµιστές του, τ.Α΄, Ηράκλειον, 
1971, 53-54.   
67 Κοινό σηµείο µε τους στίχους 4 - 6 της Στ΄ παραλλαγής του Μεµέτακα, που προέρχεται από τη 
∆υτική Κρήτη. Εκεί ο παπάς, είναι Κεραµιανός.  
68 Μέσα στις αγκύλες είναι οι στίχοι που παραλείπει ο Σταυρινίδης, ο οποίος αντιγράφει τα 
αποσπάσµατά του από τον Γ.Α. Σήφακα. Η πληρέστερη µορφή του ποιήµατος καταγράφεται από 
τον Σήφακα, ο οποίος το κατέγραψε όπως το άκουσε από ανθρώπους που το είχαν αποµνηµονεύσει. 
Γεώργιος Α. Σήφακας, Σήφακας, ο Ήρως της Κρήτης,Αθήναι, 1953, σσ. 30 �33.    
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19. Αράπης κάνει να τσι δη, πιάνει τη χαρµπαλέτα. 
20. �∆ος µου, Αγά µου, θέληµα να τωνε παίξω ντρέτα. 
21. Γροικάτε το σκυλάραπο λόγια που µου τα λέει, 
22. την αλυσίδα στο λαιµό γυρεύγει να µου φέρει. 
23. �∆ος µου, Αγά µου θέληµα κι όσοι ξεµιστευτούµε, 
24. στο Κάστρο και στη Μεσαρά καλά θα παινεθούµε. 
25. �Γροικάτε το σκυλάραπο δουλειές που µου τσι κάνει, 
26. την αλυσίδα στο λαιµό ξανοίγει να µου βάνη. 
27. Και πιάνουν τον Αρήφ Αγά, χέρια και πόδια δένουν. 
28. �∆ε µε λυπάστε, µπρε παιδιά, πνοή ψυχή µου βγαίνουν. 
29. Και όντε του εβγάνανε την ασηµοπιστόλα, 
30. �∆ε µε λυπάστε, µπρε παιδιά, απού �µαι σαν τη βιόλα; 
31. Και όντε του εβγάνανε τ� ασηµωτό µαχαίρι, 
32. �∆ε µε λυπάστε, µπρε παιδιά, απού δεν έχω ταίρι; 
33. Στη στράτα που τον πηαίνανε εφώναξεν: �Αµάνι, 
34. αφήστε µε µωρέ παιδιά, δεν είστε σεις Οσµάνοι; 
35. Κι� όντε τον επερνούσανε εις τω Χανιώ την πόρτα, 
36. τα λούλουδα µαραίνουνταν κ� εψύγουνταν τα χόρτα. 
37. Κι όντε τον επερνούσανε στση χώρας τ� αργαστήρια, 
38. οι πέτρες εραΐζανε πάνω στα παραθύρια. 
39. Κι όντε τον επερνούσανε κάτω στο σαντριβάνι, 
40. κρύο νερό εζήτηξε κι ας είχεν αποθάνει. 
41. Κι όντε τον ανεβάζανε εις του Πασσά τη σκάλα,69 
42. ζερβά, δεξιά εστράφηκε κι εφώνιαξε µεγάλα. 
43. �Παιδιά και πού �στ� οι φίλοι µου και σεις οι γεδικοί µου, 
44. εις του Πασσά το συγκουλέν εβάλαν τη ζωή µου. 
45. Και ο Πασσάς ως τ� άκουσε, πολλά του βαροφάνη: 
46. �Καλώς τον τον Αρήφ Αγά, τ� όµορφο παλληκάρι.] 
47. Και η νενέ του ως τ� άκουσε το φερετζέ τση πιάνει, 
48. κ� εις του Πασσά εστάθηκε, ξανάστροφα τον βάνει. 
49. ─Πασά και Βεζυράκι µου, να µου τονε χαρίσης,  
50. µ� αν θες φλωριά στο βάρος του, να τονε καµπανίσης. 
51. ─Πώς µου το λες, Καδή νενέ, να σου τονε χαρίσω, 
52. που πείραξε τσι κοπελιές και θα τον καταλύσω; 
53. {Ρωµιούς πολλούς εσκότωσε κι εξέβγαλε παπάδες 
54. κι έκαµε τόσα ορφανά κι αριφνητες χηράδες.}70 
55. [�Βάλε Νενέ, το φερετζέ, να µη σε δουν οι Τούρκοι, 

                                                 
69 Οι τέσσερις επόµενοι στίχοι βρίσκονται και σε άλλα δηµοτικά της Κρήτης, όπως π.χ. στο «Ο 
∆άσκαλο � Γιάννης (1770)» (�Κι όντεν τον ανεβάζασιν εις του πασά τη σκάλα � τ� αµάθιαν του 
ετρέχασιν ωσάν τη µπουτσουνάρα. � Αχ πού �στ� εσείς οι φίλοι µου κ� εσείς οι γ� εδικοί µου, - και 
στου πασά µ� αφήκετε�» Αριστείδης Κριάρης, ό. π., 33.   
70 Οι δύο αυτοί στίχοι υπάρχουν µόνο στην παραλλαγή, που δηµοσιεύει ο Σταυρινίδης. Πρόκειται, 
ίσως,  για εµβόλιµους στίχους από την ελληνική πλευρά. 
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56. µα µένα θα µε φέρουνε νεκρό εις το ταµπούτι. 
57. ∆ό(ς) µου, Νενέ, τη χέρα σου, τη µια σου και την άλλη, 
58. το γάλα που µε βύζαξες κάµε µού το χαλάλι. 
59. �Χαλάλι σου το γάλα µου, χαλάλι σου παιδί µου, 
60. δεν έχει µάνα σαν κ� εµέ την παραπόνεσή µου. 
61. �Μ� αφήνω σας παραγγελιά για το µεγάλο αράπη, 
62. εις το ντολάπ� ειν� τα χαρθιά, κάµετέ τον αζάτι. 
63. Κι αφήνω σας παραγγελιά ογιά το χανουµάκι, 
64. να µη µου το µαλώνετε, τ� άσπρο µου γιασεµάκι.] 
65. Κι αφήνω σας παραγγελιά τσι τρεις νερατζοπούλες, 
66. να µη µου τσι µαλώνετε τσι τρεις παπαδοπούλες.  
67. [Στο παραθύρι πού �βγαινα κι εθώρουνα τη χώρα, 
68. βάλε, Νενέ µου, χτίσε το, γιατ� ήµουν σαν τη βιόλα. 
69. Στο παραθύρι πού �βγαινα, κι εθώρουνα την άµµο, 
70. βάλε, Νενέ µου, χτίσε το, γιατί δεν είχες άλλο. 
71. Στο παραθύρι πού �βγαινα και έπαιζα τη λύρα,  
72. βάλε, Νενέ µου, χτίσε το γιατ� ήσουν κακοµοίρα. 
73. Θωρείς τα τα δαχτύλια µου τα µακροκονδυλάτα,71 
74. παιδιά και δεν την έπαιζα(ν) τη λύρα βαγιωνάτα. 
75. Θωρείς τα τα δαχτύλια µου τα κονδυλοσερµένα, 
76. παιδιά και δεν την έπαιζα(ν) τη λύρα χαϊδεµένα. 
77. ́Αµµε, Νενέ µου, στο καλό, άµµε και συ πουλί µου, 
78. µα ο Πασσάς θα τη χαρή εµέ την κεφαλή µου. 
79. Άµµε, σα δης το µνήµα µου και βγάλη χορταράκια, 
80. έλα, βοτάνισέ µου το µε τ� άσπρα σου χεράκια.72   

 
 

Α. Το τραγούδι αυτό δεν έχει σαφή τίτλο. Ο Παύλος Βλαστός δίνει στο 
απόσπασµα, που ανθολογεί, τον τίτλο «Του Χατζή Οσµάν Πασσά, 1812». Ο Σήφακας 
και ο Σταυρινίδης δεν βάζουν τίτλο, αλλά τονίζουν το πρόσωπο του Αρήφ Αγά και 
όχι του Οσµάν Πασά. Θα µπορούσε χωρίς δυσκολία να ονοµαστεί «Το τραγούδι του 
Αρήφ Αγά», αφού ο µύθος αναφέρεται στη σύλληψη και στο τέλος του. Το 
απόσπασµα του Βλαστού είναι µόνο η αρχή κάποιας από τις παραλλαγές, µε τις 
οποίες ήταν γνωστό το ποίηµα στην Κρήτη. Υπάρχουν και κρητικές παραλλαγές, 
όπου οι κατάρες απευθύνονται στον Αρήφ και οι ευχές στον Οσµάν και στο 
Σουλτάνο, που τον έστειλε. Για το αληθινό πρόσωπο του γενίτσαρου Αρήφ, και την 

                                                 
71 Οι στίχοι 73-76 βρίσκονται και στην Ζ παραλλαγή του «Μεµέτακα», 31-32, αλλά και σε άλλα 
κρητικά δηµοτικά τραγούδια. 
72 Γνωστή ποιητική έκφραση και σε άλλα κρητικά ποιήµατα. Π.χ. «Της Σούσας το τραγούδι», (�Αν 
τον ιδείς τον τάφο µου και βγάλει χορταράκι, - έλα βοτάνισέ µου τον µε τ� άσπρο σου χεράκι.). 
Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης Συλλογή�σ. 305, και  Σταµάτης Αποστολάκης, Ριζίτικα, τα ∆ηµοτικά 
Τραγούδια της Κρήτης, Γνώση, Αθήνα, 1993,191.  
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κακοποιό δράση του κατά των Χριστιανών της περιοχής του γράφουν ο Σήφακας73 
και ο Σταυρινίδης74.    

Για την τουρκοκρητική ταυτότητα του ποιήµατος ο Βλαστός είναι σίγουρος, 
όπως και ο Σταυρινίδης. Ο Σήφακας δε λέει µε σαφήνεια κάτι σχετικό, δεδοµένου ότι 
το κατέγραψε από γέροντα Κρητικό, που γνώριζε από στήθους τη ρίµα. ∆εν υπάρχει 
βέβαια καµιά αµφιβολία, ότι το έργο είναι προϊόν τουρκοκρητικής έµπνευσης, γιατί 
αναφέρεται µε περισσή συµπάθεια στο πρόσωπο και στο οικογενειακό περιβάλλον 
του Αρήφ, ενώ παραγνωρίζει το δράµα του παπά της Επισκοπής, που έχασε τις τρεις 
κόρες του από τον άρπαγα Αγά. Η οπτική είναι καθαρά τουρκοκρητική. Αποσιωπά τις 
κατηγορίες, που οδήγησαν τον Αρήφ στην τιµωρία, δεν καταγράφει στο ελάχιστο την 
τυραννική του συµπεριφορά προς το χριστιανικό στοιχείο, και προβάλλει το ήπιο 
πρόσωπο του τιµαριούχου, που ζει και εργάζεται ειρηνικά  µέσα στις καλλιέργειες και 
τα περιβόλια του, περιστοιχισµένος από πιστούς υπηρέτες, αγαπηµένους γονείς, και 
µεγάλο  χαρέµι, για το οποίο φροντίζει µέχρι και την τελευταία του στιγµή.   

Είναι ένα ακόµη ποιητικό δείγµα, από τη ∆υτική Κρήτη αυτή τη φορά, που µας 
ιδεάζει για την ύπαρξη «ηρωικού κύκλου» ποίησης απλωµένου σε όλο το νησί, µε 
θέµα  τα γεγονότα του 1812 � 1816, και την προσπάθεια του Σουλτάνου να περιορίσει 
την γενιτσαρική αυθαιρεσία. Τα ιστορικά στοιχεία, που διασώζει το ποιήµα, είναι 
πολλά. Το όνοµα του Οσµάν Πασά, ήταν καλά γνωστο στη ∆υτική Κρήτη, αφού εκεί 
έδρασε, µετά την άφιξή του στη Σούδα, στις 12 Σεπτεµβρίου 1812. Στην Ανατολική 
Κρήτη, όπως έγινε φανερό, προτίµησαν το όνοµα Τάταρης και Τουρνατζής, που 
αναφέρεται σε τίτλο αξιωµατούχου, ίσως γιατί η πολεµική δράση του συγκεκριµένου 
Πασά δεν έφτασε µέχρι τις ανατολικές επαρχίες, αλλά ανακόπηκε µπροστά στο 
Μεγάλο Κάστρο. Γενικά στα  δείγµατα της ∆υτικής Κρήτης το πολιτικό παρασκήνιο 
είναι γνωστότερο, µε την αποστολή του Οσµάν, τις αναφορές και τις ιδιαίτερες 
καταθέσεις των βασανισµένων ραγιάδων.  Στην Ανατολική Κρήτη αιφνιδιάστηκαν οι 
αγάδες, και στην ποιητική διαπραγµάτευση των γεγονότων µετράει περισσότερο η 
παραπειστική πρόσκληση των υποψήφιων «θυµάτων» και η ταχύτατη καταδίκη τους 
µε πολλή δολιότητα εκ µέρους των µηχανισµών της εξουσίας.  

Η άποψη ότι ο νέος Πασάς «δεν είχε ιµάνι», ήταν δηλαδή άπιστος, αποτελούσε  
πεποίθηση του τουρκικού στοιχείου της Κρήτης, η οποία  καλλιεργήθηκε και από 
τους Χριστιανούς.75 Οι Μουσουλµάνοι ονόµαζαν «παπά Γιάννη» τον 

                                                 
73 Γ.Α.Σήφακας, ό. π., 27. 
74 Ν. Σταυρινίδης, ό. π., 46-47. 
75 Γύρω από τη συγκεκαλυµµένη χριστιανική πίστη του Οσµάν, είχαν πλαστεί διάφορες απόψεις. Η 
πιο προωθηµένη περιλαµβάνεται σε ένα µικρο φυλλάδιο 16 σελίδων, µετάφραση από ανώνυµη 
γαλλική συγγραφή, που έχει τον τίτλο, Οσµάν Πασάς � Πάτερ Βασίλειος. Η Κρήτη 
Γενιτσαροκρατούµενη. Μετάφρασις εκ του γαλλικού, υπό Θεοδώρου Μοσχοπούλου. Εν Οδησσώ, 
1912, Τύποις Ελένης Χρυσογέλου�Στο κείµενο αυτό ο Γάλλος αφηγητής βεβαιώνει ότι στη Μονή 
Ασωµάτων Αµαρίου ο ηγούµενος Ιωσήφ, κατά την επανάσταση του 1866, του διηγήθηκε ότι όταν ο 
Οσµάν «ο απαγχονιστής»  βρισκόταν στο Ρέθυµνο, τον κάλεσε κάποια παραµονή του Πάσχα στην 
κατοικία του, και αντί να τον θανατώσει όπως φοβόταν, τον ανάγκασε να τελέσει όρθρο και 
λειτουργία και να µεταλάβει µαζί του. Στη συνέχεια δίνει την εκδοχή της αποστολής στην Κρήτη 
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«αλλοπρόσαλλο» Πασά, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Αυτοκρατορίας τους 
επεδείκνυε «ραγιαδοφιλία»76 και τιµωρούσε τους πιστούς αδελφούς και δη τους 
δυνατούς, τους κορυφαίους στην κοινωνική διαµόρφωση της Κρήτης. Βέβαια πίσω 
από την ανεξήγητη για του Τουρκοκρήτες συµπεριφορά του νέου Πασά κρυβόταν η 
δέσµευση του Σουλτάνου, να σεβαστεί τους χριστιανικούς πληθυσµούς, µετά τη 
Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1812), που επισφράγισε έναν ακόµη ρωσοτουρκικό 
πόλεµο. Το «κήρυγµα ραγιαδοφιλίας», που εγκαινίασε τότε ο Σουλτάνος Μαχµούτ ο 
Β΄ είχε ασφαλώς και άλλα κίνητρα και δη οικονοµικά, αφού η γενιτσαρική 
εγκληµατικότητα στην Κρήτη ελάττωνε τις δηµόσιες προσόδους, µε την εξολόθρευση 
του παραγωγικού πληθυσµού των Ρωµιών.   

Τα «αρτζιχάλια» ήταν οι αναφορές, που δέχτηκε ο Οσµάν από τους 
κακοποιηµένους πολίτες, πριν προβεί στις συλλήψεις και την καταδίκη των αγάδων. 
Η αναφορά του παπά της Επισκοπής Κυδωνίας, που µνηµονεύεται στο ποίηµα, είχε 
κατά τα φαινόµενα καθοριστική βαρύτητα για την «προγραφή» του Αρήφ Αγά. Σε 
άλλες πηγές συγχέεται τόσο το όνοµα Επισκοπή, µε άλλα χωριά της Κρήτης, 
(Επισκοπή Ρεθύµνου), όσο και ο παπάς, που άλλοτε έχει µία κόρη, άλλοτε τρεις, 
παρενοχλείται από έναν ή πέντε Τούρκους διασκεδαστές, άλλοτε ονοµάζεται 
Μονόλης, άλλοτε πάει στην Κωσταντινούπολη, και άλλοτε µεταφέρει τα παράπονα 
µιας Χριστιανής µάνας.  Σίγουρα πολλές ρίµες, κρητικές και τουρκοκρητικές, µε 
παραπλήσιους µύθους  ενιαιοποιήθηκαν και κατέληξαν στα υπάρχοντα ποιητικά ίχνη 
της µίας ή της άλλης οπτικής.  

Ο Αρήφ, όπως προκύπτει από το ποίηµα, ήταν ένας κοινότυπος φεουδάρχης στην 
Κυδωνία των Χανίων, δεν είχε διαθέσεις ανταρσίας κατά της κεντρικής εξουσίας, 
παρά το ότι γνωρίζει τις αντιστασιακές διαθέσεις των γενιτσάρων της ανατολικής 
Κρήτης.77  και δε φανταζόταν ότι θα πλήρωνε µε τη ζωή του επειδή «πείραξε τις 
κοπελιές» κατά την κατηγορία του Οσµάν. Ο µεγάλος Αράπης, που τον προστατεύει 
σαν προσωπικός φρουρός, έχει χαρτια (62), είναι δηλαδή αγορασµένος από 
σκλαβοπάζαρο, και πιθανώς δεν είναι ο µόνος στην υπηρεσία του, αφού γίνεται λόγος 
για τον πιο µεγάλο. 

Οι χαϊδευτικές αναφορές στο χανουµάκι και στις τρεις Νεραντζοπούλες, 
παραπέµπουν στο πολυγαµικό µοντέλο των πλούσιων Μουσουλµάνων της Κρήτης. 
Στο χαρεµλίκι αυτής της µορφής θήτευαν και Χριστιανές, αρπαγµένες δια της βίας, 

                                                                                                                                                          
από τον Σουλτάνο Μαχµούτ Β΄, του πρωτοσύγγελου των πατριαρχείων, πατρός Βασιλείου, ως 
Γενικού ∆ιοικητή, µε σαφείς εντολές κατά των αποθρασυµµένων αγάδων.  
76 Ο όρος «ραγιαδόφιλος» (τουρκ. ρεαγιαπερβέρ) υπάρχει σε έγγραφα του Μαχµούτ Β΄ και των 
περιφερειαρχών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, και απηχεί κάποια αλλαγή στην αυστηρή κατά 
των Χριστιανών γραµµή.  Ν. Σταυρινίδης, ό. π. 1971,48.   
  
77 Στον στίχο 24 ο σκυλάραπος, που ζητά «το θέληµα» να χτυπήσει τους πολιορκητές του 
περιβολιού, λέει στον αφέντη του πως, «όσοι ξεµιστευτούµε, στο Κάστρο και στη Μεσαρά καλά θα 
παινεθούµε», προφανώς από εκείνους που σθεναρά αντιστάθηκαν και µαταίωσαν τα σχέδιά του 
Οσµάν.  
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χρήσιµες για τον φυλετικό εξευρωπαϊσµό των απογόνων, των «κεντριστών», όπως 
ονοµαζόταν οι Τούρκοι που προήλθαν από µήτρα Ελληνίδων.78       

 
Β. Η στρατηγική του ποιήµατος ακολουθεί το παράδειγµα του διηγήµατος. 

Υπάρχει ο αφηγητής, ο οποίος δίνει τις πληροφορίες σε ιστορικό χρόνο, 
ακολουθώντας τη φυσική χρονολογική σειρά των γεγονότων. Τα πράγµατα αρχίζουν 
από το «ξεβαρκάρισµα» του Οσµάν στη Σούδα και τελειώνουν µε τα «χορταράκια» 
στο µνήµα του Αρήφ, µια µετωνυµική δήλωση της θανατικής του καταδίκης. Το 
διηγηµατικό ύφος του ποιήµατος βασίζεται σε µια σειρά  ρηµατικών τύπων, 
διηγηµατικών αόριστων και παρατατικών, που διακόπτονται µόνο στα διαλογικά 
σηµεία. Τα διαλογικά µέρη στην τουρκοκρητική ποιητική έχουν την σαφή τάση να 
υιοθετούν τον ευθύ λόγο και τον ενεστώτα χρόνο. ∆ιαισθάνεται ο µελετητής µια 
έντονη προσπάθεια των ποιητών να δώσουν τα σηµεία  έντασης µε δραµατική 
αµεσότητα, σαν να συµβαίνουν σε µια ιδεατή σκηνή µπροστά στα µάτια του ακροατή, 
ή του αναγνώστη.  

Ο ιστός των ιστορικών χρόνων και του διηγηµατικού µέρους περνά από τις 
ρηµατικές έννοιες ως εξής:  «εξεβαρκάρησεν �  λάβαν (τη βουλή) � είπανε (το λόγο) 
� βουληθήκαν (όλοι) � επήγαν � ζώσανε (το έρηµο περβόλι) � τον πηαίνανε (στη 
στράτα) � εφώναξεν (αµάνι) � (όντε τον) επερνούσανε � µαραίνουνταν (τα λούλουδα) 
� εψύγουνταν (τα χόρτα) � εραΐζανε (οι πέτρες) � εζήτηξε (νερό) � εστράφηκε (ζερβά, 
δεξιά) � εφώνιαξε (µεγάλα) � τ� άκουσε (ο Πασάς) � (πολύ του ) βαροφάνη � τ� 
άκουσε (η Νενέ του) � εστάθηκε (εις του Πασά)».  

Στα  διαλογικά µέρη η έκφραση γίνεται αµεσότερη, µε ευθύ λόγο και σκηνική 
αντίληψη των µηνυµάτων. Οι ενεστώτες οριστικής και προστακτικής εκτείνονται 
µέσα στον ιστορικό ιστό ως εξής: «Πε µου (παπά) � µη µου πεις (ψώµατα) � δεν 
ορίζω (τσι θυγατέρες µου) � βάνω (οµπρός το σπαθί σου) � πιάνει (ο Αράπης τη 
χαρµπαλέτα) � ∆ος (µου Αγά το θέληµα) � Γροικάτε (το σκυλάραπο) � ξανοίγει (να 
µου βάνη την αλυσίδα) � πιάνουν (τον Αρήφ) � δένουν (χέρια και πόδια) � δε µε 
λυπάστε; - (πνοή, ψυχή µου) βγαίνουν � είµαι (σαν τη βιόλα) � δεν έχω (ταίρι) � 
αφήστε µε � δεν είστε (Οσµάνοι;) � πού είστε (φίλοι µου) � να µου τονε χαρίσης 
(βεζιράκι µου) � να τονε καµπανίσης � πώς µου το λες � βάλε (Νενέ το φερετζέ) � ∆ο 
µου (Νενέ τη χέρα σου) � δεν έχει (µάνα την παραπόνεσή µου) � αφήνω (σας 
παραγγελιά) � µη µου το µαλώνετε (το χανουµάκι)  � µη µου τσι µαλώνετε (τσι 
παπαδοπούλες) - χτίσε το (το παραθύρι) � άµµε (Νενέ µου στο καλό) � έλα, βοτάνισέ 
µου (το µνήµα).   

Η πρώτη αίσθηση που γεννιέται στον αναγνώστη από τις δύο χρονικές 
διαστάσεις, που απλώνονται µέσα στην σύνθεση, είναι κάπως αρνητική και αφήνει 
την υπόνοια ότι η γλωσσική παιδεία των Τουρκοκρητών δεν επιτρέπει την ορθή 
χρήση των ρηµατικών ακολουθιών. Η αλήθεια όµως είναι ότι υπάρχει 

                                                 
78 Πολύ διαφωτιστικές είναι οι πληροφορίες, που δίνει ο Φ[ουρναράκης] στη λαογραφική του 
προσέγγιση, «Οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης», σχετικά µε την πολυγαµία και το χαρέµι του 
Κονακιού. Βλ. Εφ Χανίων ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, φ. 3351 (6 Φεβρ. 1924), και φ.3352 (7 Φεβρ. 1924).  
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συστηµατικότητα στην παρουσίαση του διαλόγου και της αφήγησης, όπως φαίνεται 
και σε άλλα ποιητικά δείγµατα. Συνδυάζεται το παρωχηµένο της αφήγησης µε την 
ζωντάνια του διαλόγου. Η ιστορική διάσταση του µύθου από το ένα µέρος, 
συνυφαίνεται αρκετά καλά µε την  παραστατική εκφορά του διαλόγου, που 
ζωντανεύει και επικαιροποιεί κάποιες πτυχές του ίδιου µύθου στη φαντασία του 
αποδέκτη.  

Ο τόπος προσδιορίζεται στη Σούδα, την πόλη των Χανίων, όπου βρίσκεται η 
κατοικία  του Πασά και στην  ύπαιθρος των Χανίων, όπου βρίσκεται το περιβόλι του 
Αρήφ. Το τοπωνύµιο «εις τω Χανιώ την πόρτα» (35), δεν παραπέµπει στην 
πασίγνωστη Χανιώπορτα του Ηρακλείου, γιατί στο Μεγάλο Κάστρο ο Οσµάν δεν 
κατόρθωσε να εγκατασταθεί, λόγω της αντίδρασης του γενιτσαρικού στοιχείου.  

Τα πρόσωπα, που αξιοποιούνται από τον άγνωστο συνθέτη της ρίµας, είναι τα 
χρησιµότερα σε έναν ποιητή, που κατά  πρώτο ενδιαφέρεται για την απρόσκοπτη 
προαγωγή του µύθου, και κατά δεύτερο φροντίζει για τον συναισθηµατικό 
εµπλουτισµό της κατασκευής και την εκκόλαψη συµπάθειας για το πρόσωπο του 
ήρωα. Πρώτα εµφανίζεται ο Πασάς, που για να επιβεβαιώσει ίσως τις κατάρες της 
εισαγωγής, θέτει σε κίνηση το ανακριτικό έργο, µε αυστηρότητα,  λακωνικό ύφος και 
ουσιαστική πρόθεση. Ρωτά να µάθει την αλήθεια, υπόσχεται δικαιοσύνη και απειλεί 
µε κρεµάλα το ενδεχόµενο ψεύδους. Πιο κάτω θα «καλωσορίσει» χωρίς πολλά λόγια  
τον Αρήφ και θα αρνηθεί τη χάρη στο αίτηµα της Καδή Νενές, γιατί ο γιός της 
«πείραξε τσι κοπελιές». Με τη γνωµάτευση αυτή ο ποιητής ίσως ειρωνεύεται την 
δικαιοπραξία του πασά. Η βαρύτατη θανατική ποινή µπαίνει απέναντι σε µια 
κατηγορία που ακούγεται ελαφρά. (Πιο κάτω ο ποιητής θα ελαφρώσει ακόµα 
περισσότερο το «έγκληµα», βάζοντας τον µελλοθάνατο να επιδεικνύει τρυφερά 
ερωτικά αισθήµατα και να ζητά «να µην του µαλώνουνε τσι τρεις παπαδοπούλες».)  

Ο Πισκοπιανός παπάς, «λέει το δίκιο του», ορκιζόµενος στα «άγια γράµµατα» 
που διαβάζει. Στη συνέχεια «οι δώδεκα γιανιτσάροι», βουβά πρόσωπα σε όλο το έργο, 
αναζητούν τον Αρήφ, αλλά βρίσκονται µπροστά στον ένοπλο «σκυλάραπο», ο οποίος 
θέλει να προστατέψει τον αφέντη του και ζητά την άδεια  να πυροβολήσει τους 
αστυνοµικούς, που «ζώσανε το έρηµο περβόλι». Ο λόγος του Αρήφ είναι 
ειρηνευτικός και νοµοταγής. Παραδίδεται και εκλιπαρεί «λύπηση» και απαλλαγή. Ο 
ποιητής προτιµά την εικόνα του αθώου, του άκακου και του ανυποψίαστου για τον 
ήρωά του. ∆εν τον τροφοδοτεί µε ηρωικά χαρακτηριστικά, δεν τον βάζει να 
συγκρούεται µε την αρχή, ή να αµφισβητεί την εγκυρότητα των πολιτικών επιλογών 
της. Σε άλλα  συναφή έργα παρακολουθούµε αισθήµατα καχυποψίας, πεποιθήσεις 
ανταρσίας, ωµές απειλές και ύβρεις κατά των τιµωρών του γενιτσαρισµού και 
εκρήξεις αντιδράσεων. Τα αισθήµατα αυτά είναι γνωστά στον ποιητή µας, αφού µε 
τέτοια  εισαγωγή εγκαινιάζει τον µύθο του, και βάζει στα χείλη του «σκυλάραπου» τις 
αντιστασιακές ιδέες της περιρρέουσας ατµόσφαιρας. Τον ήρωά του όµως τον 
αποµακρύνει από κάθε παρόµοια σκέψη αντίδρασης, ίσως για να οικοδοµήσει µε 
ευχέρεια τον τύπο του αθώου, που συκοφαντήθηκε ή του ερωτευµένου, που 
παρεξηγήθηκαν τα αισθήµατά του.      
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  Η µητέρα του Αρήφ παρεµβάλλεται και ικετεύει τον Οσµάν για τη σωτηρία του 
γιού της, µε αντάλλαγµα το βάρος του σε φλωριά.. (Θα καταλογίζαµε ποιητική 
αδεξιότητα, όταν ο µητρικός συναισθηµατισµός αναµειγνύεται µε φλωριά και 
αργύρια, όµως στον λαϊκό πολιτισµό των Τούρκων, ίσως, τα χρήµατα  λειτουργούν σε 
κάθε περιβάλλον.)  Ο Αρήφ  παρεµβαίνει και διακόπτει την συναλλακτική ταπείνωση 
της µητέρας του µε την πρόβλεψη του θανάτου του και τις «παραγγελιές» για τη 
µετέπειτα ζωή τους. Οι τρεις παπαδοπούλες, η πέτρα του σκανδάλου και η αιτία της 
θανατικής καταδίκης του Αγά, αναφέρονται σαν εκλεκτά και αγαπηµένα µέλη του 
γυναικωνίτη του Αρήφ. Η προσπάθεια του Τουρκοκρητικού συνθέτη είναι να 
αποδείξει το αβάσιµο της βαριάς καταγγελίας του παπά, µε το µεγάλο ενδιαφέρον του 
µελλοθάνατου για  καλή συµπεριφορά απέναντι στις τρεις παπαδοπούλες.      

 Το διάγραµµα του περιεχοµένου στο πλήρες δείγµα περιλαµβάνει τις 
επόµενες θεµατικές ενότητες. 

1 � 6    : Κατάρες για την άφιξη του Οσµάν.  
7 � 14  : Αναφορά του Πισκοπιανού παπά.  
15 � 32: Σύλληψη και αφοπλισµός του Αρήφ.  
33 � 46: ∆έσµιος ο Αρήφ οδηγείται στο ∆ιοικητήριο των Χανίων. 
47 � 54: Μεσιτεία της Καδή � Νενές για τη σωτηρία του γιού της.  
55 � 60: ∆ιάλογος του Αρήφ µε τη µητέρα του. 
61 � 80: «Παραγγελιές» και τελευταίες επιθυµίες του Αρήφ.  
 
Γ. Αν µεταφερθούµε στη θέση του Τουρκοκρητικού ακροατή, δε θα 

απογοητευθούµε από το ιδεολογικό περιεχόµενο του έργου και θα µπορέσουµε να 
ερµηνεύσοµε τον λόγο της δηµιουργίας ενός ποιήµατος µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά. Οι 80 στίχοι του δείγµατος είναι µια καλά καταστρωµένη δοµή για 
να συγκινήσει και να επηρεάσει τον Οθωµανό της Κρήτης, κεντρίζοντάς του κάποιες 
ευαισθησίες θρησκευτικές και πολιτικές. Ότι ο ποιητής έχει πολιτικά κίνητρα βγαίνει 
αβίαστα, αφού η αντιπαράθεση Πασά � Αγάδων  ήταν πολιτική αντιδικία, που 
συντάραξε την τουρκοκρητική κοινότητα, και προκάλεσε, ίσως για πρώτη φορά, την 
πολιτική και υπαρξιακή της ανασφάλεια. Πέρα όµως από τον πολιτικό 
προβληµατισµό, ο ποιητής κολακεύει τον ακροατή του κεντρίζοντας τις θρησκευτικές 
ευαισθησίες του Μουσουλµάνου και την αφοσίωσή του στις παραδόσεις.  

Οι βαριές κατάρες της εισαγωγής, «να βουλήση η Παρασκή», «να χαθή η ώρα» 
και «να ραΐση η Τρίτη», εκτός του ότι συµπαρασύρουν την ιερή Παρασκευή των 
Μουσουλµάνων, καταλήγουν στην αιτιολογία  «γιατί δεν είχε ιµάνι», ήταν δηλαδή 
άπιστος εκείνος, που «ξεβαρκάρισεν» την θλιβερή εκείνη Τρίτη της 12ης Σεπτεµβρίου 
1812. Η έννοια «άπιστος» ήταν πάντα ο πιο απαξιωτικός και µειωτικός όρος στο 
λεξιλόγιο του Μουσουλµάνου. Ο παπάς, που περεµβάλλεται και παρακινεί τον Πασά, 
είναι και εκείνος κορυφαίο σύµβολο «απιστίας» και αυτονόητος αντίπαλος  των 
συµφερόντων της πίστης και των πιστών. Στην πρώτη παραλλαγή απερίφραστα 
λοιδορείται µε τη βρισιά « του Μουχαµέτη και τ� Αλή να έχει την κατάρα �» Το 
σπαθί του Οσµάν, αλλά και ο Σταυρός του παπά µπαίνουν «οµπρός» στην επιχείρηση 
κατά του αγά, για να αποκαταστήσουν το δίκιο του ραγιά , ανατρέποντας προφανώς 
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τα ιερά προνόµια και την παραδοσιακή παντοδυναµία του Μουσουλµάνου 
κατακτητή. Ο Αρήφ, όταν συλλαµβάνεται και οδηγείται «στη στράτα», εκλιπαρεί και 
διερωτάται «αφήστε µε µωρέ παιδιά, δεν είστε σεις Οσµάνοι;», υπενθυµίζοντας και 
πάλι την διαταραγµένη αλληλεγγύη µεταξύ των οµόθρησκων αδελφών. Η έκπληξη 
και η απορία του για την πολιορκία και τη σύλληψη, µεταφέρεται στους ακροατές των 
στίχων σαν ανεξήγητη καταπάτηση των νόµων, που σέβονται «οι Οσµάνοι». Σαν 
εµφύλια ιεροσυλία στις πατροπαράδοτες αξίες. Πιο κάτω ο φερετζές της Νενές, το 
«χαλάλι» στο γάλα που τον βύζαξε, οι τελευταίες εντολές για τις γυναίκες του 
χαρεµιού, για το παραθύρι που πρέπει να το χτίσουν, και για το µνήµα που θα το 
βοτανίζουν, είναι ποιητικά εφευρήµατα, που κολακεύουν τον προσκολληµένο στις 
παραδόσεις του Οθωµανό, και δίνουν διάσταση ηθικοθρησκευτική στην 
αντιπαράθεση, που έπληξε τα παλικάρια, όπως ο Αρήφ.  

Ο άγνωστος ποιητής δεν θέλει στο ποητικό αυτό δείγµα να εξάρει το ηρωικό 
ιδεώδες, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί µέσα στην κρητική κοινωνία και στην κρητική 
ποιητική τέχνη των ριζίτικων τραγουδιών. Γνωρίζει τα ριζίτικα της άλλης πλευράς, 
δανείζεται στίχους και µοτίβα (42-43), αλλά δεν υιοθετεί τα επαναστατικά ιδεώδη, 
που εκείνα διαδίδουν. Παρουσιάζει τον ήρωά του σαν συντηρητικό και νοµιµόφρονα 
θεµατοφύλακα της µουσουλµανικής παράδοσης, σαν πιστό Οσµάνο, που πλήττεται 
από την αυθαιρεσία και το δόλο απίστων. ∆εν αποτελεί παρερµηνεία η άποψη, ότι  
µια τέτοια παρουσίαση αναβαθµίζει τη θυσία του «µάρτυρα» Αρήφ, διευρύνει τις 
διαστάσεις της καταδίωξης, ώστε να ερµηνεύεται και σαν αφορµή «ιερού πολέµου», 
εφόσον απειλούνται οι ορθές θέσεις του Ισλάµ, και οι ευαίσθητες µάζες των «πιστών» 
οφείλουν να στρατευθούν κατά των ορατών και αόρατων εχθρών.  

Οι «παραγγελιές» του επιλόγου, πιθανότατα, δεν έχουν αποδέκτη µόνο τη Νενέ. 
«Αφήνω σας παραγγελιά�» επαναλαµβάνει τρεις φορές ο µελλοθάνατος Αρήφ, και ο 
πληθυντικός διευρύνει τον κύκλο εκείνων που παιρνουν το παράγγελµα, να 
φροντίζουν για τους δούλους, όπως ο αράπης του Αρήφ, να αγαπούν τις συζύγους και 
να τιµούν τις παραδόσεις της πολυγαµίας, να θυµούνται τα «παράθυρα» της 
απόλαυσης και της ευτυχίας, να µην ξεχνούν τα χέρια και τα «κονδυλοσερµένα» 
δάχτυλα, που έπαιζαν «τη λύρα» της µουσουλµανικής µακαριότητας, και να 
περιποιούνται τα µνήµατα των «µαρτύρων».   
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∆ΕΙΓΜΑ 4Ο  
► ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΟΥ ΜΑΖΛΟΥΜ ΑΓΑ Η ΜΠΑΛΟΥΞΗ.79 
1. Όντε βασιλεύγει ο ήλιος κι ηµέρα και βραδυάζει 
2. άντρας δεν εγεννήθηκε του Μπαλουξή να µοιάζει 
3. µόνο µε το κεσίµι του µε την παλληκαριά του 
4. ο κόσµος τον ετρόµαζε κι η Κρήτη τον καβγά του 
5. απού �ταν βγιόλα του Κισλά και του Ορτά καµάρι 
6. είχε λεβέντικη θωριά άντρας και παλλικάρι 
7. το πρόσωπό του ήλαµπε σαν ήλιος σαν φεγγάρι 
8.  γαϊτάνι καµαρόφρυδο µουστάκια σαν λιοντάρι 
9.  ήτονε δίκιος άνθρωπος στην αδικιάν απάνω 
10.  σαλντίριζε σαν το θεριό στον άδικον απάνω 
11.  στσ� απάνω χώρες τση φραγκιάς τον είχανε γραµµένο 
12.  κι αυτός στ� Ορντού του Κισιλά ζαµπίτης παινεµένος. 
13.  Στου Μπουργαρέζου τον καβέ ο Μπαλουξής γλεντίζει 
14.  κι ο µπας ουστάς του Κισιλά απ� έξω τριγυρίζει 
15.  Καχβέδες µην ανοίξετε ντουκιάνια έχετ� έγνοια 
16.  κι ο Μπαλουξής χαροκοπά σήµερις στην ταβέρνα 
17.  και το σπαθί του είν� ανοιχτό µεσ� τη δεξά του χέρα 
18.  και λάµπει σαν τον ήλιο σαν µια �µορφη κοπέλλα 
19.  µεσ� τη δεξά του το σπαθί στην άλλη τις µπιστόλες 
20.  κι είν� οι µπαλάσκες τ� ανοιχτές σαν τσι καρνάδες βιόλες. 
21.  Κι ο Σιλιχτάρης το �µαθε απούτανε µουρτάτης 
22.  που τον ζηλούσε στην ανδρειά και στο καλό του νάτι 
23.  πολύν καιρό περίµενε την ώρα καρτερούσε 
24.  για να του κάνει το κακό και τση κακιάς λαλούσε 
25.  βάνει και λένε του παχιά, Αφέντη δεν κατέχεις 
26.  κιανείς µας απ� το Μπαλουξή ξεµπερδεµό δεν έχει 
27.  Αφέντη κάµε έλεος να τονε τελειώσεις 
28.  την Κρήτη την τιµητική να τηνε ξεσκλαβώσεις. 
29.  Μ� αµέτε σεις να πχαίνετε να πάτε στη δουλειά σας 
30.  κι εγώ τονε κρεµώ αργά και γιαίνω την καρδιά σας. 
31.  Κι αυτός στ� Ορδού στον Κισιλά του µήνυσε ντελόγο 
32.  το Μπαλουξή ντου πέµψουνε που θα του πει �να λόγο. 
33.  Κι ο µπας ουστάς να του το πει πούχει περίσσα γνώση 
34.  µην πάει να το καρδιωθεί και πούρι να το νοιώσει. 
35.  Κι ο µπας ουστάς σηκώνεται µε φρόνεψη του λέει  
36.  Ρεσίτ πασάς σε χαιρετά και θέλει να κοπιάσεις 

                                                 
79 «Αµάλθεια», τοµ. Β΄, τχ.5, (Μάρτ.- Απρίλ. 1971), σσ. 51-63. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγικός 
σχολιασµός από τον Νίκο Σταυρινίδη, χρήσιµος στην προσέγγισή µας. Το τραγούδι έστειλε από τη 
Σµύρνη στον Νίκο Σταυρινίδη ο Μεχµέτ Αλή Τσινάρ, Κρης την καταγωγή, µε όνοµα στην Κρήτη 
προ της ανταλλαγής, Μεχµέτ Αλή Χατζή Αληµπεγάκης. Είχε τελειώσει το Λύκειο «Κοραής» στο 
Ηράκλειο. Η ελλιπής στίξη µεταφέρεται από την πρώτη δηµοσίευση.    
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37.  βασιλικό γράµµά �ρθενε θέλει να το διαβάσεις. 
38.  Μα ίντα µε θέλει ο κερατάς απού θα τον σκοτώσω 
39.  να βγάλω το κνισάρι του στον τράφο να τ� απλώσω 
40.  αν σύρω τσι µπιστόλες µου απού τσι µουσαµάδες  
41.  τσι µπάλες τσι ντελίδικες τσ� έχω για τσι αγάδες 
42.  κι αν σύρω τσι µπιστόλες µου απού τα χουρχουλούκια 
43.  κι ας φέρει ο σκύλος ο πασάς όλα του τα µπουλούκια 
44.  κι αν σύρω το µαχαίρι µου το άσπρο το σελάτο 
45.  να βάλω θέλω τον πασά µέσα στο κονσολάτο. 
46. � Μα χάιντες δα Μαζλούµ αγά κι άφησε το θυµό σου 
47.  για το καλό σου θα �ναι δα και σέβος εδικό σου. 
48.  Σηκώνεται βαρύθυµος και στου παχιά και πάει 
49.  και δεν κατέχει ο δυστυχής τι του �µελε να πάθει. 
50.  και ο πασάς ως να τον δει πως ήβγαινε τη σκάλα 
51.  ετρέµαν τα γενάκια του ωσάν τη καλαντάρα 
52.  � Μα ίντα µε θες Ρεχίτ πασά απού θα σε σκοτώσω 
53.  να βγάλω το κνισάρι σου στον ήλιο να τ� απλώσω. 
54.  � ∆εν είναι δα Μαζλούµ αγά δεν είναι τούτο γράµµα 
55.  µονό �θελα για να σε δω απού �χα τη λαχτάρα. 
56.  Μα �να ριτζά �χω να σου πω θέλω να τον επιάσεις 
57.  να κάµεις το χατήρι µου στον Κούλε να κοπιάσεις. 
58.  � Αζωντανός δεν τόρπιζα στον Κούλε να πατήσω 
59.  σαν είν� για το χατήρι σου ας µην κακοκαρδίσω. 
60.  � Κάµε µου το χατήρι µου στον Κούλε να πατήσεις 
61.  µα γω σε βγάνω το ευθύς και µη κακοκαρδίζεις. 
62.  � Μα �θελα γω Μαζλούµ αγά για να σου κόψ� αϊλίκι 
63.  δυο �ναι τα καµπαέθια σου και κάµε σαπριλίκι 
64.  � ∆ε θέλω �γω Ρεσίτ πασά ουλφέδες µουδ� αϊλίκια 
65.  κι έχει κι εµέ η κασέλα µου να κάνω χαρτζιλίκια 
66.  � Μα �θελα γω Μαζλούµ αγά να σ�έπαιρνα κοντά µου 
67.  να σ� έχω φίλο µπιστικό και στύλο τση καρδιάς µου. 
68.  Μα τσι ταλάδες σου γροικώ και κείνες σας λογιάζω 
69.  πως δε θα γίνεις φίλος µου και βαρυανεστενάζω. 
70.   Εσύ �σαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνεις καµπαέθια 
71.  κι εσύ �σαι που τα σφάλιξες τα δέκα βιλαέθια; 
72.  � Μα �γω �µαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνω καµπαέθια 
73.  µα πούρι δεν τα σφάλιξα τα δέκα βιλαέθια. 
74.  � Μα συ �σαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνεις τσι ταλάδες 
75.  εσύ �σαι που τσι σφάλιξες τσ� είκοσι µαχαλάδες. 
76.  � Μα �γω �µαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνω τσ� αταξάδες 
77.  µα πούρι δεν τσι σφάλιξα τσ� είκοσι µαχαλάδες 
78.  � Μα συ �σαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνεις κατσουκάνια 
79.  εσύ �σαι που τα σφάλιξες τση Στείας τα ντουκιάνια 
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80.  � Μα �γω �µαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνω κατσουκάνια 
81.  µ� αλήθεια δεν τα σφάλιξα τση Στείας τα ντουκιάνια. 
82.  Ρεσίτ πασάς εφώνιαξε τον Μπάχη Κουµαντάρη 
83.  το Μπαλουξή παρέδωσε τ� όµορφο παλληκάρι. 
84.  Τσαρσί τσαρσί τονέ λαλούν και παίζουνε νοµπέτι 
85.  σαν όντε πάνε το γαµπρό και πίνουν το σερµπέτι. 
86.  Κι όντε τον κατεβάζανε �πο κάτω στο Μεϊντάνι 
87.  σέρνει το χαντζεράκι του και κάνει να γιουρντάρει 
88.  κι εκεί ταρουµαρήσανε του Κάστρου οι γιανιτσάροι. 
89.  Κι όντε τον κατεβάζανε στου λιµανιού την πόρτα 
90.  σέρνει το χαντζεράκι του δεν είναι µπλιο σαν πρώτα. 
91.  Κι απίτης τον εβάλανε στον Κούλε και κλειδώδα 
92.  ετότεσάς του το �πανε απ� τον Ορντά σε λυώσαν. 
93.  � Μ� αµέτε σεις στο διάολο εσείς κι ο κιχιλάς σας 
94.  κι εγώ αν βγω αζωντανός θα κάψω την καρδιά σας. 
95.  � Φύγετε σκύλοι φύγετε χαθήτε απ� οµπρός µας 
96.  γιατί αν έβγω από παδέ θα κόψω το λαιµό σας. 
97.  � Μα �γω αν βγω αζωντανός να κάµω µια σπεράντζα 
98.  θα κάµω µάνες δίχως γιους γυναίκες δίχως άντρα 
99.  να κάµω κι ορφανά παιδιά χίλια και δυο χιλιάδες  
100.και να ρηµώσω τα χωριά που κάθοντ� οι αγάδες. 
101.Μέσα στον Κούλε µάνισε και σα θεριό θρηνάται 
102.και αν εβγεί αζωντανός του κόσµου απονάται. 
103.Κι ο Μπαϊρακτάρης του παχιά πολύ τονε λυπήθη 
104.οληµερνίς µπαινόβγαινε µέσα στο µετζιλίχι. 
105.� Για το θεό Ρεσίτ παχιά και κάµε µού τον άφι 
106.και βγάλτονε το Μπαλουξή και δος µου τον γιολντάση 
107.να τούχω πάντα σύντροφο µπαϊράκι να σηκώνει 
108.µε λεβεντιά να περπατά τσ� εχθρούς µας να σκλαβώνει 
109.απούν λεβέντης όµορφος και ξακουστός στσι χώρες 
110.και παλληκάρι όπως το θες και δεν δειλιά για όλες 
111.δεν είναι κρίµα κι άδικο τέθοιό �να παλληκάρι 
112.να κρεµαστεί τέθοια λογής για ένα σιλιχτάρι 
113.απού �χει σώµα σαν σελβί σα µια �σηµένια βίτσα 
114.και πρόσωπο ανάλαµπο σαν ήλιος σαν αυγίτσα 
115.κι αν πεις και για τον πόλεµο τεχνίτης παλληκάρι 
116.ωσάν θεριό βρονταστραπά κάνει τους ταρουµάρι 
117.για το θεό Ρεσίτ παχιά δεν έχω �να χατήρι 
118.να µου χαρίσεις τη ζωή ετούτου του φακίρη;  
119.� Βαστώ το το χατήρι σου στην κεφαλή µ� απάνω 
120.µα ο ριτζάς που µου ζητάς δεν ηµπορώ να κάµω 
121.� (Για το θεό Ρεσίτ πασά)� 
       και δε λυπάσαι έτσα σελβί και τέθοιο παλληκάρι 
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122.οπούν� τση Κρήτης το κλειδί και τ� όµορφο καµάρι; 
123.� Μαλαµιρί του γύρεψα δεν ήθελε να δίδει 
124.στ� ανάθεµα έτσα αντρειγιάς µα δε βαστώ χατήρι. 
125.Στον Κούλε πίσω φέρανε µπουρµπάδα και στελιώσαν 
126.για να ανοίξουν τον µπατζά να τονε θανατώσουν 
127.τσι µπουρµπαδιές επαίζανε κι ανοίγανε µπατζάδες 
128.(και κείνος τον απάντανε) 
       παίζετε µη λογιάζετε γεµάτα κερατάδες 
129.και τρεις µπατζάδες �νοίξανε ωσάν τα παραθύρια  
130.από �κεί δα του βάλανε του θάνατου τα φίδια. 
131.Λαδοπατσάβρες ρίχνουσι απίρι και κατράνι 
132.και το ντουά προσκύνανε στο νου του δεν τσι βάνει. 
133.Και οι κονσόλοι επήγανε και του �παν να ρωµνέψει 
134.ογιά να του γλυτώσουνε απού �µελλε να δρέψει. 
135.� ∆εν τη χαλώ την πίστη µου να πάω να ρωµνέψω 
136.για ένα θάνατο γλυκύ απού θα τονε κλέψω. 
137.Μιαν αµαθιά νεντράνισε και είδε τ� άρµατά του  
138.και η καρδιά του σκλήβωσε πηδούν τα δάκρυά του. 
139.� Άχι πιστόλες µου χρυσές και συ µακρά µαχαίρα 
140.µε σας παρηγορούµουνε κ� ήπαιρνε ο νους µ� αέρα 
141.ποια µέση θα σάσε ζωστεί και ποια θα σάσε βάλει 
142.ποια χέρια θα σάσε κρατούν και θα σας προσοβάρει (;) 
143.κιαν πορπατεί σκιας παστρικά σ� αυτό τον εψηφάτε 
144.κι αν πορπατεί µουρντάρικα ντελόγος να τον φάτε. 
145.Μ� άχι πιστόλες µου χρυσές και συ µακρά µαχαίρα 
146.νουσρέτι µπλιο δεν έχετε σαν χάσετε εµένα. 
147.Πού �ναι και µένα οι φίλοι µου που τρώγαν το ψωµί µου 
148.να �ρθούν να ξεµπερδέσουνε σήµερις τη ζωή µου, 
149.να �χα �να φίλο µπιστικό να µούστελνε κουρτέλα 
150.να δεις πώς θα την ήσπουνα του Κούλε την πορτέλα. 
151.� Σαράντα δεµαθιές κλαδιά κ� έναν ασκί κατράνι 
152.εβάλανε του Μπαλουξή στον Κούλε να ποθάνει. 

     أل                                          
 Α. Το τραγούδι του Μαζλούµ Αγά ήταν πολύ διαδεδοµένο στην Ανατολική 

Κρήτη, στον πληθυσµό των Τουρκοκρητών, µέχρι και την ανταλλαγή του 1922.  
«Έργον της εγχωρίου τουρκικής µούσης» το χαρακτηρίζουν οι πρώτοι σχολιαστές 
του, τους οποίους απαριθµεί ο Ν. Σταυρινίδης80.  Το ποίηµα ανήκει, όπως και το 

                                                 
80 Νίκος Σταυρινίδης, «Το τραγούδι του Μαζλούµ Αγά ή Μπαλουξή», Αµάλθεια, τ. 2, τχ. 5, (Μαρτ. 
� Απρ. 1971), 51. Τµηµατικά το τραγούδι είχαν σχολιάσει, µε καταγραφή ελάχιστων στίχων του, οι: 
Κ.Α. Χαριτάκης στο περιοδικό Κρητική Ηώς (τχ. 19 (1907) σ.151), ο Μητροπολίτης Κρήτης 
Τιµόθεος Βενέρης στο βιβλίο του, Το Αρκάδι δια των αιώνων, ο Βασίλειος Μουστάκας στην 
Κρητική Εστία, (Χρ. ΣΤ΄ (1955) τχ. 50, σελ. 20), και ο Αιγυπτιώτης λογοτέχνης,  Μαν. Γιαλουράκης 
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προηγούµενο, στον κύκλο της πάταξης του γενιτσαρισµού από τους επιφορτισµένους 
για τούτο πασάδες της Κρήτης Οσµάν και Ρεσίτ (ή Χουρσίτ). Η θανατική τιµωρία του 
Μασλούµ τοποθετείται από τους σχολιαστές στο 1815, άλλωστε γίνεται λόγος στο 
ποίηµα για τον «Ρεχίτ πασά»,  άρα και η σύνθεση της ρίµας προσδιορίζεται µετά το 
1815.  

Ο Μασλούµ Αγάς, όπως αφήνουν να φανεί αρκετοί στίχοι81, ήταν για τους 
Χριστιανούς ένας κακούργος, θρασύς και αιµοβόρος, από την επαρχία της Σητείας. 
Παρά τις µουσουλµανικές απαγορεύσεις, µεθούσε, χαροκοπούσε και καβγάδιζε 
σκοτώνοντας στο τέλος  «χάριν παιδιάς», είτε κάποιους από τους συνδιασκεδαστές 
του, είτε ανυποψίαστους περαστικούς Χριστιανούς τις περισσότερες φορές, αλλά 
σπανιότερα και Μουσουλµάνους, όπως τον Χουσεΐν Κρανιό82. Με αυτό τον τρόπο 
είχε σκοτώσει 27 Χριστιανούς, από έναν µάλιστα, τον Εµµανουήλ Τσιφετάκη, από το 
χωριό Τσω Λασιθίου, έβγαλε την καρδιά µε το σπαθί του, την έψησε και υποχρέωσε 
τους συνδαιτηµόνες του να τη φάνε µαζί του. Στους στίχους 38 � 39 και 53 ο 
Μασλούµ επιβεβαιώνει τέτοιες κανιβαλικές «φήµες» µε το «κνισάρι» του Ρεσίτ, που 
θέλει να το βγάλει και να το απλώσει «στον τράφο».  

Ο «καβές του Μπουργαρέζου» (στ.13) ήταν ένα από τα κεντρικότερα και πιο 
ευρύχωρα καφενεία του Ηρακλείου. Επί ενετοκρατίας ήταν ο καθεδρικός ναός των 
Ορθοδόξων, που µετά το 1669 παραχωρήθηκε στον Ζερδαλή Μεχµέτ Αγά από το 
Μπουργκάς της Βουλγαρίας83. Ο Μπουρκαρέζος αυτός και οι απόγονοί του, 
λειτούργησαν το πασίγνωστο «Μπουργαζλή Καϊβεσί», το οποίο έβλεπε σε µεγάλη 
πλατεία και ήταν στολισµένο µε σαντριβάνι. Στο χώρο αυτό συγκενρώνονταν οι πιο 
ζωηροί Τούρκοι, τα κακοποιά στοιχεία και οι ταραξίες, όπως ο Μαζλούµ. Οι 
Χριστιανοί απαγορευόταν να σηκώσουν τα µάτια στο καφενείο, και πολλοί 
περαστικοί «Γκιαούρηδες» έγιναν στόχοι στις µπιστόλες των φιλοτάραχων θαµώνων.    

Η τουρκοκρητική ρίµα  δεν αποµακρύνεται από την ιστορική πραγµατικότητα, 
αν και δεν φτάνει στο σηµείο εκείνο του ρεαλισµού, να υµνήσει την αιµοβορία και τις 
κτηνώδεις ή κανιβαλικές ορέξεις του δηµοφιλούς στον τουρκικό πληθυσµό ήρωα. 
Προβάλλει τη µεγαλοπρέπεια του σωµατικού αναστήµατός του, τη λεβέντικη θωριά 
του, το λαµπερό του πρόσωπο, το µουστάκι, τις θορυβώδεις και πολύκροτες 
διασκεδάσεις του, µε το σπαθί στο ένα χέρι και τη µπιστόλα στο άλλο και την 
πολεµική του ικανότητα. Από τις ψυχικές  αρετές προβάλλεται αόριστα η δικαιοσύνη 
χωρίς άλλα σχόλια.  

                                                                                                                                                          
πάλι στην Κρητική Εστία (Χρ.ΣΤ΄(1955), τχ.52, σελ.29). Ο Γιαλουράκης κατέγραψε 39 στίχους του 
ποιήµατος από µια «Καστρινή Τουρκάλα», την Αφέτη, που µετά την ανταλλαγή είχε καταφύγει 
στην Αίγυπτο.   
81 Λίγοι ενδεικτικοί στίχοι είναι οι επόµενοι: στ. 4: «Ο Κόσµος τον ετρόµαζε κι η Κρήτη τον καβγά 
του», 15-16-17: «Καχβέδες µην ανοίξετε ντουκιάνια έχετ� έγνοια � κι ο Μπαλουξής χαροκοπά 
σήµερις στην ταβέρνα - και το σπαθί του ειν� ανοιχτό µεσ� τη δεξάν του χέρα», 70-71: «Εσύ �σαι ο 
Μαζλούµ αγάς που κάνεις καµπαέθια � κι εσύ �σαι που τα σφάλιξες τα δέκα βιλαέθια;», 74-75:  
«Μα συ �σαι ο Μαζλούµ αγάς που κάνεις τσι ταλάδες � εσύ �σαι που τσι σφάλιξες τσι δέκα 
µαχαλάδες», 79: «εσύ �σαι που τα σφάλιξες τσι Στείας τα ντουκιάνια;»�  
82 Αγγελάκις Σητειακά τ.Β΄, τχ. A΄,  σ. 30. 
83 Νίκος Σταυρινίδης, Ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας, ό. π., τ. Α΄, σ.15 � 18. 
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Η φήµη του (προφανώς αρνητική) στις χώρες της Φραγκιάς τονίζεται µε 
θαυµασµό, όπως  και ο απείθαρχος χαρακτήρας του, που  αµφισβητούσε το κύρος  και 
τις δικαιοδοσίες της κεντρικής εξουσίας, στρατιωτικής και πολιτικής.   

Η θανατική τιµωρία στον «Μεγάλο Κούλε» του λιµανιού του Ηρακλείου, είναι 
ιστορικά σωστή, γιατί οι Τούρκοι κατάδικοι σκοτώνονταν εκεί, ή σε κάποιο χώρο του 
κυβερνείου, σε αντίθεση µε τους Χριστιανούς, που εκτελούνταν σε δηµόσια θέα, στις 
πλατείες της πόλης.  

Περίεργη είναι η πρόταση, που έγινε στον Μαζλούµ από τους (διπλωµατικούς) 
«κονσόλους»,  «να Ρωµνέψει». ∆εν ήταν εύκολο να γίνει µια τέτοια πρόταση σε έναν 
επίλεκτο γενίτσαρο, και µάλιστα αποµονωµένο µέσα στη φυλακή του Κούλε. ∆εν 
είναι ούτε λογική µια τέτοια πρόταση από Ευρωπαίους, τους οποίους δεν συγκινούσε 
ιδιαίτερα ο «προσηλυτισµός» στη Ρωµιοσύνη. Σίγουρα πρόκειται για έναν υπαινιγµό 
του ποιητή περί των δήθεν αντιτουρκικών διαθέσεων των Ευρωπαίων. ∆ύο φορές 
ακόµα γίνεται αναφορά στις χώρες της Φραγκιάς (11,109), οι οποίες ήταν ενήµερες  
για τη δράση του φιλοτάραχου Μαζλούµ. Ο υπαινιγµός αυτός, µάλλον,  δίνει στον 
ποιητή την ευκαιρία να διακηρύξει την µέχρι θανάτου εµµονή του Τούρκου στην 
πίστη του. «∆εν τη χαλώ την πίστη µου να πάω να ρωµνέψω, - για ένα θάνατο γλυκύ 
απού θα τονε κλέψω» (135-136).   

Ο ελληνικός λόγος του ποιήµατος είναι ένα  αντιπροσωπευτικό δείγµα 
τουρκοκρητικής λαλιάς. Η κρητική διάλεκτος είναι απλή, χωρίς ακρότητες, 
κατανοητή σε όλα τα µέρη του νησιού, αν και κάποια λεξιλογικά δείγµατα (ντελόγο, 
αζωντανός, άχι, θα την ήσπουνα την πορτέλα�), και η συχνή µνεία της Σητείας, 
δείχνουν την Ανατολική Κρήτη, όπως είναι φυσικό, σαν τόπο της πρώτης σύνθεσης. 
Οι τουρκικές λέξεις είναι αισθητά πολλές. Από τους 152 στίχους µόνο οι 60 είναι 
αµιγώς ελληνικοί. Οι υπόλοιποι εµπεριέχουν από µία ως τρεις λέξεις του γνήσιου  
τουρκικού λεξιλογίου (π.χ. κεσίµι, σαλντιρίζω, ορτάς, κισλάς, νάτι, σιλιχτάρης, 
χουρχουλούκι, αϊλίκι, σαπριλίκι, καµπαέτι, κ.λ.π.), και όχι εκείνου του γνωστού και 
κοινόχρηστου, που είχε εισέλθει στην καθηµερινή οµιλία κάθε Κρητικού (π.χ. 
καβγάς, καβές, µουρτάτης, χαντζέρι, χαρτζιλίκι, µουσαµάς, χατήρι, κ.λ.π.)  

Ο δεκαπεντασύλλαβος είναι καλής ποιότητας,  σε όλη την έκταση του έργου. Με 
εξαίρεση τον πρώτο στίχο του ποιήµατος (16σύλλαβο), όλοι οι άλλοι είναι 
καλοσχηµατισµένοι 15σύλλαβοι, µε σαφή την τοµή ανάµεσα σε 8 και 7 συλλαβές. Η 
άψογη αυτή σύνθεση προδίδει τη δηµοφιλή ιδιότητα του ποιήµατος, το οποίο 
διαβάζεται και ακούγεται µε απρόσκοπτο ρυθµό, σαν εύληπτο και ευχάριστο έργο.  

 
Β. Οι νοηµατικές ενότητες, που συγκροτούν το µύθο, είναι πολλές, δεµένες 

λογικά και χρονικά. Η θεµατική συγκρότηση φαίνεται στο επόµενο σχεδιάγραµµα.  
 Στ.  1 � 12:      Η µοναδική προσωπικότητα του Μαζλούµ. 

13 � 20:    Το γλέντι του Μαζλούµ στον καβέ του Μπουργκαρέζου. 
21 � 28:    Ο φθονερός Σιλιχτάρης διαβάλλει τον Μαζλούµ στον Πασά. 
29 � 32:    Θετική απάντηση του Ρεσίτ Πασά και εντολή για σύλληψη. 
33 � 47:    Ο Μπας Ουστάς πείθει τον Μαζλούµ να παρουσιαστεί. 
48 � 81:    ∆ιάλογος Μαζλούµ � Ρεσίτ.  
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82 � 90:    Ο Μπας Κουµαντάρης οδηγεί τον Μαζλούµ στον Κούλε.  
91 � 102:  Φυλάκιση του Μαζλούµ, απειλές κατά των δηµίων του. 
103 � 124: Μεσιτεία Μπαϊρακτάρη για σωτηρία του Μαζλούµ. 
125 � 136: Βοµβαρδισµός του Κούλε, «απίρι και κατράνι», πρόταση στον            
                  Μαζλούµ να «Ρωµνέψει». 
137 � 150: Ύµνος του Μαζλούµ στα άρµατά του. 
151 � 152: Κλαδιά και κατράνι για την απόπνιξη του Μαζλούµ.  
 
Το µακροσκελές ποίηµα  των 152 στίχων αναπτύσσεται µε άξονα την 

σκιαγράφηση της προσωπογραφίας του Μαζλούµ και την περιγραφή των τελευταίων 
του ηµερών, ακολουθώντας τη φυσική εξέλιξη των γεγονότων και τη χρονική 
παρεµβολή των προσώπων. Ο τόπος του µύθου είναι το Μεγάλο Κάστρο και µόνο 
στις ερωταποκρίσεις των ανακριτικών διαλόγων γίνεται αναφορά στη Σητεία, την 
ιδιαίτερη πατρίδα του Μαζλούµ, και τον τόπο της ιστορικής του δράσης. 

Τα πρόσωπα του έργου είναι  συµπαθή και αντιπαθή στον Τουρκοκρητικό 
ακροατή. Ο Μαζλούµ και ο Μπαϊρακτάρης, ο οποίος µεσολαβεί για τη σωτηρία  του 
ξακουστού παλικαριού, και ζητά  επίµονα «άφι», συγχώρηση δηλαδή από τον πασά, 
είναι τα θετικά πρόσωπα. Για τον Μαζλούµ η µεγαληγορία χρησιµοποιείται αφειδώς 
και ο υµνητικός τόνος χρωµατίζει όλη την κατασκευή. Αντίθετα τα δρώντα πρόσωπα, 
που υλοποίησαν την θανατική τιµωρία, απογυµνώνονται από ηρωικά  χαρακτηριστικά 
και πλαισιώνονται από απαξιωτικά συµφραζόµενα. ∆εν είναι θετικές οι εικόνες, τόσο  
του Ρεσίτ πασά, όσο και του ζηλότυπου Σιλιχτάρη, και του αγγελιοφόρου Μπας 
Ουστά, που µετέφερε την απατηλή πρόσκληση, και του Μπας Κουµαντάρη, που τον 
έκλεισε στον Κούλε.  

Μένει κανείς µε την εντύπωση, ότι η στρατηγική του Τουρκοκρητικού ποιητή 
έχει ενηµερωτική πρόθεση, όχι όµως αποκλειστικά µε τον περιγραφικό τρόπο 
αναµετάδοσης των γεγονότων, αλλά µε δραµατική αναπαράσταση των ηρωικά 
φορτισµένων σηµείων. Ρεπορτάζ και θέατρο εναλλάσσονται στην πρακτική του 
συνθέτη.  Οι συχνοί διάλογοι κάνουν την ενηµέρωση πιο αυθεντική και προσθέτουν 
θεατρικό ύφος στην κατασκευή. Το σκηνικό σε κάθε διάλογο δίνεται µε λιτό αλλά 
σαφή τρόπο. Η δεύτερη ενότητα για παράδειγµα (στ.13-20), δίνει στον Tουρκοκρήτα 
αναγνώστη το προσδόκιµο αρρενοπρεπές  πρότυπο του «νταή», µε τη µέθοδο του 
σκηνογράφου. Το καφενείο του Μπουργαρέζου φιλοξενεί τη φιλοτάραχη και 
παροξυντική ψυχοσύνθεση του ήρωα, που «γλεντίζει», σε φάση �ανδραγαθηµατικής 
οινοποσίας�. Ο Μπας Ουστάς σαν κατάσκοπος, τριγυρίζει απ� έξω, 
παρακολουθώντας τον αφηνιασµό του γνώριµου στο γενιτσαρικό τάγµα  
φιλοκακούργου. Ο Μπαλουξής έτοιµος για απάνθρωπη παλικαροσύνη, κρατάει γυµνό 
το ακονισµένο του σπαθί στη δεξιά του «χέρα» και τις µπιστόλες στην άλλη. Οι 
µπαλάσκες κρέµονται ανοιχτές στη µέση του, γεµάτες µε τις «µπάλλες», που θα 
χρησιµοποιήσει. Ο άγνωστος ποιητής  δεν φείδεται καλολογικών στοιχείων για την 
ανάδειξη του ηρωικού προσώπου και του σκηνικού του. Τελικά  η όλη κατασκευή 
κατατείνει στην έµµεση ψυχογράφηση, του θαυµαστού «ασίκη», σκηνική και 
ποιητική, χωρίς ιδιαίτερες συναισθηµατικές  παρεµβολές.  
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Με παρόµοια σκηνογραφική λογική πλάθονται οι εικόνες και στις άλλες 
ενότητες. Ο φθόνος του Σιλιχτάρη, γίνεται διαβολή και φτάνει στον πασά σαν 
τεκµηριωµένο αίτηµα θανάτωσης. Ο πασάς κάνει διάλογο µε τους «καταδότες», 
υπόσχεται να τον κρεµάσει και δίνει εντολή στον Μπας Ουστά να τον πείσει να µπεί 
στο µέγαρο του διοικητηρίου. Όλες οι κινήσεις δίνονται ξεχωριστά, µε σειρά και 
τάξη, σαν να τις παρακολουθεί ο αναγνώστης ή ο ακροατής στη σκηνή της φαντασίας 
του. Ο διάλογος του ταγµατάρχη µε τον µελλοθάνατο ξετυλίγεται µε τον ίδιο 
θεατρικό τρόπο, όταν ο πρώτος µεταφέρει στο δεύτερο την πρόσκληση του Πασά. Η 
εκρηκτική αντίδραση του Μαζλούµ αποδίδεται σαν σε θεατρική σκηνή, µε τα ίδια του 
τα λόγια, όταν αναφέρεται στον «κερατά» που θα του βγάλει «το κνισάρι» και θα το  
απλώσει «στον τράφο», θα σύρει «τσι µπιστόλες του» κατά του σκύλου του πασά, θα 
σύρει το σελάτο µαχαίρι του για να τον βγάλει από τη µέση. Ο ήρωας της δυσπείθειας 
και της ανυποταγής αυτοπροσδιορίζεται παραστατικότατα. 

Ο ανακριτικός διάλογος Ρεσίτ και Μαζλούµ (48 � 81) έχει καθαρότερα θεατρικά 
στοιχεία, που διευκολύνουν την παρακολούθηση της ηρωικής πορείας του 
δηµοφιλούς ήρωα µέχρι την σύλληψή του από τον υστερόβουλο πασά. Σκηνή σκηνή 
εξελίσσεται ο µύθος µέχρι το κάψιµο του θηριώδους πρωταγωνιστή. Ο φακός 
παρακολουθεί την µεταφορά του δεσµώτη µέσα  στην πόλη, τον εγκλεισµό στον 
Κούλε, τη µεσολάβηση του Μπαϊρακτάρη, τον κανονιοβολισµό της φυλακής, τις 
απειλές και τις κατάρες στους δηµίους, τα κλαδιά και το κατράνι, που τον εξόντωσαν 
µε  τους καπνούς και τη φωτιά.   

Η στρατηγική του άγνωστου δηµιουργού έχει σαν τελικό στόχο να αναδείξει 
βήµα προς βήµα την «θαυµαστή» πορεία του ήρωα µέχρι τον θάνατο, µέσα από 
άνανδρες µεθοδεύσεις φθόνου, υπουλίας και παγίδευσης. Ο ήρωας µένει πάντα στο 
ύψος του, δεν θυσιάζει καµιά από τις πεποιθήσεις του, παραµένει άφοβος και 
τολµηρός, ακόµη και όταν παγιδεύεται. ∆εν συµβιβάζεται ούτε µπροστά στο θάνατο, 
τον οποίο δηλώνει ότι θα απέτρεπε, αν είχε στα χέρια του τα άρµατά του. Η όλη 
κατασκευή εξιδανικεύει τη µορφή του Μαζλούµ και την αναδεικνύει σε ίνδαλµα µιας 
κοινότητας, η οποία σε ώρες ανασφάλειας, ίσως, αναζητά ηρωικά πρότυπα για 
παραδειγµατισµό. 

 
Γ. Το τραγούδι του Μαζλούµ είναι ένα ακόµη δείγµα, που πείθει για την ύπαρξη 

ποιητικού κύκλου γύρω από την πάταξη του γενιτσαρισµού στην Κρήτη, στις αρχές 
του 18ου αιώνα. ∆εν υπάρχουν  σαφή στοιχεία, αλλά τα τραγούδια αυτής της οµάδας, 
µπορούµε να εικάσοµε, ότι ικανοποιούσαν το διάχυτο στην σπαρασσόµενη Κρήτη 
του 19ου αιώνα, ηρωικό πνεύµα. Η άλλη πλευρά, η ελληνική, είχε στη χρήση της τις 
ανάλογες και σαφώς πλουσιότερες κατηγορίες των ιστορικών και των «Ριζίτικων», 
µέσα στα οποία είχε διοχετεύσει τα αντίστοιχα ηρωικά ιδεώδη της. Ο τουρκοκρητικός 
«ηρωισµός», σαφώς διαφορετικός και αντίθετος προς την κρητική οπτική, πιθανότατα 
αναζήτησε τα δικά του ανάλογα τραγούδια, µέσα στα οποία  θα αποταµίευε βιώµατα 
έξαρσης και ηρωικές µνήµες. Κάποιος επηρεασµός από τα «Ριζίτικα» της alterae 
partis φαίνεται στον δανεισµό στίχων, όπως εκείνων µε την αλληγορία «θα κάµω 
µάνες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρα, - θα κάµω κι ορφανά παιδιά�» (98-99).  
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Η καθοριστική δυσκολία στον τουρκοκρητικό ποιητικό λόγο, ο οποίος δέχεται 
επηρεασµούς και αναζητά εκφραστικά πρότυπα δοκιµασµένα στην ποιητική 
παράδοση της Κρήτης, είναι ιδεολογική. Η σκέψη και ο προβληµατισµός του 
Τουρκοκρητικού  δεν σχετίστηκε µε την απελευθερωτική διαδικασία, δεν χρειάστηκε 
την ανταρσία και την καταφυγή στα βουνά, δεν στρατεύτηκε στην αποτίναξη καµιάς 
σκλαβιάς και δεν είδε µε λυρισµό την έννοια της πατρίδας. Η διαφύλαξη των 
προνοµίων, η απόλαυση της ζωής  και η περιφρούρηση των κεκτηµένων 
τροφοδοτούσε το κοσµοόραµά του. Αναζήτησε και βρήκε «ηρωικό υλικό», µέσα στις 
συντηρητικές «αξίες» της καθηµερινής ζωής του επικυρίαρχου, και στην πολιτική 
συµπεριφορά του κατακτητή, που οφείλει να βρίσκεται σε αδιάκοπη πολεµική 
εγρήγορση και να «κραδαίνει» την ισχύ του στους «δορυάλωτους» ραγιάδες.  

Νέο «αντιεξουσιαστικό» υλικό προσέθεσε η σουλτανική κυβέρνηση, όταν µετά 
το 1812, αποφάσισε να πατάξει τη ζωηρότητα των γενιτσάρων στην Κρήτη. Ένα 
πνεύµα  αντίδρασης προς τον ραγιαδόφιλο πολιτικό νεοτερισµό, συνήγειρε τους 
τοπάρχες, οι οποίοι ίσως πρώτοι από όλους διείδαν την µελλοντική κατάρρευση «της 
µεγάλης αλλά ασθενούς» αυτοκρατορίας. Ηρωικά λαϊκά πρότυπα πλάστηκαν στα 
πρόσωπα των «προγραµµένων» αγάδων, οι οποίοι  αποτελούσαν σύµβολα  
γενναιότητας και παρρησίας, αλλά και εθνικής σταθερότητας, απέναντι σε µια 
ανακόλουθη και αντιφατική κεντρική διοίκηση. 

Οι ιστορικές συγκυρίες έπλασαν στη συγκεκριµένη περίπτωση διφυή  ηρωικά 
ιδεώδη και σύµβολα, ταυτόχρονα εξουσιαστικά και ατιεξουσιαστικά, δηµοφιλή και  
χρηστικά στην ιδιότυπη   κοινωνία των Τουρκοκρητών. Στο ποίηµα του Μαζλούµ 
Αγά βρίσκοµε αρκετά τέτοια στοιχεία,  κατακτητικά και αντιεξουσιαστικά. Η 
σωµατική ρώµη, η υπεροχή στη χρήση των όπλων, η επίδειξη δύναµης 
αδιαµφισβήτητης, η τόλµη στην παραβατικότητα84, «οι ταλάδες και τα καµπαέθια», η 
αµφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας, η απειλή και ο εκφοβισµός, η απόρριψη των 
κατηγοριών για πταίσµατα και κακουργήµατα, για «αταξάδες και κατσουκάνια», 
όπως λέει ο ποιητής,  η εµπιστοσύνη σε φίλους οµότροπους, η έπαρση για τον 
προσωπικό πλούτο, η αδιαφορία για την αριθµητική υπεροχή των αντιπάλων, η 
εµµονή στην προσωπική γνώµη και στη θρησκευτική πίστη, η αδιαφορία για τις 
σφαίρες, που πέφτουν γύρω, ο ύµνος στα όπλα, που δίνουν «στο νου αέρα», η 
αψήφηση της φυλακής, ο θάνατος χωρίς συµβιβασµό και παλινωδίες, είναι µερικές 
µόνο από τις πτυχές του τουρκοκρητικού ηρωικού ιδεώδους, που το ποίηµα 
αποκαλύπτει. 

 Ίσως δεν είναι της παρούσας έρευνας έργο, όµως πρέπει να µελετηθεί το 
πολιτισµικό επίπεδο και το ιδεολογικό βάρος των αξιών, που προϋποτίθενται του 
ποιήµατος. Σε µια πρώτη µατιά δεν µπορεί κανείς παρά να επισηµάνει πρωτόγονα 
πολεµοχαρείς ποιητικές και κοινωνικές πεποιθήσεις, που πλάθονταν από µια 
έγκλειστη σε παρωχηµένες δοµές κοινωνία.  Ο ηρωισµός για τον ηρωισµό έχει 

                                                 
84 Ο Μπαλουξής στα αχαλίνωτα γλέντια του, χωρίς αµφιβολία,  παραβαίνει την θρησκευτική 
απαγόρευση της οινοποσίας, και η στρατιωτική του απειθαρχία κάνει τον ταγµατάρχη του να τον 
παρακολουθεί από κοντά. 
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καταβολές στα µεσαιωνικά ιπποτικά πρότυπα, όµως ο ηρωισµός, που δε σέβεται αξίες 
ανθρωπιστικές ή κοινωνικές, ο «ηρωισµός» που «χαλά µαχαλάδες και σφαλίζει 
βιλαέθια», δεν έχει σαφή και καταγραµµένα πρότυπα, παρά µόνο στο χώρο της 
ταραχής, της οχλαγωγίας, και της νοσηρής επιθετικότητας. 

Όπως και αν έχει το πράγµα, το έργο γράφτηκε για να ικανοποιήσει την 
αισθητική αναζήτηση ενός συγκεκριµένου συνόλου. Ο Τουρκοκρητικός ως κοινωνός 
των µηνυµάτων του ποιήµατος, και µάλιστα µέχρι την µετοικεσία στη Μικρά Ασία 
µετά την ανταλλαγή, απολάµβανε το ηρωικό παρελθόν της ιστορικής του παράδοσης, 
πριν η παρακµή συµπαρασύρει το γόητρο και την πολιτική σταθερότητα της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο Μπαλουξής είναι το σύµβολο του «νταή», που 
κραδαίνει τα όπλα για να αποδείξει ποιος είναι άρχων και ποιος αρχόµενος, για να 
διατηρήσει την κοινωνική ισορροπία στην πυραµίδα κατακτητών και υπόδουλων, 
όπως υπαγόρευαν οι µουσουλµανικές περί «΄Εθνους» και «ραγιάδων» πεποιθήσεις. 
Και στο ποίηµα αυτό τα συµφραζόµενα κεταδικάζουν τους φιλολαϊκούς 
νεωτερισµούς της κεντρικής εξουσίας, και εξαίρουν την αυστηρή γραµµή εκείνων, 
που αντιστέκονται στις αλλαγές και, όπως ο Μπαλουξής, εµπιστεύονται «τις χρυσές 
µπιστόλες και τις µακρές µαχαίρες», που στήριξαν το ιερό «Έθνος» µε επιτυχία. 

Σίγουρα στη φαντασία του Τουρκοκρητικού ο Μπαλουξής, ο «παινεµένος 
Ζαµπίτης» (12),  ήταν ολοκληρωµένο σύµβολο λαϊκού ήρωα. Ο ποιητής τον πλάθει  
να λειτουργεί έτσι. «Ο κόσµος τον ετρόµαζε» (4) µόνο µε την εµφάνιση και το 
παληκαρίσιο παράστηµά του. Είχε πρόσωπο λαµπερό σαν τον ήλιο, «µουστάκι σαν 
λιοντάρι» (8), «σαλντίριζε σαν το θεριό» (10), και ήταν γνωστός στις χώρες της 
Φραγκιάς (11), για τις αιµατηρές  του αποκοτιές, πιθανότατα. Το θαυµαστό αυτό 
πρότυπο εξουσιαστή, που «γλεντίζει» µε τον δικό του δεσποτικό τρόπο, πέφτει στη 
δυσµένεια των υψηλά  ισταµένων, αυτών που δεν συµπαθούν το µοντέλο Μπαλουξή, 
και θέλουν να ξεσκλαβώσουν «την Κρήτη την τιµητική» (28). Ο Μπας Ουστάς 
παρακολουθεί τον «χαροκόπο», ο Σιλιχτάρης (ο µουρτάτης) τον διαβάλλει ως 
δηµόσιο κίνδυνο, και ο «αφέντης ο παχιάς» παίρνει την ολέθρια απόφαση να 
κρεµάσει τον ζηλευτό «στην ανδρειά και στο καλό του νάτι» (22).  

Ο αντιήρωας, ο «κερατάς» (38) ο πασάς, ο «σκύλος» (43), για τον οποίο πρέπει 
να συρθούν µπιστόλες (40) και µαχαίρια (44), δεν ξέρει «ίντα θέλει», τρέµει «ωσάν 
την καλαντάρα» (51) µπροστά στον ατρόµητο ήρωα, προφασίζεται «ριτζάδες» (56) 
και χατήρια (57), υπόσχεται ψεύτικες αµοιβές και «αϊλίκια» (62), για να ξεγελάσει 
τον καλεσµένο του και να τον φυλακίσει στον Κούλε. Ο διάλογος των δύο ανδρών 
είναι µια καλά σκηνοθετηµένη ευκαιρία για να προβληθεί ο ήρωας Μαζλούµ και να 
απαξιωθεί ο αντιήρωας Ρεσίτ. Οι απαντήσεις του Μαζλούµ είναι άµεσες και καθαρές 
χωρίς περιστροφές και ένοχη κρυψίνοια. Κάνω καµπαέθια αλλά δεν εσφάλιξα τα δέκα 
βιλαέθια.  Κάνω αταξάδες, αλλά «δεν εσφάλιξα τσ� είκοσι µαχαλάδες».  Κάνω 
κατσουκάνια αλλά «δεν εσφάλιξα τση Στείας τα ντουκιάνια». Στις απαντήσεις αυτές ο 
ακροατής αναγνωρίζει τον ψύχραιµο πρωταγωνιστή, που αναλαµβάνει τις ευθύνες 
του, και απορρίπτει τις φηµολογηµένες υπερβολές. Έτσι µπροστά στην οµολογηµένη 
αλήθεια, η διαπόµπευση «τσαρσί τσαρσί», ο εγκλεισµός στη φυλακή και η θανατική 
καταδίκη, εισπράττονται σαν υπερβολικά αυστηρή και άδικη τιµωρία. Η µεσολάβηση 
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του Μπαϊραχτάρη και τα επιχειρήµατα για την απελευθέρωσή του είναι ακόµα ένας 
ύµνος στη µοναδική προσωπικότητα του Μαζλούµ, που χάνεται δίχως ουσιαστικό 
λόγο.  

Η προβολή της φορολογικής του ασυνέπειας (123-124) ως τελικής και 
βαρύνουσας καταδικαστικής κρίσης, ευτελίζει ακόµα περισσότερο την ευθυκρισία 
της κεντρικής αρχής. Κάθε απλός άνθρωπος, πλην του Ρεσίτ, δέχεται ότι δεν «πάει 
στ� ανάθεµα» µια τόσο ξεχωριστή «αντρειγιά», επειδή δεν έδωσε το φορολογικό 
«µαλεµιρί», που του ζητήθηκε. Ο βοµβαρδισµός της φυλακής, οι «λαδοπατσάβρες» 
µε το θειάφι και το κατράνι, που θα τον πνίγανε και η ταπεινωτική πρόταση να 
«Ρωµνέψει» εµπλουτίζουν το µεγαλείο του θύµατος. Σε όλες τις αντίξοες καταστάσεις 
βγαίνει νικητής, όπως τον προσδοκά η κοινή γνώµη. Και ο τελικός ύµνος στα όπλα, 
είναι ταυτόχρονα ένα στοιχείο ακεραιότητας του πρωταγωνιστή, αλλά και µια 
διαχρονική υποθήκη του ποιητή προς την λογοτεχνική του κοινότητα, προς την οποία 
κανει έµµεσες συµβουλές για τις ανασφαλείς µέρες του µέλλοντος. Οι ερωτήσεις 
«ποια µέση θα σασε ζωστεί�ποια χέρια θα σασε κρατούν�» δεν είναι ρητορικά 
ερωτήµατα αλλά έµµεσες παροτρύνσεις σε ιδεολογικούς απογόνους. 

Υπάρχουν ενδείξεις, ότι το τραγούδι αυτό ήταν αγαπητό. Η καλή του στιχουργία 
και το γεγονός, ότι διατηρήθηκε ως τις µέρες µας στη νέα πατρίδα, όπου το µετέφεραν 
οι θαυµαστές του, αποδεικνύει τη δηµοφιλή του φύση. Είναι όντως ένα έργο, που θα 
λέγαµε, ότι ικανοποιεί τον ψυχισµό και τις ιδεολογικές απαιτήσεις του µέσου µέλους 
της τουρκοκρητικής κοινότητας. Θα έλεγε κανείς ότι υποβάλλει αίσθηµα αισιοδοξίας 
αναδεικνύοντας τον ενδιάθετο λαϊκό ηρωισµό, που υπάρχει έστω και αν συγκρούεται 
µε την αντιφατική σουλτανική γραµµή. Κάποια από τα παραινετικά του 
συµφραζόµενα αξιοποιήθηκαν από την πολεµοχαρή µερίδα  των Οθωµανών της 
Κρήτης και για κάποιες δεκαετίες ο Μαζλούµ ακτινοβόλησε σαν παραδειγµατικό  
είδωλο, αυταρχικής και βίαιης επικυριαρχίας. Ας µην ξεχνάµε ότι το αιµοχαρές 
όνειρο της γενοκτονίας κατά των ραγιάδων διατηρήθηκε ως το τέλος του 19ου αιώνα 
και, ίσως, ήταν εκείνο, που το 1898 παρώθησε προς τη λύση του Κρητικού 
Ζητήµατος.     
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∆ΕΙΓΜΑ 5Ο.  
►ΤΡΕΙΣ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ. Ο ΤΑΤΑΡ ΑΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ 
ΦΟΝΕΥΟΥΝ ∆Ι� ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΪΜ ΑΓΑ ΕΚ ΒΙΑΝΝΟΥ.[κατά το έτος 
1810-12] 85 

1. Τρεις αντρειωµένοι πορπατούν στη γη στην οικουµένη, 
2. σαν να �σαν από µιαν κοιλιά ήσαν αγαπηµένοι. 
3. Στη στράτα πορπατούσανε κ� εγλυκοροζονάρα  
4. κ� έλεγαν για το πήδηµα απού �νε στην Καµάρα. 
5. Επήδηξ� ο Τατάρ � αγάς κι επήγεν ως τα δέκα, 
6. Μα το Ραµπή και πρέπει του αρχόντισσα γυναίκα. 
7. Πηδά κι ο Τσοχαντάρ � αγάς και πα� όθεν τη δύσι, 
8. στην πέρα µπάντα στάθηκε ωσάν το κυπαρίσσι. 86 
9. Πηδά και ο Μπραΐµ � αγάς τση ∆ιάννος87 το καµάρι, 
10. κι επέρασέν τση και τση δυο γιατ� ήτον παλληκάρι. 
11. Ετότες (τ)ου ζηλέψανε κ� είπαν να τον σκοτώσουν, 
12. κ� εκάµανε συµβούλιο να τονε ξαρµατώσουν. 
13. ─ Σαν µ� αγαπάς Μπραΐµ αγά παίξε την την µπιστόλα,88 
14. µα �γω φυσέκια σου βαστώ να τα γεµίσης όλα. 
15. �Σαν µ� αγαπάς Μπραΐµ αγά, παίξε την και την άλλη, 
16. µα �γω φυσέκια σου βαστώ να τη γεµίσης πάλι. 
17. �Σαν µ� αγαπάς Μπραΐµ αγά παίξε την καραµπίνα, 
18. µα� γω φυσέκια σου βαστώ να τη γεµίσης φίνα. 
19. �Σαν µ� αγαπάς Μπραΐµ αγά  σπάσε το γιαταγάνι, 
20. µ� ο φίλος σου ο µπιστικός καινούριο σου το κάνει. 
21. Κι απής τον εγελάσανε κ� έπαιξε τ� άρµατά του, 
22. µια µπαλωθιά του παίξανε κ� εκάψαν την καρδιά του. 
23. ─ Νταβράντα δα Μπραΐµ αγά σαν είσαι παλληκάρι, 
24. γιατί σου παίρνω τη ζωή εγώ κι ο Τσοχαντάρης. 
25. ─ Πώς µου το λες να νταβραντώ και πώς να νταβραντίσω, 
26. πού �ν οι µπιστόλαις µ� άσφαιρες και πώς θα τση γεµίσω; 
27. ─ Εδά θα σε σκοτώσω �γω κι ας πάη κ� η ζωή µου, 
28. µα στο χωριό τη φίλησες, σκύλε την αδελφή µου. 

                                                 
85 Αρχείον Παύλου Γ.Βλαστού, τόµος 15ος, 1850, σελ. 619. Με τον τίτλο «Ο δόλος», το ίδιο ποίηµα 
δηµοσιεύει και ο Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης Συλλογή�Αθήνα, 1920, 295 - 296. 
86 Σηµείωση Π. Βλαστού:«Η Καµάρα είναι  θέσις εις ήν κοινώς εδοκίµαζον οι διαβάται την 
γύµνασιν του πήδου (άλµατος). Οι αγώνες  ούτοι του άλµατος, του δρόµου, της δισκοβολίας, 
(το βόλι ή λιθάρι), της πάλης, του σηκώνειν εκ της γης βάρη, της αµάδας (δίσκου ετέρου 
είδους) κλπ. διετήρησαν και διατηρούν εισέτι ως και την σκοποβολήν και οι εξωµόσαντες εκ 
των Χριστιανών Τούρκοι, µετά πολλών άλλων αρχαίων εθίµων. Μία έτι απόδειξις αύτη της 
ελληνικής αυτών καταγωγής. Ο Τσοχαντάρ � αγάς ήτο εσπέχης της Αµπαδιάς εκ του χωρίου 
Πλάτανος». 
87 Πρόκειται για τη Βιάννο, όπως φαίνεται και στον τίτλο του ποιήµατος. 
88 Οι στίχοι 13 � 21, µε κάποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στην πρώτη παραλλαγή του 
τραγουδιού «Του Μεµέτακα». 
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(Εκ των του κ. Αντων. Γιανναράκη σελ. 180 αρ. 244) 
Ο Παύλος Βλαστός καταχωρεί ακόµη µια µικρότερη παραλλαγγή στην επόµενη 

σελίδα  της συλλογής του. Και τις δύο µορφές αντλεί από πηγές, που αναγράφει.   
►ΤΟ ΑΥΤΟ. (Συντοµότερη παραλλαγή) 

1. Τρεις αντρειωµένοι περπατούν στη γη στην οικουµένη, 
2. σαν να ήτον από µια κοιλιά ήσαν αγαπηµένοι. 
3. Σαν να �χε βγουν από µια κοιλιά να φάσιν ένα γάλα, 
4. έτσι αγαπηθήκανε περίσσα και µεγάλα. 
5. Στη στράτα επηγαίνανε κι εκουρφοροζωνάρα, 
6. κι ελέγαν για το πήδηµα οπού �ναι στην καµάρα, 
7. κι όποιος το ιδή από µακρυά του δίδει λιγωµάρα. 
8. Επήδηξ� ο Τατάρ � αγάς και πήγεν ως τη στράτα, 
9. κι εκόντεψε να λιγωθή, να σκάση σαν ντοµάτα. 
10. Επήδηξε κι Αρίφ � αγάς µα πήρε όθεν τη δύσι, 
11. αντίδειρ� αποσπεροθιό και στέκει ως κυπαρίσσι. 
12. Πηδά και ο Μπραήµ αγάς και φτάνει ως τη βρύσι, 
13. κι εστάθη το κορµάκι του ωσάν το κυπαρίσσι, 
14. Ετότες ο Αρίφ αγάς του Τάταρη τοκάρ(ε)ι, 
15. να σφάξουν τον Μπραήµ αγά γιατ� είναι παλληκάρι. 
(Γεώρ. Βροντάκης εκ του χωρ. Πρασσές επαρχ. Ρεθύµνης) 

   ح                                                        
 
Α. Το ποίηµα ανήκει στην εποχή του 1810 � 1812, όπως σηµειώνει ο Π. 

Βλαστός, όµως δεν είναι ενταγµένο στην υπόθεση της γενιτσαρικής κάθαρσης. 
Πρόκειται για στιχούργηµα, που αποτυπώνει µια πλευρά της ανταγωνιστικής σχέσης 
των «αντρειωµένων» Τούρκων, φίλων αγαπηµένων, κατά τον ποιητή, που όµως 
αλληλοφθονούνται µέχρι αλληλοεξόντωσης. Την ιστορικότητα του προσώπου του 
Τσοχαντάρη, αναφέρει ο Βλαστός, που τον ονοµάζει «εσπέχη της Αµπαδιάς» από το 
χωριό Πλάτανος του Αµαρίου.  Τις αθλητικές επιδόσεις στο άλµα, στον δρόµο, στο 
βόλι (λιθάρι), στην πάλη, στην αµάδα και στη σκοποβολή, διετήρησαν «οι 
εξωµόσαντες εκ των Χριστιανών», όπως πιστεύει ο Βλαστός, και αυτό είναι µια 
ακόµη απόδειξη της ελληνικής των καταγωγής. Βέβαια οι Αµπαδιώτες δεν 
θεωρούνταν γηγενείς χριστιανοί εξωµότες, αλλά απόγονοι των Σαρακινών που 
κατέλαβαν την Κρήτη το 823 µ.Χ. Ήταν άγριοι, ανταγωνιστικοί µεταξύ τους, 
φανατικοί στην πίστη τους, πολεµοχαρείς και επιθετικοί κατά των Χριστιανών. 

Πέρα από την παρατήρηση του Βλαστού και τα αληθινά χαρακτηριστικά των 
Αµπαδιωτών Μουσουλµάνων, η ενασχόληση µε τα «πολεµικά αθλήµατα» ήταν µέσα 
στα ενδιαφέροντα των Τουρκοκρητών, οι οποίοι εκµεταλλεύονταν κάθε ευκαιρία  για 
να τελειοποιούν τις πολεµικές τους επιδόσεις.89 Αυτό ήταν αυτονόητο για τα πρώτα 

                                                 
89 Σηµαντικές είναι οι πληροφορίες του Φ[ουρναράκη] για τα κυνήγια και την τέχνη του πολέµου 
στην οποία ειδικεύονταν οι Τουρκοκρήτες µε αρκετή επιτυχία.  
Εφ. Χανίων ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, φ. 3353 (8 Φεβρ. 1924).  
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χρόνια της µιλιταριστικής γενιτσαροκρατίας. Όµως και πολύ αργότερα, µέχρι και τα 
τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, οι Τουρκοκρήτες εντάσσονταν εθελοντικά στο 
πλευρό των αυτοκρατορικών στρατευµάτων, υπεράσπιζαν την τουρκική κυριαρχία, 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερες µαχητικές αρετές, παρά την ελλιπή στρατιωτική τους 
εκπαίδευση.  

Στο ποίηµα παρακολουθούµε φαινοµενικά µια όψη  αθλητικού ανταγωνισµού 
τριών νέων ανδρών, που στην ουσία είναι πολεµική επίδειξη, και τέχνασµα 
εξουδετέρωσης και φόνου µισητού εχθρού.  Η αθλητική άµιλλα του ελληνικού 
πολιτισµού δεν υπάρχει σαν κίνητρο ή σαν κύρια ιδέα. Αντίθετα δηλώνεται η υπεροχή 
του ανδρισµού του νικητή, του οποίου σαν έπαθλο «µα το Ραµπή και πρέπει του 
αρχόντισσα γυναίκα».  

Η τουρκοκρητική ταυτότητα του ποιήµατος δεν µπορεί να αµφισβητηθεί αφού 
και τα πρόσωπα και τα ιδεώδη δεν ανήκουν στον ελληνικό χώρο. Στις αρχές του 18ου 
αιώνα στους Κρήτες δεν επιτρεπόταν η οπλοκατοχή. Η χρήση των όπλων σε 
δηµόσιους χώρους, όπως η Καµάρα του ποιήµατος, ήταν αδιανόητη. Μόνο οι 
Τουρκοκρήτες είχαν τέτοια προνόµια οπλοφορίας και αλόγιστης χρήσης των όπλων, 
κάποτε και σε ζωντανούς χριστιανικούς στόχους. Το µοτίβο της εξάντλησης των 
εφοδίων του αντιπάλου και της ακίνδυνης εξουδετέρωσής του στη συνέχεια, το 
βρίσκοµε και σε άλλο τουρκοκρητικό ποιητικό δείγµα (Μεµέτακας Α΄παραλλαγή).  

Οι δυο µορφές του ποιήµατος διαφέρουν στην έκταση. 28 στίχοι έναντι 15 της 
περιληπτικότερης παραλλαγής, Η κεντρική ιδέα είναι ίδια και στα δύο δείγµατα. Η 
µικρή παραλλαγή µας δίνει επιπλέον το όνοµα Αρίφ, που πιθανώς είναι το 
πραγµατικό όνοµα,  µια και  το Τσοχαντάρης σηµαίνει αξίωµα  και  τίτλο. 

 Ο τρόπος του φόνου στην πρώτη παραλλαγή είναι ο τουφεκισµός ενώ στη 
δεύτερη η σφαγή. Ίσως θεωρούνταν ποιητικός νεωτερισµός στην τουρκοκρητική 
ποίηση η υιοθέτηση νέων φονικών επιλογών σε κάθε παραλλαγή. Μην ξεχνούµε το 
παράδειγµα του τραγουδιού του «Μαζλούµ Αγά», όπου κάθε παραλλαγή παρουσιάζει   
άλλον τρόπο εκτέλεσης.   

 
Β. Η στρατηγική του µικρού στιχουργήµατος δεν είναι περίπλοκη. Ο γνωστός 

διηγηµατικός ιστός, πάνω στον οποίο τοποθετούνται οι αυθεντικοί ευθείς διάλογοι, 
όπως συµβαίνει και σε άλλα δείγµατα. Το διηγηµατικό µέρος µε τους ιστορικούς 
χρόνους (και τους παρεµβαλλόµενους διηγηµατικούς ενεστώτες υπογραµµισµένους) 
εξελίσσεται ως εξής: « πορπατούν (τρεις αντρειωµένοι) � ήσαν (αγαπηµένοι) � 
εγλυκοροζονάρα � έλεγαν (για το πήδηµα) � επήδηξε (ο Τατάρ αγάς) � επήγεν (ως τα 
δέκα) � πηδά  (και ο Τσοχαντάρ αγάς) � πάει (όθεν τη δύσι) � εστάθηκεν (ωσαν το 
κυπαρίσσι) � πηδά  (και ο Μπραΐµ αγάς) � επέρασέν  τση � ήτον  (παλληκάρι) � του 
ζηλέψανε � είπαν (να τον σκοτώσουν) � εκάµανε (συµβούλιο) � απής τον εγελάσανε 
� έπαιξε (τ� άρµατά του) � του παίξανε (µια µπαλωθιά) � εκάψαν (την καρδιά του) � 
τη φίλησες (σκύλε)...»   

Πάνω σ� αυτό τον ιστό του µύθου, τοποθετούνται, ως σηµεία έντασης, οι 
διάλογοι µε τους ενεστώτες και τις προστακτικές: «σαν µ� αγαπάς (Μπραΐµ αγά) � 
παίξε � σου βαστώ (φυσέκια) � παίξε (και την άλλη) � σου βαστώ (και πάλι) � παίξε 
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(την καραµπίνα) � σου βαστώ  (να τη γεµίσης φίνα) � σπάσε (το γιαταγάνι) � 
(καινούριο ) σου το κάνει � νταβράντα (δα Μπραΐµ) � σου παίρνω (τη ζωή) � πως µου 
το λες (να νταβραντώ) � είναι (οι µπιστόλες µου άσφαιρες) � θα σε σκοτώσω�» 

Πέντε θεµατικές ενότητες µπορούν να προσδιοριστούν στο σώµα του ποιήµατος:  
1 � 4    : Συζήτηση των τριών «αγαπηµένων» φίλων. 
5 � 10  : Αγώνας άλµατος και νίκη του Μπραΐµ αγά.  
11 � 20: Φθόνος των δύο ηττηµένων, αφοπλισµός του Μπραΐµ.  
21 � 27: Φόνος του Μπραΐµ. 
        28: Αποκάλυψη πραγµατικής αιτίας του µίσους.  
Μέσα στις θεµατικές αυτές ενότητες ο ποιητής διακινεί κάποιες ηθικές και 

συναισθηµατικές ποσότητες, που σταδιακά µεταβάλλονται, και από θετικές στην 
αρχή, καταλήγουν στις πιο απάνθρωπες και αποκρουστικές καταστάσεις και ιδέες. Η 
συναισθηµατική δοµή του ποιήµατος είναι θετική και οµαλή µέχρι τον στίχο 10. Οι 
αξίες της φιλίας, της ανδρείας, του γλυκού διαλόγου, της αθλητικής επικοινωνίας, 
διαµορφώνουν τις πρώτες εικόνες και ιδέες. Από τον 11ο στίχο, χωρίς ιδιαίτερο 
προϊδεασµό,  ο ποιητής εισάγει την  αρνητική  διάσταση της θανάσιµης ζηλοφθονίας. 
Ο νικητής Μπραΐµ, αφοπλίζεται µε υποκριτικά και δόλια  επιχειρήµατα, και 
δολοφονείται µε τρόπο ψυχρό και απροσδόκητο. Την αποκρουστική σκηνή 
πλαισιώνουν ειρωνικοί καγχασµοί από τον Τατάρ και τον Τσοχαντάρη, πριν 
πυροβολήσουν στην καρδια τον µέχρι τότε φίλο τους. Η κατασκευή θα ήταν 
ακατανόητη αν στα πράγµατα δεν δινόταν κάποια εξήγηση.         

Ο τελευταίος στίχος αποτελεί κλειδί του µυστηρίου της ανοµολόγητης έχθρας, 
που δηλητηρίασε την ανεπαλήθευτη φιλία, την οποία ο δεύτερος στίχος είχε 
προδηλώσει. Το φίληµα  της αδελφή στο χωριό χρησιµοποιείται από τον ποιητή σαν 
το αντίβαρο της ψυχρής δολοφονίας. Ο ποιητής τοποθετεί στο τέλος τη διευκρίνιση 
του «φιλιού» για να κάνει πιο αποδεκτή από τον αναγνώστη την ηθικά δυσνόητη 
πλοκή, κατά την οποία  τρεις αγαπηµένοι φίλοι ύστερ� από έναν αυτοσχέδιο αγώνα 
άλµατος, διασπούν τους φιλικούς δεσµούς, χωρίς ιδιαίτερη αιτία, και οι δύο 
σκοτώνουν τον τρίτο, χωρίς προειδοποίηση, µε ύπουλο αφοπλισµό και 
απροειδοποίητη «µπαλωθιά» στην καρδιά.  Και στους πιο πρωτόγονους κοινωνικούς 
κώδικες η φιλία δεν ευτελίζεται µε τέτοια τραχύτητα. Είναι αναγκαίος ο «αποχρών 
λόγος», που θα δικαιώνει την εξέλιξη του µύθου και θα καθιστά εύλογη την πλοκή. 
Με τον τελευταίο στίχο παρατίθενται τα ηθικά ελαφρυντικά της αποτρόπαιας πράξης 
και το φονικό διάβηµα τοποθετείται µέσα στον κοινωνικό κώδικα της 
τουρκοκρητικής κοινωνίας. Έτσι το ποίηµα ολοκληρώνεται και αρθρώνει κάποιο 
λογικοφανές επιµύθιο, συµβατό, ίσως, µε τα βιώµατα και τον ηθικό πολιτισµό της 
κοινότητας, που «κατανάλωνε» λογοτεχνικά προϊόντα, όπως το συγκεκριµένο ποίηµα.  

 
Γ.  Ο ιδεολογικός χώρος  του δείγµατος  δεν είναι οµαλός και ανθρωπιστικά 

προωθηµένος. Αν δεχτούµε ότι γράφτηκε για να ικανοποιήσει τις αισθητικές 
απαιτήσεις ενός κοινωνικού συνόλου, πολλά ερωτήµατα µπορούν να γεννηθούν για 
την πολιτισµική ωριµότητα και την πνευµατική ευρύτητά του. Αν και οι κώδικες 
κοινωνικής συµπεριφοράς δεν υπακούουν σε νοµοτελειακές αρχές, αποδεκτές από 
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όλους τους λαούς, η κατηγορία «στο χωριό τη φίλησες σκύλε την αδελφή µου» 
φαίνεται ότι ήταν αρκετή για να καλύψει την ανατροπή µιας µακρόχρονης φιλίας, να 
αµαυρώσει την γενναιότητα της νίκης στην Καµάρα, να συνασπίσει τους δύο φίλους 
κατά του τρίτου, τον οποίο σκότωσαν χωρίς ενδοιασµούς.  

Θα µπορούσε να δεχτεί κανείς την αναστολή των ανθρωπιστικών ιδεών σε 
χώρους, όπου το εθιµικό δίκαιο επιβάλλει σκληρές λύσεις στις διανθρώπινες 
αντιδικίες, µέσα από µια άκαµπτη και συντηρητική αντίληψη ζωής. Στην περίπτωση 
των Τουρκοκρητών θα λέγαµε ότι η λογοτεχνία καταγράφει την αυστηρότητα των 
προσωποπαγών ηθών, χωρίς να συνυπολογίζει καθολικότερους κοινωνικούς κανόνες. 
Η ερωτική συµπεριφορά των λογοτεχνικών ηρώων προσεγγίζεται µε ρευστό τρόπο.  
Στο προηγούµενο ποίηµα «του Αρίφ αγά» είδαµε µια ανάλογη κατηγορία, («επέιραξε 
τσι κοπελιές») να οδηγεί τον «ένοχο»  στη θανατική καταδίκη, ενώ η λογοτεχνική 
κατασκευή ευτέλιζε τη βαρύτητα της κατηγορίας, και προέβαλλε την αλήθεια των 
τρυφερών αισθηµάτων. Στο νέο δείγµα η λογοτεχνική κατασκευή µειώνει το κύρος 
των αισθηµάτων δύο νέων, που ανταλλάσσουν το φιλί, και «δικαιώνει» µια 
φρικαλεότητα σε κύκλο φίλων.  

Μια ερµηνεία θα µπορούσε να βρεθεί στην οντολογική ανισοτιµία µε την οποία  
οι µουσουλµανικές οµάδες  συµπεριφερόταν. Η αυστηρότητα στην παρενόχληση της 
Μουσουλµάνας ήταν επιβεβληµένη, όπως και η ελαστικότητα στην κακοποίηση και 
τη διαρπαγή της Χριστιανής. Ο Τατάρ στην προκειµένη περίπτωση καλύπτεται 
λογοτεχνικά, στην τιµωρία της «παρενόχλησης» της αδελφής του. Ο Οσµάν στην 
άλλη πλοκή, θεωρείται, λογοτεχνικά, έκθετος και άδικος όταν τιµωρεί τον άρπαγα 
Αρήφ, που έκλεψε τις τρεις παπαδοπούλες. Τελικά σταθερές θέσεις δεν υπάρχουν, 
όταν το οντολογικό υποβαθρο είναι ασταθές και ανθρωπιστικά  ανώριµο.       
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∆ΕΙΓΜΑ 6Ο        
   ►ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.90 
1. Τρεις Τούρκοι στέκουνε κι αποκλαµάρου, 
2. τη Χώρα τω Σφακιώ θέλου να πάρου. 
3. Τη Χώρα τω Σφακιώ να πα πατήσου 
4. κ� εκεί µωρό παιδί να µην αφήσου. 
5. Και µό(λι)ς κ� εφτάσα τα τσαντήρια στέσα, 
6. στο Μπατσαλµάν εβγήκα κ� εγυρέψα. 
7. ∆εν εθωρούσα µόνο γρες στ� αµπέλια. 
8. ─ «Μωρέ σταθήτε σεις, µωρέ κοπέλλια. 
9. Μωρέ σταθήτε σεις και µη φοβάστε, 
10. µόνο το Σγουροµάλλη µάσε πιάστε.» 
11. ─ «Μωρέ δεν είν� επά ο Σγουροµάλλης, 
12. µον�ειν� επά ο ∆άσκαλος ο Γιάννης.» 
13. ─ «Να �τονε ποιος να µας τον κατεβάση,  
14. απ� όλους µας µπαξίσ� ήθελ� αρπάξει.» 
15. Γρικά το ο Πρωτόπαπας ο σκύλος, 
16. που �τονε του Γιαννάκο ο πρώτος φίλος. 
17. Σηκώνεται και πάει και του λέει: 
18. ─ «Κατέβα, Γιαννακή, να χαιρετήξης, 
19. του σερασκέρη χέρι να φιλήσης.» 
20. ─ «Παπά, κι ανέν κατέχεις πως φοβούµαι, 
21. να πάρουµε τσικίνια να βαστούµε.» 
22. Πλανά τονε το Γιάννη, κατεβαίνει, 
23. σε τέθοιο ασκέρι µέσα πάει και µπαίνει. 
24. Τ� ασκέρι ως τον είδενε εχάρη. 
25. ─ «Καλώς το τω Σφακιώ το παλληκάρι. 

                                                 
90 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης,  Ηράκλειον, 1976, σ. 49.  Σε 
εισαγωγικό σηµείωµα το τραγούδι χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σηµαντικό, γιατί περέχει µια νέα όψη 
του δράµατος του ∆ασκαλογιάννη. Σύµφωνα µε πληροφορίες, που δίνει το ίδιο το τραγούδι, ο 
∆ασκαλογιάννης παραδόθηκε στους Τούρκους µε παρακίνηση του θείου του Πρωτόπαπα, ο οποίος 
όπως είναι γνωστό δεν ενέκρινε τα επαναστατικά σχέδια του αρχηγού. Η άποψη αυτή συµφωνεί µε 
επίσηµο τουρκικό έγγραφο, που φυλάσσεται στο Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου (Κώδιξ Τ.Α.Η. 11, 
σελ. 56) και είναι: «Αναφορά του Γραµµατέως παρά τω αρχηγώ του εκστρατευτικού σώµατος 
εναντίον των Σφακίων προς τον διοικητήν Χάνδακος, περί της καταθέσεως του Πρωτόπαπα», µε 
χρονολογική ένδειξη 9 Ιουνίου 1770. Στο έγγραφο αυτό ο αιχµάλωτος Πρωτόπαπας καταγγέλλει µε 
κάθε λεπτοµέρεια τα επαναστατικά σχέδια του ∆ασκαλογιάννη.  Ο αναφερόµενος στο ποίηµα 
Σγουροµάλλης είναι ο αδελφός του ∆ασκαλογιάννη, Νικόλαος Χατζή Σγουροµάλλης, που 
παραδόθηκε µαζί µε τον αδελφό του στους Τούρκους, παρακολούθησε το βασανιστήριό του, έχασε 
τα λογικά του και πέθανε τρελός αργότερα.   
Το τουρκικό  έγγραφο, µαζί µε άλλα πέντε, δηµοσιεύει ο Βασίλειος Λαούρδας, «Η Επανάστασις 
των Σφακιανών και ο ∆ασκαλογιάννης, κατά τα έγγραφα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου», 
Κρητικά Χρονικά, τ. 1, (1947), σ. 275-290. Παρουσιάζουν την τουρκική οπτική, στην επανάσταση 
του ∆ασκαλογιάννη, και αποκαλύπτουν τον προδοτικό ρόλο του Πρωτόπαπα, όπως και το τραγούδι.   
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26. Καλώς το τω Σφακιώ το παλληκάρι, 
27. απού �πενέ τη Χώρα µας δα πάρη.» 
28. Γλυκύ καφέ του δώκανε στο χέρι 
29. και το τσιµπούκι τ� άφτουσι τ� ασκέρι. 
30. Σαν είδε ο Γιαννάκης τέθοιο ραέτι, 
31. σηκώνεται και βγάνει το κεµέρι, 
32. τσικίνια φωτικλιά τωσέ φκαιραίνει. 
33. ─ «Μωρέ, µα εµείς δε θέλοµε τσικίνια, 
34. µόνο δα σου περάσοµε αλυσίδα.»  
35. Και τότες το δαχτύλι ντου δακάνει. 
36. ─ «Άχι, το σκύλο τον παπά είντα κάνει.» 
37. ─ «Αφήστε µε να πάω καβαλλάρης, 
38. γιατί �µαι µαθηµένος στα καρτσόνια 
39. και δε µπορώ να τα πατώ τα χιόνια.» 
40. ─ «Εσύ δα πας εδά µε των ποδιώ σου 
41. και µε την αλυσίδα στο λαιµό σου�» 
42. Γονατιστό την κεφαλή ντου εκόψα 
43. και το κορµί τση θάλασσας το δώκα. 
44. Εφτά φορές εβγήκεν η ψυχή ντου, 
45. γιατί δεν ήφταιγεν -ε- το κορµί ντου. 

 ض                                 
 

Α. Το ποίηµα αυτό των 45 άψογων 11σύλλαβων οµοιοκατάληκτων στίχων 
εισάγει µια νέα οπτική στον γνωστό ποιητικό µύθο του ∆ασκαλογιάννη, µε τις πολλές 
και µακροσκελείς κρητικές δεκαπεντασύλλαβες παραλλαγές.  Η τουρκοκρητική 
προέλευση προκύπτει από πολλές ενδείξεις του περιεχοµένου και της ιστορικής 
τοποθέτησης. Εδώ δεν έχοµε φιλελεύθερο και διαφωτισµικό πνεύµα, όπως στο έργο, 
για παράδειγµα, του Μπαρµπα-Παντζελιού, όπου κυριαρχεί η ιδέα «και την Τουρκιά 
ούλοι µαζί να πολεµούµε,- λεύτερη την πατρίδα µας ογλήγορα να ιδούµε�»91. Εδώ 
κυριαρχεί η έννοια της  «ειρηνευτικής» εισόδου των Τούρκων στα έρηµα και 

                                                 
91 Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα, 1978,124. Στο τραγούδι 
του Μπαρµπα- Μπατζελιού, επαναλαµβάνεται η ιδέα της ελευθερίας: «Από καιρό σας το �λεγα για 
να χαζιρευτούµε,- την Κρήτη την πατρίδα µας λεύτερη να τη δούµε�» (στ. 93-94), και αλλού «Μα 
µεις χαζίριν είµεσταν στον πόλεµο να µπούµε,- την Κρήτη απού τα βάσανα λεύτερη να τη δούµε�» 
(111-112). Μπάρµπα- Μπατζελιού, Το Τραγούδι του ∆ασκαλογιάννη, Εισαγωγή, σχόλια Βασιλείου. 
Λαούρδα, Χαρτογρ. Κωνστ. Λασιθιωτάκη, εκδ. οίκος Μουρµέλ, Ηράκλειον Κρήτης, 1947. 
Τι ίδιο φιλελεύθερο πνεύµα καταγράφεται και στις µεταγενέστερες καταγραφές του µύθου του 
∆ασκαλογιάννη. Η κρητική άποψη θεωρεί τον ∆ασκαλογιάννη εκφραστή του απελευθερωτικού 
πόθου, και τους Σφακιανούς πρωτοπόρους του Αγώνα. «Οι Σφακιανοί �ποφάσισα πόλεµο να 
σηκώσου, - την άζουδη πατρίδα τω(ς) να την ελευτερώσου, - για δε των έκανε καρδιά �ς τα σωθηκά 
�πονούσα, - να βλέπουσι τσοι χάσικους �ς τα πάθη που τραβούσα�»Εµµ. Βαρδίδης, Κρητικαί Ρίµαι, 
Τα τραγούδια ∆ασκαλογιάννη και Αληδάκη, Εν Αθήναις, Εστία, 1888, 40, στιχ. 37-40.   
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αφύλακτα Σφακιά  και η αναζήτηση των επαναστατών µε ήπιες και φιλικές ερωτήσεις 
στα φοβισµένα «κοπέλια και τις γρες». 

 Οι τρεις Τούρκοι του πρώτου στίχου αναφέρονται στους τρεις πασάδες των 
µεγάλων πόλεων της Κρήτης, και στην πανστρατειά, που εξαπέλυσαν κατά των 
Σφακίων, που µέχρι το 1770 είχαν το προνόµιο να µην επιτηρούνται από τον τουρκικό 
στρατό, όπως όλα τα άλλα διαµερίσµατα της Κρήτης. Όµως πουθενά δεν 
αποκαλύπτεται η δύσκολη θέση στην οποία είχαν αρχικά περιέλθει οι Τούρκοι και ο 
φόβος, που είχε ενσπείρει η πρώτη αυτή έκρηξη των υπόδουλων της Κρήτης. Η 
σύλληψη του «∆ασκάλου» παρουσιάζεται σαν εύκολη επιχείρηση, για τον τουρκικό 
στρατό, η οποία διεκπεραιώθηκε σύµφωνα µε την τουρκική εκδοχή, δηλαδή µε την 
προδοτική µεσολάβηση του Πρωτόπαπα. ∆εν γίνεται λόγος για  τους δώδεκα µήνες 
των επιχειρήσεων, ούτε για τις χιλιάδες των Τούρκων στρατιωτών, που έπεσαν στα 
βουνά των Σφακίων ή αιχµαλωτίστηκαν.    

Η φυσιογνωµία του ∆ασκαλογιάννη σε καµιά περίπτωση δεν σχετίζεται µε την 
ηρωική και ηγετική φυσιογνωµία των κρητικών ποιητικών σκιαγραφήσεων.92 Εδώ 
φιλοτεχνείται ένα αντιηρωικό φόντο για το «∆άσκαλο», ο οποίος κρύβεται στα βουνά 
και δεν κατεβαίνει να προσκυνήσει το Σερασκέρη, παρά µόνο όταν «τονέ πλανά» ο 
Πρωτόπαπας. Προσφέρει χρυσά τσικίνια για να εξαγοράσει τη σωτηρία του, 
εκπλήσσεται και αγανακτεί, όταν τον δένουν µε αλυσίδες και δηλώνει ότι δεν έχει τη 
δύναµη να πεζοπορεί και να περπατά στο χιόνι. Ο θάνατός του δεν επέρχεται ύστερα 
από τη βάρβαρη εκδορά των κρητικών παραδόσεων93, αλλά µε αποκεφαλισµό και 
απόρριψη του πτώµατος στη θάλασσα. Κατά την πάγια τουρκική συνήθεια, που 
είδαµε και σε άλλες ποιητικές συλλήψεις, πριν περάσουν την αλυσίδα στο λαιµό του 
θύµατος, του προσφέρουν «γλυκύ καφέ και του άφτουσι τσιµπούκι». Έτσι 
σκηνοθετούν ένα απατηλά φιλικό κλίµα, από το οποίο ξεγελάστηκε και ο 
«Γιαννάκης», που χαρούµενος έβγαλε το κεµέρι του και «φκαίραισε» τσικίνια (32). 
Μια αρνητική εικόνα του εθνεγέρτη των Κρητών µόνο οι Τούρκοι θα µπορούσαν να 
φιλοτεχνήσουν, για να εξάρουν την επιτυχία του στρατού των και να µειώσουν την 
ακτινοβολία των επαναστατικών συµβόλων της αντίπαλης πλευράς.94      

                                                 
92 ∆ηµ. Α. Πετρόπουλος, «Του ∆ασκαλογιάννη τα τραγούδια», Κρητικά Χρονικά, τ. Η΄, (1954), σ. 
227-237.  
93 «�κι απής απόπιε τον καβε κ� ήπιε και τον καπνό του � καθόντας του το γδάρανε το 
µηλοπρόσωπό του�» «∆ασκαλογιάννης», Αριστείδης Κριάρης, ό. π., 33.  
94 Παρόµοιας οπτικής είναι και «Ο ∆ασκαλογιάννης των Σφακίων», ένα ποίηµα 78 
δεκαπεντασύλλαβων στίχων, που συµπεριλαµβάνει στη συλλογή της του 1873,  η Βαρώνη Σβαρτς. 
Το ποίηµα που κατέγραψε η «Ελπίς Μέλαινα», από άγνωστο αφηγητή, τονίζει τα ίδια (αρνητικά) 
χαρακτηριστικά του ∆ασκαλογιάννη, αναφέρεται σε παρόµοια περιστατικά της σύλληψης και του 
τέλους του, και θα µπορούσε να θεωρηθεί τουρκοκρητικής έµπνευσης, αν δεν υπήρχαν κάποιες 
φιλελληνικές αναφορές (ίσως και µεταγενέστερες) στους «καϋµένους τους αραγιάδες» (στ. 26) και 
στα πυρποληµένα «µοναστήρια των Σφακιών�οπού �ταν τέτοια κτίρια�» (στ.44-45). 
Βλ. ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ, εκδοθείσα υπό ��� (στην πανοµοιότυπη έκδοση του 1888 οι τρεις τελείες 
αντικαθίστανται από το όνοµα της «Ελπίδος Μελαίνης»), Εν Αθήναις, τυπογρ. Σ.Κ. Βλαστού, 1873, 
16-19.  
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Στους συγκεκριµένους στίχους υπάρχει η σαφής προσπάθεια να απαλλαγεί η 
πρακτική του τουρκικού στρατού από χαρακτηριστικά βαρβαρότητας και αιµοχαρούς 
βίας.  Οι στίχοι 4 και 42 είναι οι µόνοι, που αναφέρονται σε βαρβαρότητες αλλά 
αποδεκτές και «συγγνωστές» µέσα στα πλαίσια της  εµπόλεµης «νοµιµότητας».  Η 
άποψη «κ� εκεί µωρό παιδί να µην αφήσουν», σύµφωνα µε την τουρκική πρακτική, 
πιθανότατα, σηµαίνει όχι αποκλειστικά τη σφαγή, αλλά και το παιδοµάζωµα  ή το 
σκλαβοπάζαρο. Τυπικά το παιδοµάζωµα σαν φόρος αίµατος προς τον κατακτητή είχε 
καταργηθεί µετά το 1705, όµως η αρπαγή και το εµπόριο αιχµαλώτων µετά το πέρας 
στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν έπαψαν ποτέ, και θεωρούνταν φυσικό επακόλουθο 
της συµπεριφοράς των Οθωµανών νικητών. 

 Ο αποκεφαλισµός επίσης (στίχ. 42),  ήταν µια µορφή «αξιοπρεπούς» θανατικής 
καταδίκης, συνήθης στην ποινική πρακτική όλων των στρατών της εποχής. 
Ταπεινωτικός ήταν ο απαγχονισµός σε δηµόσια θέα, ποινή που επιβάλλονταν 
συνήθως στους Έλληνες κατάδικους. Το ποίηµα που εξετάζοµε κάνει µνεία µιας 
τυπικής εκτέλησης κατάδικου, ο οποίος δεν διασύρεται. Αποσιωπά τη διαπόµπευση 
και τη θριαµβική ποµπή µε την οποία οδηγήθηκε ο ∆ασκαλογιάννης στο Μεγάλο 
Κάστρο, τα βασανιστήρια, που υπέστη αυτός και οι συνεργάτες του και το φρικτό 
θάνατο, που του επεβλήθη για παραδειγµατισµό στις 17 Ιουνίου 1771.   

 
Β. Ο ποιητής επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον επίλογο της δράσης του 

∆ασκαλογιάννη, και ακολουθεί την γραµµή της φυσικής εξέλιξης των γεγονότων. Η 
πλοκή αρχίζει από τους τρεις Τούρκους, που έχουν µπει στα Σφακιά, έχουν στήσει 
«τα τσαντήρια» τους στον επίζηλο τόπο, επιθεωρούν τον τόπο, που κατέκτησαν και 
αναζητούν τον Σγουροµάλλη. Οι τρείς αυτοί Τούρκοι του πρώτου στίχου 
υποκαθιστούν κάθε άλλη τουρκική παρουσία, µέχρι τους στίχους 23 και 24, που το  
«ασκέρι», δεύτερη συλλογική αναφορά στην πλευρά των Τούρκων, ολοκληρώνει την 
εικόνα της δύναµης, που πραγµατοποιεί την επιχείρηση. ∆εν αναζητούν τον ηγέτη της 
επανάστασης αλλά τον αδελφό του, τον Σγουροµάλλη, ίσως σε µια ακόµη «ποιητική» 
προσπάθεια εκµηδένισης της ηγετικής ακτινοβολίας του. Οι αναφορές σε πρόσωπα 
της πλευράς των Σφακιανών είναι σαφώς περισσότερες και όλες αρνητικές. Ακόµη 
και εκείνες στις  «γρες» και στα φοβισµένα «κοπέλια», που περιφέρονται στα 
ερηµωµένα Σφακιά. «Ο σκύλος ο Πρωτόπαπας», που αν και «πρώτος φίλος του 
Γιαννάκο», συνεργάζεται µαζί τους και τον παραπλανά, δίνεται υποτιµητικά, σχεδόν 
µε χλευασµό, σαν προδότης της φιλίας. 

 Οι Τούρκοι σε όλες τις εικόνες είναι θετικά δοσµένοι. Τόσο οι «τρεις» όσο και 
το «ασκέρι», µιλούν φιλικά, καλωσορίζουν «τω Σφακιώ το παλληκάρι», προσφέρουν 
καφέ «και άφτουσι τσιµπούκι», δεν δέχονται τον χρηµατισµό, και κανουν τη σύλληψη 
χωρίς καµιά ακρότητα.      

 Στον ιστορικό ιστό της αφήγησης µε τους γνωστούς ιστορικούς χρόνους 
[εφτάσα � (τα τσαντήρια) στέσα � εβγήκα και γυρέψα � εθωρούσα (µόνο γρες) � του 
δώκανε (γλυκύ καφέ) � σαν είδε τέθοιο ραέτι � την κεφαλή ντου εκόψα � το κορµί 
τση θάλασσας το δώκα � εβγήκεν η ψυχή ντου � δεν ήφταιγεν το κορµί ντου.], 
παρεµβάλλονται οι ευθείς διάλογοι, µε τον ίδιο ζωντανό τρόπο που 
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παρακολουθήσαµε και στα προηγούµενα ποιητικά δείγµατα. (µωρέ σταθείτε � µη 
φοβάστε � πιάστε µας το Σγουροµάλλη � δεν είν� επά � επά  είναι ο ∆άσκαλος � 
ποιος να µας τονε κατεβάσει; - κατέβα Γιαννακή � Παπά να πάρουµε τσικίνια; - 
καλώς το παλληκάρι τω Σφακιώ - δε θέλοµε τσικίνια - άχι τον παπά είντα κάνει -  
αφήστε µε να πάω καβαλάρης � είµαι µαθηµένος στα καρτσόνια � δε µπορώ να πατώ 
τα χιόνια � δα πας µε των ποδιώ σου).  

Το πρωτότυπο στο ποίηµα αυτό είναι ότι αναπτύσσεται επιπρόσθετα ακόµα ένα 
διηγηµατικό µοτίβο πλάι στα  ήδη γνωστά  των ευθέων διαλόγων και του ιστορικού 
ιστού. Πρόκειται για το διηγηµατικό ενεστώτα, µε τον οποίο αρχίζει το ποίηµα του 
∆ασκαλογιάννη. Ο ενεστώτας αυτός, που τον είδαµε και στο προηγούµενο δείγµα να 
παρεµβάλλεται δειλά και σποραδικά στον ιστορικό ιστό, εδώ διευρύνεται και τείνει 
να γενικευτεί. Ενεστώτες που διηγούνται είναι: «στέκουνε κι αποκλαµάρου � θέλου 
να πάρου � γρικά το ο Πρωτόπαπας � σηκώνεται και πάει � και του λέει � πάει και 
µπαίνει (σε τέθοιο ασκέρι) � του άφτουσι τσιµπούκι - σηκώνεται και βγάνει το κεµέρι 
- τσικίνια τωνε φκαιραίνει � το δαχτύλι ντου δακάνει».  

Μπορούµε να πούµε ότι ο µύθος απλώνεται µε τρεις χρονικές διαµορφώσεις 
(στις κύριες προτάσεις), οι οποίες δένονται αρµονικά µεταξύ τους και δεν αφήνουν 
καµιά αίσθηση γλωσσικής παρέκκλισης ή σολοικισµού. Τα διηγηµατικά µέρη 
χρησιµοποιούν τον ενεστώτα και τους ιστορικούς χρόνους ενώ τα σηµεία έντασης, τα 
οποία συµπίπτουν µε διαπροσωπικές επαφές, δηλώνονται µε ευθύ διάλογο, 
δραµατικής αµεσότητας. Ο πλάγιος λόγος λείπει εντελώς από την τουρκοκρητική 
ποίηση, τουλάχιστον στα µέχρι στιγµής δείγµατα.  

Αν σηµειώναµε µε Α τους ιστορικούς χρόνους, µε Β τους διηγηµατικούς 
ενεστώτες, και µε Γ τους χρόνους των ευθέων διαλόγων θα είχαµε την ακόλουθη 
σχηµατική διαµόρφωση στους 45 στίχους του έργου: 

 
1 = Β-Β                    14 = Γ                             27 = Γ                      40 = Γ 
2 = Β                        15 = Γ                             28 = Α                      41 = Γ 
3 = Β                        16 = Γ                             29 = Β                      42 = Α          
4 = Β                        17 = Γ                             30 = Α                      43 = Α 
5 = Α-Α                    18 = Γ                             31 = Α                      44 = Α  
6 = Α-Α                    19 = Γ                             32 = Α                      45 = Α 
7 = Α                        20 = Γ                             33 = Γ  
8 = Γ                         21 = Γ                             34 = Γ 
9 = Γ-Γ                     22 = Β-Β                         35 = Β 
10= Γ                        23 = Β-Β                         36 = Γ 
11= Γ                        24 = Α                             37 = Γ 
12= Γ                        25 = Γ                              38 = Γ  
13= Γ                        26 = Γ                              39 = Γ   
  
Σχεδόν οι µισοί στίχοι, οι 22 από τους 45, φιλοξενούν διαλογικές περικοπές µε 

τη γνωστή αµεσότητα, που θυµίζει θεατρική προσπάθεια. Αν ονοµάστηκαν 
φορτισµένα σηµεία αυτοί οι διάλογοι, είναι γιατί µόνο εκεί ο ποιητής τοποθετεί τις 
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συναισθηµατικές διακυµάνσεις που προτιµά. Η ηπιότητα για παράδειγµα των τριών 
πασάδων απορρέει από τη διαλεκτική τους στους πρώτους στίχους. Η δολιότητα του 
Πρωτόπαπα, και η ψοφοδεής προσωπικότητα του ∆ασκαλογιάννη, αποκύηµα της 
φαντασίας του Τουρκοκρητικού ποιητή, πηγάζει από τις διαλογικές περικοπές τους. Η 
ειρωνική διάθεση των Τούρκων στρατιωτών βγαίνει από τα καλωσορίσµατα και το 
«ραέτι». Παρόµοια και η υπηρεσιακή τους «ακεραιότητα» στη µεταχείριση του 
αιχµαλώτου. Αντίστοιχα τα λόγια του «Γιάννη» αποκαλύπτουν τα ευτελή 
συναισθήµατα και τον ρηχό κόσµο του ανθρώπου «απού �πενε τη χώρα (τους) δα 
πάρει».    

 
Γ. Ιδεολογικά το ποίηµα µπορεί να δείξει τη διάσταση, που υπήρχε στην περί 

πατρίδας άποψη των δύο κοινοτήτων στην Κρήτη. Αν δεχτούµε ότι λογοτεχνικά 
δείγµατα, όπως το συγκεκριµένο, ικανοποιούσαν το τουρκοκρητικό στοιχείο, 
αισθητικά και ιδεολογικά, είµαστε υποχρεωµένοι να δεχτούµε ότι το χάσµα ανάµεσα  
στους πληθυσµούς της Κρήτης ήταν αγεφύρωτο. Σαν πρώιµο δείγµα 
πολιτικοκοινωνικού προβληµατισµού το ποίηµα δείχνει ότι η τουρκοκρητική 
κοινότητα δεν ήταν διατεθειµένη να δεχτεί αλλαγές στο καθεστώς του νησιού. Η 
απαξίωση συµβόλων όπως ο ∆ασκαλογιάννης, µε την  υπεροψία, που απαυγάζουν οι 
στίχοι,  δείχνει ότι η τουρκοκρητική οµάδα, που, στη συντριπτική της πλειοψηφία,  
είχε αποσπαστεί από τον ευρύτερο πληθυσµιακό κορµό του κρητικού λαού, δεν 
προσχώρησε απλά στη µουσουλµανική θρησκεία, αλλά  εντάχθηκε στην ιδεολογία 
του Οθωµανικού κράτους και ενστερνίστηκε την πολιτική του συµπεριφορά απέναντι 
στις ετερόδοξες εθνότητες και τους λαούς, που νοούνται ως «ραγιάδες». Το διάβηµα 
του ∆ασκαλογιάννη δεν κατανοήθηκε στη διαφωτιστική και κοινωνικά φιλελεύθερη 
πλευρά του, από έναν πληθυσµό, που είχε δεσµούς αίµατος µε τους κοινωνικά 
συµπιεσµένους.  

Πάνω στις βάσεις της ταξικής συµφεροντολογίας κινήθηκαν οι εκδηλώσεις της 
τουρκοκρητικής κοινότητας µέχρι την ανταλλαγή των πληθυσµών, µε πίστη και 
ελπίδα στην επίγεια αδικία και στην προνοµιακή ανωτερότητα του οθωµανικού 
στοιχείου. Στήριξαν χωρίς επιφυλάξεις την σκληρή πολιτική της Αυτοκρατορίας, 
δέχτηκαν την άδικη και ανισότιµη διακυβέρνηση και στρατεύτηκαν µε τα έργα και τη 
διανόηση στη στήριξη και των πιο απάνθρωπων επιλογών της.  

Το µιλιταριστικό µοντέλο καταστολής υµνείται και γίνεται θέµα τέχνης 
στρατευµένης και στρατευτικής. Αν κάποιο διαχρονικό επιµύθιο είχε να πεί το 
στιχούργηµα στα αυτιά  φίλων και  εχθρών, αυτό θα είχε σχέση µε την σκληρή 
τιµωρία των επαναστατών, που δεν ξεφεύγουν από την πανίσχυρη µηχανή της 
αυτοκρατορίας.   
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∆ΕΙΓΜΑ 7Ο. 
►ΣΑΡΗ ΜΠΑΓΛΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΣΑ.  «∆ηµοτικό τραγούδι µε αντίστοιχη 

παραλλαγή στα τούρκικα», όπως γράφει ο Αχµέτ Αγκίν, ο οποίος το έστειλε στο 
περιοδικό ΚΡΗΤΗ, τχ 41, (Απρ. 1977), σελ. 55. Σύµφωνα µε σηµείωση στο τέλος της 
δηµοσίευσης, το τραγούδι το άκουσε από ένα γέρο Τουρκοκρητικό. Το σωστό όνοµα 
του νέου είναι Σαλίχ � Μπαχρί, και ήταν γνωστός στην Κρήτη για τη λεβεντιά του. 

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, το ποίηµα έχει µεγάλη διάδοση µεταξύ των 
Τουρκοκρητών. Μάλιστα  µια άλλη εκτενέστερη παραλλαγή του ποιήµατος, 184 
στίχοι, είναι  καθαρά τουρκοκρητική, έχει σταλεί από τη Σµύρνη, από τον 
Τουρκοκρητικό Μεχµέτ Αλή Τσινάρ στον Νίκο Σταυρινίδη και δηµοσιεύτηκε το 
1955 στα Κρητικά Χρονικά95. Η παραλλαγή Αγκίν, των 51 στίχων, µοιάζει µικρό 
µέρος της ευρύτερης του Τσινάρ, αν και η µεγάλη παραλλαγή έχει θεµατικό 
επίκεντρο ένα άσχηµο όνειρο, που είδε η Σούσα, κάτι που στην παραλλαγή Αγκίν 
περιορίζεται στους στίχους 34 � 40.  

 
1. Η Σούσα ήταν όµορφη, της Κρήτης το καµάρι, 
2. π� αγάπα το Σαρή � Μπαγλή, το πρώτο παλληκάρι. 
3. Τον αγαπά, την αγαπά χρόνους δεκατεσσάρους 
4. µ΄ αλήθεια τ� αδερφάκι τζη γυρίζει µε κουρσάρους.  
5. Μια Κυριακή και µια Λαµπρή ήταν προσκαλεσµένοι, 
6. βγήκε η νια �που το λουτρό κι ο νιος απ� το µπαρµπέρη. 
7. Εκεί που τρώγαν κι έπιναν και γλυκοτραγουδούσαν,  
8. ακούν την πόρτα που βροντά, την πόρτα και χτυπούσαν: 
9. ─ Σήκω Σωσάννα κι άνοιξε και σού  �φερα  χαµπέρι, 
10. απ� τ� αδερφάκι σ� το Γιαννιό που �ναι σε ξένα µέρη! 
11. ─ Σήκ� απ� αυτού Σαρή � Μπαγλή και έβγα  �πο τη στρώση, 
12. µην είναι τ� αδερφάκι µου και µας  ε  θανατώσει. 
13. ─ Άιντε, Σωσάννα, κι άνοιξε, κι εγώ µένω στην κλίνη 
14. γιατ� είν� ο ύπνος σου γλυκός, να φύγω δε µ� αφήνει. 
15. Πάει η Σωσάννα κι άνοιξε, θωρεί τον αδερφό τση 
16. ─ Σωσάννα, δώσε µου νερό, γιατ� είµαι διψασµένος 
17. κι από τη στράτα την πολλή είµαι µπαϊλντισµένος.  
18. Παίρνει γυαλένιο µαστραπά και στο πηγάδι γέρνει  
19. κρύο νερό τον γέµισε και στο Γιαννιό το φέρνει. 
20. Γιάννης δεν ήθελε νερό, το µαστραπά δε  �γγίζει 
21. µ� άγριο βλέµµα τη θωρεί, λιγοθυµιά της δίνει.  
22. ─ Άιντε µωρή παλιόσκυλα κι εγώ ήρθα για σένα, 
23. να µη χαρώ τα νειάτα µου, τη µάνα που µ� εγέννα. 
24. ─Ίντα  �ναι αδερφάκι µου, τα λόγια που µε καίνε! 

                                                 
95 Εµµαν. ∆ουλγεράκης, «Το Κρητικό ∆ηµώδες Άσµα της Σουσάννας», Κρητικά Χρονικά, Έτος Θ΄, 
(Μάιος � Αύγουστος 1955), τχ.ΙΙ, σ.337 και το κείµενο 343-349. Για τη µεσολάβηση Σταυρινίδη 
γράφει ο ίδιος ο Νίκος Σταυρινίδης, Αµάλθεια, τ.Β΄, τχ.5, (Μάρτ. Απρίλ. 1971), 56 
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25. ∆εν είναι από λόγου σου, µον� άλλοι σου τα λένε! 
26. ─ Για ιδές την την παλιόσκυλα κι ακόµα τι µου λέει, 
27. οµπρός µε κάνει κερατά και πίσω πεζεβέγκη! 
28. Χρυσό χατζάριν έσυρε απ� αργυρό φηκάρι, 
29. µια µαχαιριά της έδωσε εις το ζερβό τζη πλάι. 
30. Σταυρώνει τα χεράκια τζη στην κλίνη και καθίζει,  
31. και µε το µαντηλάκι τζη τα δάκρυα σφουγγίζει. 
32. Η µάνα τζη εµίλησε κι ο κύρης τση τση λέει: 
33. ─ Ίντά  �χει η Σωσάννα µας και κάθεται και κλαίει; 
34. ─ Όνειρο είδα, µάνα µου, πικρό φαρµακωµένο, 
35. πως ήταν τ� αδερφάκι µου γυµνό, ξεσπαθωµένο. 
36. ─ Όνειρο είναι, Σούσα µου, όνειρο, θα περάσει 
37. και τ� αδερφάκι σ� το Γιαννιό στα ξένα θα γεράσει. 
38. Και τ� αδερφάκι σ� το Γιαννιό στα ξένα που γυρίζει, 
39. γη τα θεριά το φάγανε γη λυγερή τ� ορίζει. 
40. ─ Όνειρο είναι, µάνα µου, όνειρο, θα περάσει 
41. κι η µαχαιριά που µού �δωσε εκείνη θα µου φτάσει. 
42. Νενέ της µπαίνει και θωρεί, σέρνει φωνή µεγάλη 
43. κι από τη χέρα τη βαστά και στο γιατρό την πάει.  
44. ─ Γιατρέ µ� ας πάνε εκατό, και χίλια πεντακόσια,  
45. Σαρή - Μπαγλής να  �ναι καλά κι ας πάνε άλλα τόσα.  
46. ─ ∆εν είναι ξέν� η µαχαιριά, δεν είναι για να γιάνει 
47. µον� είν� απ� τ� αδερφάκι τζη κι είναι για ν� αποθάνει96.  
48. ─ Να πείτε του Σαρή � Μπαγλή κι αν είναι παλληκάρι, 
49. να κάµει το κιβούρι µου όλο µαργαριτάρι 
50. κι απάνω στο κιβούρι µου µιαν κρουσταλένια βρύση 
51. κι απού �χει αγάπη στην καρδιά, να πίνει να τη σβήσει.  

 ه                                           
A. Ο Αχµέτ Αγκίν, που έστειλε το ποίηµα για δηµοσίευση στο περιοδικό 

ΚΡΗΤΗ, το θεωρεί τουρκοκρητικό ποιητικό δείγµα. ∆εν γνωρίζει, προφανώς, ο 
Τούρκος συγγραφέας Αγκίν,  ότι το τραγούδι της Σούσας ήταν δηµοφιλές στην Κρήτη 
των περασµένων αιώνων, σώζονται 78 παραλλαγές του έργου, 23 από όλα τα 
διαµερίσµατα της Κρήτης, και 55 από διάφορα µέρη  της υπόλοιπης Ελλάδας και της 
Μικράς Ασίας97. Περιττό να επισηµάνοµε ότι το στιχούργηµα αυτό δεν έχει καµιά 

                                                 
96 Το «αδερφοβάρισµα» ή αλλιώς η «αδερφοµαχαιριά» στην ελληνική δηµοτική ποίηση, «γιατρεµό 
δεν έχει». Γιώργος Ιωάννου, Τα δηµοτικά µας Τραγούδια, Ερµής, Αθήνα, 1994, 61. 
97 Εµµαν. Ι. ∆ουλγεράκης, «Το Κρητικόν ∆ηµώδες Άσµα της Σουσάννας», Κρητικά Χρονικά, έτος 
Θ΄, Μάιος � Αύγουστος 1955, 335. Ο ∆ουλγεράκης στις σελίδες 334-376, σχολιάζει το ποίηµα και 
παραθέτει αναλυτικό πίνακα των παραλλαγών του, και γνώµες για την αδιαµφισβήτητη κρητική του 
προέλευση, καθώς και τη χρονολόγησή του στο διάστηµα 1669-1679, όπως προκύπτει από µια 
τυχαία ανακάλυψη του E.Legrand (σελ.357).    
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σχέση, πλην του ονόµατος, µε το µακρό µεσαιωνικό άσµα «�περί της Σωσάννης», 
του Μάρκου ∆εφαράνα.  

Αντιγράφονται παρακάτω δύο από τις πιο εκτενείς κρητικές παραλλαγές, οι 
οποίες, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, δεν διαφέρουν ουσιαστικά στο περιεχόµενο 
και στη µορφή µε το εκ Τουρκίας δείγµα. Ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος υπηρετεί όλες 
τις εκδοχές της πλοκής και του µύθου, και τα πρόσωπα είναι σε όλες τις περιπτώσεις  
ίδια και µε τον ίδιο ρόλο. Κάποιες αλλαγές παρατηρούνται στη δέση της υπόθεσης 
του άνοµου έρωτα της κόρης, παραδόξως µε τη συγκατάθεση των γονέων,  όµως η 
λύση είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδια, σχετισµένη µε τον θάνατο της κόρης από τον 
αδελφό, τον ανηλεή φρουρό της οικογενειακής τιµής.  

Το ποίηµα δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί καθαρό δείγµα της τουρκοκρητικής 
ποιητικής. Περισσότερο αποδεικνύει την κοινή ποιητική παρακαταθήκη της Κρήτης, 
η οποία τροφοδότησε µε τον ίδιο τρόπο Χριστιανούς και Μουσουλµάνους.98 
Υπάρχουν ασφαλώς τα ποιητικά στοιχεία,  που χωρίζουν τους δύο πληθυσµούς και 
αποκαλύπτουν το χάσµα που βρισκόταν ανάµεσά τους. Όµως δείγµατα όπως «το 
τραγούδι της Σούσας», αποδεικνύουν ότι υπήρχαν και κοινοί ποιητικοί τόποι, µε 
µακρά και αδιάλειπτη καλλιέργεια σε εποχές προγενέστερες. Οι κοινοί αυτοί τόποι 
ήταν περισσότεροι, ξεκινούν από τον Ερωτόκριτο,  και λειτούργησαν ως συνδετικοί 
κρίκοι στην αισθητική και καλλιτεχνική έκφραση της Κρήτης, στη διαµόρφωση του 
λαϊκού πολιτισµού της, στη χρήση της γλώσσας και στην υιοθέτηση κοινών µορφών 
ψυχαγωγίας, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και διασκέδασης.  

Στο δεδοµένο ποίηµα  σαφή ιστορικά στοιχεία δεν εντοπίζονται. Γενικά 
µπορούµε να πούµε ότι ο αδελφός, που «γυρίζει µε κουρσάρους», τοποθετεί το 
σκηνικό στoυς πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Το σχήµα της ερωτικής 
συνάντησης ενός Μουσουλµάνου µε µια Χριστιανή δεν αντίκειται στις αυστηρές 
πεποιθήσεις των Μουσουλµάνων, τουλάχιστον όσο το αντίθετο, µιας Μουσουλµάνας  
µε έναν Χριστιανό. Το δίκαιο του κατακτητή και η επιθυµία των Τούρκων να 
διασταυρωθούν φυλογενετικά µε τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, 
έκαναν θεµιτούς τους γάµους ή τις αρπαγές των ωραίων Ελληνίδων ήδη από τα 
πρώτα χρόνια  της κατάκτησης της Κρήτης.  Στο ποίηµά µας βέβαια δεν υπάρχει το 
στοιχείο του εξαναγκασµού, αντίθετα ο έρωτας είναι αµοιβαίος και µακροχρόνιος. Η 
Σωσάννα ή Σούσα, «το καµάρι της Κρήτης» ως προς την οµορφιά, έχει δεσµό αγάπης 
«χρόνους δεκατεσσάρους», µε τον Σαρή Μπαγλή ή Σαλίχ Μπαχρί, «το πρώτο 
παλληκάρι». Η θετική συµπεριφορά της Σούσας στον έρωτα αυτόν, δεν γίνεται 

                                                 
98 Ίσως ήταν σωστότερο να πούµε ότι το ποίηµα είχε υπερβεί τα όρια της Κρήτης και είχε διαδοθεί 
στον ευρύτερο νησιώτικο και µικρασιατικό χώρο. Κάποια έκδοση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
έχει συµπεριλάβει και «το τραγούδι της Σούσας», σε 53 στίχους, µε πρωταγωνιστή τον Σαρίµπαλη, 
και νέο δεδοµένο την εγκυµοσύνη της Σούσας: «κι από τους δεκατέσσερις, ποίεν κ� εγκάστρωσέν 
τη�». Παύλος Γνευτός, ∆ηµοτικά Τραγούδια της Ρόδου, Εκδ. Νέας Ζωής, Αλεξάνδρεια, 1926, σ. 
94-95.  
Ο Π. Βλαστός από το χώρο της Κρήτης καταχωρεί στις σηµειώσεις του µια µεγάλων διαστάσεων 
παραλλαγή (164 στίχων), και µια µικρότερη (88 στίχων), µε την ένδειξη, «κατά Μεραµβελιώταις». 
Τόµος .Ι∆΄, σελ. 1049 και 1055 αντίστοιχα.  
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αποδεκτή από τον αδελφό. Ο θάνατος αυτός τονίζεται σε όλες τις παραλλαγές, σε 
καµιά όµως δεν εγκρίνεται η αδελφοκτονία, ούτε κακολογείται ο συγκεκριµένος 
ερωτικός σύνδεσµος, ο οποίος παρουσιάζεται ειλικρινής, διαρκής και σταθερός. 
Ιδιαίτερα πρωτότυπη είναι η στάση, που κρατούν οι γονείς της Σωσάννας, που  
παρουσιάζονται σε όλες τις παραλλαγές να έχουν αποδεχτεί τον Σαρή Μπαγλή, τον 
πλούτο του οποίου υπενθυµίζουν, για να παρακινήσουν το ενδιαφέρον του γιατρού. 
Μια ασυνήθιστη ελληνοτουρκική αλληλοαποδοχή απαυγάζει το ποίηµα σε όλες τις 
ενότητές του, πλην της παραµβολής του αδελφού. Ίσως γι� αυτό έτυχε της 
τουρκοκρητικής συµπάθειας.   

Τα σηµεία «χριστιανοµουσουλµανικής» σύγκλισης στο στιχούργηµα αυτό είναι 
πολλά, αν και πολύ περισσότερα είναι στην εκτενέστερη παραλλαγή Τσινάρ99. Η 
παραλλαγή που έχοµε µέσω Αγκίν από την τουρκική πλευρά, και που εξακολουθεί, 
ίσως, να ακούγεται στις σηµερινές τουρκοκρητικές εστίες, µνηµονεύει «µια Κυριακή 
και µια Λαµπρή» (5), παρά το ότι οι ηµέρες αυτές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη 
σηµασία στη ζωή των Τούρκων. Η επίσηµη ηµέρα των Μουσουλµάνων είναι η 
Παρασκευή και τη Λαµπρή δεν έχουν λόγους να την προβάλλουν. Ασύµβατος µε το 
µουσουλµανικό τρόπο ζωής είναι και ο στίχος  «εκεί που τρώγαν κι έπιναν και 
γλυκοτραγουδούσαν» (7), µε δεδοµένη τη σηµασία του «έπιναν» στην κρητική 
νοοτροπία. Οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης είχαν ξεχωριστή ευαισθησία στο θέµα του 
πιοτού, και ονόµαζαν µε υποτιµητικό τρόπο τους παραβάτες του Κορανίου, που 
«µαγάριζαν» την αυστηρή εντολή κατά του κρασιού.  Πιο κάτω ο συµβολισµός 
«σταυρώνει τα χεράκια τζη�» δεν θα υπήρχε σε κλίµα θρησκευτικής φανατικής 
περιχαράκωσης. Η τελευταία επιθυµία της Σούσας για «κρουσταλένια βρύση» (50) 
στον τάφο της επάνω, θυµίζει την εξαιρετική προσοχή, που δίνουν οι Μουσουλµάνοι 
στις κοινόχρηστες και φιλανθρωπικές βρύσες.100  

Ας δούµε δύο από τις αντιπροσωπευτικότερες κρητικές παραλλαγές, για να 
αντιληφθούµε την οµοιοµορφία της έµπνευσης και την παραπλήσια µε το 
τουρκοκρητικό δείγµα τοποθέτηση στα κρίσιµα σηµεία της αδελφοκτονίας και της 
σκιαγράφησης των προσώπων. Στα  δείγµατα. αυτά, έχοµε οµοιοκαταληξία 
ζευγαρωτή στο πρώτο, όπως και στην τουρκοκρητική παραλληγή, όµως 
ανοµοιοκατάληκτο στίχο στο δεύτερο ποίηµα, που προέρχεται  από τη συλλογή της 
Βαρώνης Σβαρτς.  

                                                 
99 Είναι απροσδόκητο, όµως στο µακροσκελές στιχούργηµα από την Σµύρνη, αναφέρεται σαν 
επίσηµη ηµέρα η Κυριακή (27, 178), µνηµονεύονται η Παναγία (50) και οι άγιοι (140), η Σουσάννα 
επιλέγει την ταφή της µεταξύ Αγίας Τριάδας (144, 168) και Αγίας Βαρβάρας (145), και 
παρεµβάλλεται ένας παπάς (180), ο οποίος τραβά τα γένια του (181), και φωνάζει «αµάν Αλλάχ, 
γειτόνοι µου, αµάν Αλλάχ παιδιά µου�», όταν βλέπει τα σηµάδια της µεταθανάτιας αγάπης των 
δύο νέων.   
100 Η Έλλη Αλεξίου στο διήγηµά της «Η βρύση του Μπραήµ Μπαµπά», αποκαλύπτει αυτή την 
φιλανθρωπική ευαισθησία. 
 Έλλη Αλεξίου, Υπολείµµατα επαγγέλµατος, (διηγήµατα), Καστανιώτης, Αθήνα, 1978. 
 Πιο αναλυτικά στην Encyclopaedia of Islam, στο λήµµα Hayrat ή Hair, (vol. III, 1971, 71), 
περιγράφεται η ισλαµική τάση να χτίζονται κοινωφελείς βρύσες, σαντριβάνια και «παραδείσια» 
πάρκα, σε ανάµνηση ανατολικών παραδόσεων.    
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►∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ.  
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις παραπέµπουν στους στίχους της πρώτης 
παραλλαγής (τουρκοκρητικής του Αγκίν) και οι χρωµατικές επισηµάνσεις 
δηλώνουν τα κοινά εκφραστικά µοτίβα µε την ίδια παραλλαγή. 
Α΄. Η ΣΟΥΣΑ101 
1. Κάθα ταχειά µε τη δροσιά π� ανοίγει το λουλούδι, 
2. αφουκραστείτε να σας πω τση Σούσας το τραγούδι. 
3. Η Σούσα ήταν όµορφη τση Κρήτης το καµάρι                     (1) 
4. και �γάπα το Σαρή Μπαχρή το πρώτο παληκάρι.                 (2) 
5. Εγάπαν τον κι εγάπαν τη χρόνους δεκατεσσάρους,               (3) 
6. µ� αλήθεια τ� αδερφάκι τζης ήτανε στσοι Κουρσάρους.       (4) 
7. Μια ταχυνή σηκώνεται στην κλίνη τζης καθίζει                   (30) 
8. και µε το µαντιλάκι τζης τα δάκρυα σφουγγίζει.                   (31) 
9. Ο κύρης τση την ερωτά κι η µάνα τζης τση λέει:                  (32) 
10. ─Ίντά �χεις Σουσανάκι µου και κάθεσαι και κλαίεις;           (33) 
11. ─Όνειρο το �δα µάνα µου, όνειρο το παντέρµο,                      (34) 
12. πως ήρθε τ� αδερφάκι µου αγριοσπαθωµένο.                         (35) 
13. ─ Άφηστο κόρη µου στο Θιο, στο Θιο παραδοµένο, 
14. να µας το βγάλει η χάρη του καλό κι ευλογηµένο. 
15. Τη νύχτα τα µεσάνυχτα οι πετεινοί λαλούσαν, 
16. γροικά κι αυτή στην πόρτα τζης βαριά κακά χτυπούσαν.     (8) 
17. ─Άφησ� µε δα Σαρή Μπαχρή να πάω να πα� νοίξω, 
18. µπα να ναι τ� αδερφάκι µου και κακοθανατίσω.                    (12) 
19.  ─Σύρου σκεπάσου λυγερή και σβύσε και το λύχνο 
20. και σ� άλλη πόρτα κουρκουνούν και σ� άλλη βγαίν� ο χτύπος. 
21. Και ξαναδευτερώνουνε και ξανακουρκουνούσαν, 
22. τα χέρια που τη φάγανε και που την τυραννούσαν. 
23. Σύρει κι ανοίγει η λυγερή θωρεί τον αδελφό τζης                  (15) 
24. κι απού το φόβο τον πολύ εθάµπωσε το φως τσης. 
25. ─Καλώς το τ�αδερφάκι µου τ� αγριοξωρισµένο, 
26. πολύ καιρό �χω να το δω µαντάτο τ� ανηµένω. 
27. ─Βάλε µου αδέρφι µου νερό και διψασµένος είµαι.                 (16) 
28. κι από τα λόγια των πολλώ δαιµονισµένος είµαι. 
29. Πιάνει λαΐνι φαρφουρί νερό να πα του φέρει                            (18) 
30. από το πηγαϊδάκι ντους κι απού το κρυγιονέρι.                        (19) 
31. ∆ίδει του κείνη το νερό, κείνος νερό δε θέλει,                           (20) 
32. µ� άγριο αµάτι τη θωρεί, λόγια κακά τση λέει.                         (21) 
33. ─Ίντά �χεις Σουσανάκι µου στην κλίνη σου αποκάτω;  
34. Μπροστά µου κάνεις µπουρδελιό και µηδέ κάτεχά το; 

                                                 
101 Φρίξος Ζ. Νικολακάκης, Λαογραφικά Κρήτης, Ηράκλειο, 1983, σσ. 64-65. Υπαγόρευση, Μιλτήνη 
Σµυρνάκη, ετών 75 (1971) από Αβδού Πεδιάδος.  
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35. ─∆εν ξέρω γη νειρεύγεσαι γη πούρι φαίνεταί σου, 
36. θαρρείς πως έκανα κι εγώ τσι πράξεις τσ� εδικές σου; 
37. Που όλα τα νησιά βαστούν οι αγαπητικές σου; 
38. ─Για ξάνει� µια περιγελού λόγια που µου τα λέει.                     (26) 
39. Σύρνει το µαχαιράκι του απ� αργυρό φουκάρι,                          (28) 
40. ψηλά ψηλά το πέταξε και στην καρδιά τση βάρει. 
41. Παίρνουν τηνε τα κλάηµατα και βγαίνει στα σοκάκια 
42. και γούρνιαζε το αίµα τζης χάµαι στα λακκουδάκια. 
43. Κι η µάνα τζης ως να τη δει σύρνει φωνή µεγάλη                     (42) 
44. και κει ξεπατωθήκανε, µηλιές και αµυγδάλοι. 
45. Κι ως να τη δει ο κύρης τση σύρνει φωνή περίσσια 
46. και κει ξεπατωθήκανε, µηλιές και κυπαρίσσια. 
47. ─Γλάκα παιδί µου στου γιατρού να γιάννεις την πληγή σου    (43)  
48. κι αν θέλει χίλια γη εκατό δίδει τα ο Μπαχρής σου. 
49. ─Γιατρέ και γιάτρεψέ τηνε και µένα την πληγή µου                 (44) 
50. κι αν θέλεις χίλια ή εκατό δίδει τα ο Μπαχρής µου.                  (45) 
51. Κι α θέλεις χίλια ή εκατό πάλι και δυο χιλιάδες,                        (44) 
52. δίδει τα ο Σαρή Μπαχρής δεν είναι χωρατάδες.                         (45) 
53. Μα στου θανάτου τσι πληγές βοτάνια δε φελούνε, 
54. µηδε γιατροί γιατρεύουνε κι αγίοι δε βοηθούνε. 
55. ─Πέστε του του Σαρή Μπαχρή αν είναι παλικάρι,                     (48) 
56.  να χτίσει το µεζάρι µου σαφή µαργαριτάρι.                               (49)  
57. Και πέστε του Σαρή Μπαχρή αν είναι κυπαρίσσι, 
58. να χτίσει στο µεζάρι µου µια κρουσταλένια βρύση.                    (50) 
59. Για να �ρχουνται οι κοπελιές να λένε τσοι µανέδες, 
60. να λένε «Σουσανάκι µου που �γάπας τσοι γλεντζέδες.» 

 و                                         
 

►Β΄. ΤΗΣ ΣΟΥΣΑΣ ΤΟ ΤΡΑΓΩ∆ΙΟΝ102. 
1. Όποιος και δεν ηγάπησε και θέλει ν� αγαπήσει, 
2. Να τον εφάγουν τα θεριά ή ποταµός ή βρύση! 
3. Γιατί και η Σούσα η λιγερή, του Κάστρου το καµάρι,                 (1)   
4. Ηγάπα τον Σαρή Μπαχρήν άνδρα να τον επάρει.                         (2) 

                                                 
102 Ελπίδος Μελαίνης, Κρητική Μέλισσα, Εν Αθήναις 1873, σ. 23. Η Βαρώνη Σβαρτς δεν το 
κατατάσσει στην τουρκοκρητική ποιητική παράδοση. Είναι  µεγάλη παραλλαγή (73 στίχοι) και κατά 
πάσα πιθανότητα ήταν αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. Πιθανή προέλευση το Ηράκλειο της 
Κρήτης (ηγάπα-) αν και το ποίηµα έχει υποστεί γλωσσικές µετατροπές από την καταγραφέα της 
συλλογής. Η εισαγωγή και πολλά µέρη του ποιήµατος, που ανθολογεί η Σβαρτς, σχετίζονται σε 
µεγάλο βαθµό µε την παραλλαγή, που δηµοσιεύει και ο Κριάρης (ο. π. 1920, 303 - 305), αν και 
υπάρχουν και πολλές διαφορές στην εξέλιξη του µύθου. Την τελευταία  επιλέγει για τη συλλογή του 
και  ο Σταµάτης Αποστολάκης, στην πιο πρόσφατη έκδοση ∆ηµοτικών τραγουδιών της Κρήτης. Βλ. 
Σταµάτης Αποστολάκης, Ριζίτικα, τα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Γνώση, Αθήνα, 1993, 189.  
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5. Μιαν Παρασκήν σηκώνεται �ς το στρώµα της καθίζει, 
6. Και µε το γιαγλικά(κι) της τα �µάτια της σπογγίζει, 
7. Και ο κύρης της την εθωρεί και η µάνα της την λέγει                (32) 
8. «Τι έχεις Σουσανάκι µου και κάθεσαι και κλαίγεις;»                 (33) 
9. «Όνειρον τ� ονειρεύτηκα το δόλιον το παντέρµον!                      (34) 
10. Πως είδα τ� αδελφάκι µου γυµνόν ξεσπαθωµένον,                      (35) 
11. Και ήτον και το γελέκι του σ� το αίµα βουτηµένον!» 
12. «Άφεστο θυγατέρα µου, �ς τον Θεόν παραδοµένον, 
13. Να σου το βγάλ� η χάρις του καλόν και ευλογηµένον. 
14. «Άφεστο θυγατέρα µου, �ς ταις στράταις που γυρίζει, 
15. Για ποταµοί το φάγασι, γι� άλλη κόρη τ� ορίζει.» 
16. Μια Πέφτ� αργά τον εκαλεί, τον είχε καλεσµένον,                       (5) 
17. Η Σούσα τον Σαρή Μπαχρήν και ήτον και πηγαιµένος.  
18. Μέσα �ς του ύπνου τα γλυκιά �ς του ύπνου τα κανάκια, 
19. Γρυκά την πόρτα σιγ(αν)ά, και συχνοκροταλούσε,                       (8)  
20. Τα χέρια οπού την σφάξανε ήτονε και εκτυπούσαν! 
21. Σιγά σιγά τον εξυπνά, σιγά σιγά τον λέγει, 
22. «Ξύπνησε δα Σαρή Μπαχρή, να πάγεις να µισεύσεις,                (11) 
23. γιατί θε να �σαι αφορµή να κακοθανατίσω!» 
24. «Κοιµήσου Σουσανάκι µου, και σβήσε και τον λύχνον,  
25. µ� αλλού το λέγ� ο χάρχαλος και αλλού το λέγ� ο κτύπος.» 
26. Και πάλιν �ξανακτύπησαν την έρηµήν της πόρτα, 
27. τα χέρια που την σφάξανε και απού την θανατώσαν. 
28. «Άµε Σουσή µου και άνοιξε, και �γώ µβαίνω �ς την κλίνην,     (13) 
29. Γιατ� η αγάπη σου η πολλή να φύγω δεν µ� αφίνει.»                 (14) 
30. «Καλώς το τ� αδελφάκι µου το πολυξορισµένον,  
31. Όπου βαστά �ς το χέρι του σπαθάκι  ακονισµένον.» 
32. Την σκάλαν της ανέβηκε �ς την κλινην της καθίζει, 
33. «Άµε Σουσάνα φέρε µου κρύο νερόν απ� την βρύση,                 (16) 
34. και από την στράταν την πολλήν αποκαµωµένος είµαι.»          (17) 
35. Παίρνει δ� η Σούσα τον µαστραπάν µε τ� αργυρ� αλυσίδι,        (18) 
36. και από το πηγαδάκι της �πήγε νερόν να σύρει.                          (19) 
37. Ρογχαλισώνα ήκουσε �ς την κλίνην τσ� αποκάτω, 
38. Το τορναλέτον σήκωσε, �βρίσκει τον και κοιµάτο. 
39. Πάγει τ� η Σούσα το νερόν, �κείνος νερόν δεν πίνει.                    (20) 
40. Με τ� άγριον την συντηρά, µε τ� άγριον την λέγει:                      (21) 
41. «Μωρή ποιος είν� που κείτεται �ς την κλίνην σ� αποκάτω; 
42. Εµπρός µου κάµνεις µπουδελιόν, και �γω δεν πίστευά το.» 
43. «Νειρεύεσ� αδελφάκι µου γ� ή πούρι φαίνεταί σου, 
44. λώπης θαρρείς πως κάµνω �γω ταις τέχνες ταις �δικαίς σου;» 
45. «Μωρή και δεν �νειρεύοµαι, µήτε και φαίνεταί µου, 
46. µα µε τ� οµµάτια µου θωρώ και κακοφαίνεταί µου.» 
47. Το χαντζεράκι του �συρε απ� αργυρό θηκάρι,                               (28) 
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48. και �ς τα ψηλά το σήκωσε και �ς την καρδιάν της φθάνει. 
49. Και από τον τόσον ταραγµόν �που �καµε το κορµί της,  
50. εσείσθηκεν η κλίνη της, γρυκά και το πουλί της. 
51. Μόσχον και µοσχοκάρυα µασά και την αχνίζει, 
52. και µε το γιαγλικά(κι) της τα αίµατα σπογγίζει. 
53. «Άµε πουλί µου �ς τον γιατρόν γιάτρευσον το κορµί σου,              (43) 
54. και όσα φλωριά γυρεύσει τα δίδει τα ο Μπαχρής σου.»                 (45) 
55. «Άνοιξον µάνα να σου �πω ένα καλόν χαµπέρι,                                (9) 
56. για τον υιόν σου τον Γιαννιόν �που �λθε απ� τα πέρα µέρη.»           (10) 
57. Και η µάνα της ως να την �δει, σύρνει φωνήν µεγάλην,                  (42) 
58. «Άχι, και ποιος σου το �καµε ετούτονα το χάλι.» 
59. «Μάνα µ� ο γιος σου ο Γιαννιός από τα πέρα µέρη, 
60. ήλθε και µ� εµαχαίρωσε και δεν έχεις χαµπάρι.» 
61. «Ας έχει την κατάραν µου καλόν του φυλακτάρι!» 
62. Και ο Κύρης της να την ιδεί σύρνει φωνήν περίσσια, 
63. δέντρα ξερριζωθήκασι µηλιαίς και κυπαρίσσια, 
64. και από την χέρα την �πιασε, και εις του γιατρού την �πάγει. 
65. «Γιατρέ µου γιάτρεψέ µου το και �µένα το παιδί µου,                   (44)  
66. και αν δεν σε σώσουν τ� άσπρα µου πάρε και την ζωήν µου.» 
67. «Αν ήν περισυνός σεβντάς, µπορεί να τον υγειάνω, 
68. Μ� αν ην περγιοπερίσυνος, δεν έχω τι σου κάµω, 
69. εις του θανάτου ταις πληγαίς βότανα δεν χωρούσι, 
70. µήτε γιατροί γιατρεύουσι, µήτ� άγιοι βοηθούσι.» 
71. «Μισεύεις Σουσανάκι µου, και ήντα µου παραγγέλλεις;» 
72. «Μισεύω παραγγέλλω σου και αφήνω και κατάρα, 
73. να πάτε να µε θάψετε εις την Αγιάν Τριάδα.»  

 و                                                
Β. Το τραγούδι της Σούσας και του Σαρή Μπαγλή ξεκίνησε ίσως από µια 

ιστορική βάση, από ένα γεγονός στην Κρήτη, που κάποιος αρχικός µύθος το 
περιέγραψε. Με τη βοήθεια των παραλλαγών ίσως είναι προσεγγίσιµος ο αρχικός 
αυτός µύθος. Σύµφωνα µε τον ιδεατό αρχικό  µύθο, η πολύ όµορφη Σούσα αγαπούσε 
για 14 χρόνια τον Σαρή Μπαγλή και ήθελε «άντρα να τονε πάρη», µε σύµφωνη γνώµη 
των γονιών. Ο αδελφός της ο Γιαννιός ήταν κουρσάρος µε κακή φήµη για τα έργα του 
στις θάλασσες και στα λιµάνια. Ο Ξαφνικός ερχοµός του αδελφού ήταν κάτι που 
φόβιζε την Σούσα, και κάποια όνειρα την προϊδέαζαν άσχηµα. Ο τολµηρός ερωτικός 
δεσµός µε έναν αλλόπιστο ίσως ερµηνευόταν µε χυδαιότητα από τον περίγυρο και η 
παρεξήγηση έφτανε ως τα αυτιά του αδελφού σαν «µπουρδελιό µιας παλιόσκυλας». 
«Μια Κυριακή και µια Λαµπρή», κατά την τουρκοκρητική παραλλαγή,  «µια ταχυνή 
ή µια Πέφτη», κατά τις κρητικές εκδοχές, χτυπήµατα στην πόρτα, βρήκαν τους δύο 
εραστές στο κρεβάτι της ηδονής. Η ένοχη συνείδηση της Σωσάννας την προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο, προσπαθεί να κρύψει ή να διώξει τον σύνευνο Σαρή, εκείνος δεν 
αντιλαµβάνεται την κρισιµότητα της περίστασης, µένει και γίνεται αντιληπτός από 
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τον αδελφό. Όταν η Σούσα επιστρέφει από το πηγάδι µε το κρύο νερό της υποδοχής, 
δέχεται την αυστηρή επίπληξη του Γιαννιού, αντιλέγει και µαχαιρώνεται από τον 
άγριο αδελφό, που σε κάθε παραλλαγή υβρίζει διαφορετικά αλλά βαρύτατα την 
άπιστη αδελφή του. Με το µαχαίρι στην καρδιά εκείνη απευθύνεται στους γονείς της, 
κατά τις περισσότερες εκδοχές, ή βγαίνει στα σοκάκια. Με τον κύρη και τη µάνα 
φτάνουν στο γιατρό, ο οποίος αδυνατεί να σώσει την κόρη, όσα χρήµατα και αν του 
υπόσχονται εκ µέρους του πλούσιου Σαρή. Ο επίλογος σε όλα τα δείγµατα είναι η 
τελευταία επιθυµία της Σούσας, που στην µέν τουρκοκρητική µορφή, αλλά και στην 
πρώτη κρητική,  ζητάει στον τάφο της µια κρουσταλλένια βρύση, για να πίνουν οι 
ερωτευµένοι, ενώ στην τελευταία παραλλαγή της Σβαρτς, ζητά να θαφτεί στην «Αγιά 
Τριάδα». Αυτός είναι ο µύθος, που διαµορφώθηκε στο χώρο της Κρήτης. Με την 
τουρκοκρητική παραλλαγή Τσινάρ ο µύθος αυτός  εµπλουτίζεται ακόµα περισσότερο. 
Οι εκτός Κρήτης παραλλαγές αλλοιώνουν και παραλλάσσουν τον µύθο, µε 
προσθαφαιρέσεις γεγονότων, µοτίβων και προσώπων. Σε κάποιες εκδοχές ο Σαρή 
Μπαγλής γίνεται Σαρή Παυλής, «επί το ελληνικότερον».    

Ως θεµατικές ενότητες, στην παραλλαγή του Αγκίν, µπορούµε να ορίσουµε τις 
εξής οµάδες στίχων, (τις οποίες βρίσκοµε µε άλλη σειρά και στην παραλλαγή 
Τσινάρ): 

1 �8 : Εισαγωγή στο περιστατικό µε παρουσίαση των προσώπων και του χρόνου.  
9 � 14: Χτυπήµατα στην πόρτα, φόβοι Σούσας, ραθυµία Σαρή. 
15-31: Επιθετική παρουσία Γιαννιού, µαχαίρωµα Σωσάννας.  
32-41: ∆ιάλογος Σωσάννας µε τους ανυποψίαστους γονείς της.  
42-51: Επίσκεψη στο γιατρό, τελευταία επιθυµία Σούσας. 
 
Η συγκεκριµένη δόµηση του µύθου υποβαθµίζει την παρουσία και τη δράση του 

αδελφού, και προβάλλει την παρουσία και το λόγο της Σούσας, πράγµα που 
συµβαίνει και στις άλλες παραλλαγές µε τη διαφορετική δόµηση της πλοκής.  Όπως 
και αν παρουσιάζεται η υπόθεση, σε εκτενείς ή συνοπτικές µορφές,  οι βασικές 
αναλογίες είναι ίδιες. Για παράδειγµα, στην  τουρκοκρητική παραλλαγή η Σούσα 
αναφέρεται (σαν υποκείµενο, αντικείµενο, ή µε προσωπική αντωνυµία)  στη 
συντριπτική πλειοψηφία των στίχων. Η παρουσία του Σαρή τοποθετείται στην αρχή 
και στο τέλος του ποιήµατος, σε περιορισµένο αριθµό στίχων και η εµφάνιση του 
Γιαννιού, πάντα σε αρνητικό και επιθετικό ρόλο, τοποθετείται στο µέσον του 
ποιήµατος σε µεγάλο αριθµό στίχων. Ακριβέστερα, αν µετρήσοµε σε πόσους στίχους 
αναφέρονται τα τρία πρόσωπα στις τρεις µορφές, που παρατίθενται, θα βρούµε, ότι η 
συµπάθεια του ποιητή προς τη Σούσα είναι αναµφισβήτητη: 

                           Α                                  Β                                 Γ 
Σούσα:            44/51                            53/60                          56/73 
 
Σαρής:             14/51                           14/60                           15/73    
 
Γιαννιός:          22/51                           21/60                           31/73    
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Αν η αναλογία των προσώπων έχει κάποια σηµασία, τότε πρέπει να δεχτούµε ότι 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο ποιητής πάντα τοποθετεί τη Σούσα και τη σκληρή 
µεταχείρισή της από τον αδελφό. Αυτό και µόνο κάνει κάποιους µελετητές να 
πιστεύουν ότι «το άσµα δεν είναι καθαρώς ελληνικόν αλλ� ότι υπέστη ουσιώδεις εκ 
των τουρκοκρητών επιδράσεις�εξαπλωθέν και µεταξύ Τούρκων άλλων 
περιοχών»103. 

∆εν αποκλείεται στο πρόσωπο της Σούσας Έλληνες και Τούρκοι στιχουργοί να 
ενσάρκωσαν τις δικές τους εθνικές απόψεις,  χωρίς ακραίες εξάρσεις. Οι µεν 
οµοεθνείς της Σούσας, µε πρώτο τον αδελφό της, ερµήνευσαν και αισθητοποίησαν 
την ερωτική ιστορία ως προδοσία, ως «µπουρδελιόν παλιόσκυλας», οι δε 
αλλόθρησκοι ως φυσική αλλά παρεµποδισµένη ιστορία αγάπης, που θα αφήσει 
υστεροφηµία µε «κρουσταλένια βρύση», για να παραδειγµατίζει όσους έχουν αγάπη 
στην καρδιά. Από τις τρεις παραλλαγές, που συµπεριλήφθηκαν, η πρώτη, η 
τουρκοκρητική, είναι θετικότερη προς το πρόσωπο της Σούσας. Την παρουσιάζει να 
πεθαίνει µε το όνοµα του Σαρή στα χείλη και την τελευταία επιθυµία της 
οικοδόµησης κοινωφελούς  βρύσης πάνω στον τάφο, κατά τα τουρκικά έθιµα. 
Ανάλογο τέλος έχοµε και στη δεύτερη. Στην τρίτη παραλλαγή,  βλέποµε καθαρότερα 
την προσδοκία των Χριστιανών για εµµονή στην θρησκευτική ακεραιότητα. Η 
τελευταία επιθυµία της Σούσας  επιβεβαιώνει την σταθερότητά της όταν ζητά,  να 
«πάτε να µε θάψετε εις την Αγιάν Τριάδα». Σε άλλες «λύσεις» της πλοκής, υπονοείται 
το αντίθετο, µε την αναφορά σε µεζάρια και βρύσες. Η επισφράγιση αυτή της όλης 
σκηνοθεσίας εναρµονίζεται µε τα  θρησκευτικά ιδεώδη των Ελλήνων της 
τουρκοκρατίας, όταν η απάρνηση της πίστης ερµηνευόταν ως προδοσία ασυγχώρητη.  

 
Γ. Πάνω στον καµβά  της ελληνοτουρκικής  ερωτικής «επιµειξίας» διαρθρώνεται  

µε γνησιο λαϊκό και αφανάτιστο τρόπο το τραγούδι «Σαρή Μπαγλής και Σούσα». Η 
οπτική είναι τουρκοκρητική, αλλά είναι περίεργη η διάδοση του τραγουδιού στον 
ελληνικό χώρο, παρά το ότι αναιρεί πάγιες θέσεις της ελληνικής ηθικής νοοτροπίας 
και ενισχύει την τουρκική άποψη.    

Για τους Τούρκους ήταν σηµανική µια ελληνίδα ερωµένη, που συµβιώνει χωρίς 
αναστολές µε τον Μουσουλµάνο εραστή της µε την άδεια των γονιών της. Η 
αρνητική σκιαγράφηση του αδελφού είναι επίσης καλλιτεχνική επιτυχία 
Τουρκοκρητικής έµπνευσης. Το τραγούδι της Σούσας, θα πρέπει να ήταν ένα 
δηµοφιλές love story, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, που συγκινούσε καλλιτεχνικά 
Τούρκους και Έλληνες µε τον ίδιο τρόπο. 

 
 
     

                                                 
103 Εµµ. ∆ουλγεράκης, «Το Κρητικόν ∆ηµώδες Άσµα της Σουσάννας», ό. π., 363. 
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∆ΕΙΓΜΑ 8Ο. 
►Ο ΚΕΡΗΜ ΒΕΗΣ. (ΘΡΗΝΗΤΙΚΗ ΡΙΜΑ)104 
1. Κάθε ταχύ, κάθε πρωί π� ανοίγει το λουλούδι, 
2. αφουκραστήτε µου να πω πρικύ γλυκύ τραγούδι. 
3. Τραγούδι να το µάθετε, τραγούδι να το λέτε 
4. κι αυτό το βεζιρόπουλο να κάθεστε να κλαίτε. 
5. Που �τονε νέος κι όµορφος κι είχε και αντριωσύνη, 
6. το ντέρτι απού �γράντισε δεν είχε γιατρωσύνη. 
7. Μπαµπάς του συλλογιάστηκε το πώς να το γιατρέψη 
8. κι οι ντοτοράδες τού �πανε εις τη Φραγκιά �ς το πέψη. 
9. Κερήµ µπέης ως το �κουσε πολλά του βαροφάνη, 
10. φαρµάκι ζήτηξε να πιη στο Κάστρο να �ποθάνη. 
11. Και ο µπαµπάς του τού �πενε, Κερήµη µου παιδί µου, 
12. συβάσου, άµε στη Φραγκιά, αν θέλεις την ευκή µου. 
13. Κείνος κλιτά του µίλησε κείνος κλιτά του λέει, 
14. δεν βγαίνει από το λόγο του και την ευκή του θέλει. 
15. �Ποχαιρετά τον κύρη του κι έτσ� άγρια που κλαίει 
16. τάξε και πως το κάτεχε πως δεν ξαναγιαγέρνει. 
17. ─Άµε, υγιέ µου, στο καλό και την ευκή µου νάχης, 
18. να βρης γιατρό να γιατρευτής και πάλι να ξανάρθης. 
19. �Ποχαιρετά τη µάνα του και σκύφτει και φιλεί τη, 
20. και ήκλαιγε γονατιστός, ζητούσε την ευκή της. 
21. ─Άµε, παιδί µου, στο καλό και γιαρτιµτζή σου είναι, 
22. εκείνος που µας γέννησε του κόσµου αφέντης είναι. 
23. ─Άµενε, γιε µου, στο καλό και την ευκή µου νάχης, 
24. µε γιατρικά αθάνατα γιατρέψου, πάλι νάρθης, 
25. �Ποχαιρετά τ� αδέλφια του, δεξά ζερβά ξανοίγει 
26. κι όλοι ντουά του κάνανε για να ξαναγιαγύρη. 
27. Απήτις �ποχαιρέτησε και µπήκαν στο καράβι 
28. και µε τον ντάντα τον καλό που ήταν παλληκάρι. 
29. ∆ευτέρα �µέρα βγήκανε εις τση Φραγκιάς τα µέρη, 
30. που στέκαν τα Φραγκόπουλα µε κρίνα εις το χέρι. 
31. Τους αποδέχτηκαν καλά, µε ρόδα και µε κρίνα, 
32.  �ντρανίζοντας το µπόι του που ήτον σαν ασπίδα. 
33. Απήτις τον εσκίσανε, ήκαµε καερέτι  
34. και το κορµί του �λάφρωσε και ύγιανε το ντέρτι. 
35. ─Γράψε γραφή και πέψε τη εις του Πασά µπαµπά µου, 
36. έκεια που θα µε βάλουνε να �ναι κοντά στσ� αµπλάς µου. 
37. ─Κερήµ µπέη µου, µάθια µου, και κάµε καερέτι, 

                                                 
104 Νίκος Σταυρινίδης, «Ο θάνατος του Κερήµ Μπέη στη λαϊκή µαύσα», Αµάλθεια, τοµ. 4, τχ.16-17 
(Ιούλ.-∆εκ. 1973), σ.281-289. Στα εισαγωγικά σχόλια ο Σταυρινίδης γράφει ότι τόσο η θρηνητική 
ρίµα του Κερήµ Μπέη, όσο και το τραγούδι του Μαζλούµ Αγά ή Μπαλουξή, του τα έστειλε από τη 
Σµύρνη το 1953 ο Τουρκοκρητικός Μεχµέτ Αλή Τσινάρ, άλλοτε κάτοικος του Μ. Κάστρου.  
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38. να γιάνης και να πάµενε πάλι στο βιλαέτι. 
39. Κερήµ µπέη µου, µάθια µου, παρηγοριά, καρδιά σου 
40. να γιάνη και να πάµενε εις του Πασά µπαµπά σου. 
41. ─Πώς µου το λες να νταγιαντώ και πώς να νταγιαντήσω. 
42. απού �ναι ο πόνος µου πολύς, εδά θα ξεψυχήσω. 
43. Και όντες εξεψύχενε στου ντάντα ντου το χέρι, 
44. ετότες ανεζήτηξε τη µάννα του την ξένη. 
45. Και όντες εξεψύχενε στου ντάντα την ποδιά του, 
46. ετότες ενεζήτηξε και τον Πασά µπαµπά του. 
47. Και όντες εξεψύχενε στου ντάντα του τα χέρια 
48. είπε, αδέρφια µου γλυκιά, και �πόθανα στα ξένα. 
49. Κλαίει τονε κι ο ντάντας του, βγάνει τα δυο του µάθια, 
50. δέρνεται και σκοτώνεται και γίνεται κοµµάθια. 
51. Κλαίν� τονε τα Φραγκόπουλα, άχι την οµορφιά του, 
52. άχι τσ� αντρειωσύνες του, κρίµας τα γιατρικά του.  
53. Ως ήτο βεζιρόπουλο ήκανε καερέτι, 
54. ως ήτο πασαδόπουλο ήκανε βασιέτι 
55. Τάβλα κασέλα κάµανε και µέσα µολυβένια 
56. και βάλαν τον Κερήµ µπεη, που πόθανε στα ξένα. 
57. Φραγκόπουλα του ακλουθούν και πάνε στο λιµάνι 
58. και τον αποχαιρέτηξαν όλοι µικροί µεγάλοι. 
59. Και στα Χανιά το βγάλανε το θλιβερό φερµάνι, 
60. εκειά που τ� αναγνώσανε ήτονε στο ντιβάνι. 
61. Εκείνος που τ� ανέγνωθε ήτονε Μπας Κιατίπης 
62. και τρέχανε τα µάθια ντου σαν το νερό τση βρύσης. 
63. ─Άχι και πώς θα του το πω τ� αφέντη του Πασά µας, 
64. για να του πέσουµε ριτζά να βρίχνεται κοντά µας. 
65. Χασάν Πασάς ως τ� άκουσε ήπεσε λιγωµένος 
66. και τον εξελιγώνανε τον πολυπρικαµένο. 
67. Βελή Πασάς ως τ� άκουσε επήγε στο λιµάνι, 
68. πάει να δώση τον µουζδέ, δεν έχει µπλιο τακάτι. 
69. Ο κύρης του ως τ� άκουσε ήπεσε λιγωµένος 
70. κιατίπηδες θαρούσανε πως ήταν ποθαµένος. 
71. Η µάννα του ως τ� άκουσε ήπεσε λιγωµένη  
72. και την εξελιγώνανε την πολυπρικαµένη. 
73. Η αδελφή του ως τ� άκουσε ήκλαιγε σαν κοπέλλι 
74. πως, ο αδερφός µου πόθανε, τον κόσµο µπλιο δεν θέλει. 
75. Την Κυριακή την ταχινή ήφταξε το βαπόρι, 
76. κάνουν πως το χαρήκανε µα κείνοι κλαίγαν όλοι. 
77. Ζαµπίτηδες του ακλουθούν και πάνε στο λιµάνι 
78. να βγάλουν τον Κερήµ µπεη µε το πολύ αλάι. 
79. ─Άχι νεκρό σε φέρανε, αδέρφι µου κοντά µας 
80. και δε θωρείς και δε γροικάς τα παραδέρµατά µας. 
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81. Άχι νεκρός το πάτησες του Κάστρου το λιµάνι 
82. και δε ρωτάς για τη Βαλδέ τη µάννα σου τι κάνει. 
83. Όντεν εξεκαρφώσανε την τάβλινη κασέλα, 
84. Ρωµιοί και Τούρκοι κλαίγασι εκείνη την ηµέρα. 
85. Και όντε τον εβάλανε πάνω στο τενεχίρι, 
86. ήλαµπε το κορµάκι του ως λάµπει το ζαφείρι. 
87. Κι απήτις τον επλύνανε και τον εσαβανώναν 
88. εις το Βεζίρ τον πήγανε και �κει τον προσκυνούσαν. 
89. Νύχτα και µέρα στα τζαµιά εκάνανε µπαντέτι 
90. πέντε ηµέρες βάσταξε ετούτο το αντέτι. 
91. Πέντε ηµέρες κάνανε και οι Ρωµιοί ακόµα, 
92. στο µοναστήρι το ντουά ν� αγιάσ� αυτό το χώµα. 
93. Την Πέµπτη µέρα Παρασκή εις το Βεζίρι τρέχουν, 
94. µικροί µεγάλοι ακλουθούν τον τζέναζε προστρέχουν. 
95. Εκειά κοντά ακλούθανε και ο Σαΐτ ο Μπέης, 
96. σα πεθερός απού �τανε, κρυφά, κρυφά τον κλαίει. 
97. Την Κυριακή την ταχινή ήφταξε το καράβι, 
98. Κερήµ µπεης κατέβηκε την Παρασκή στον Άδη. 

   ئ                                      
Α. Η θρηνητική ρίµα του Κερίµ Μπέη είναι ένα γνήσιο τουρκοκρητικό 

στιχούργηµα, αδηµοσίευτο στις γνωστές συλλογές δηµοτικών τραγουδιών, γραµµένο, 
ίσως, κατά παραγγελία, σαν ειδησεογραφικό κείµενο, ή κυβερνητικό ανακονωθέν από 
Ηρακλειώτη ριµαδόρο. Η γλώσσα του ποιήµατος, µε τις πολλές και αυθεντικές 
τούρκικες λέξεις επιβεβαιώνει την τουρκοκρητική προέλευση. Το ίδιο πράγµα 
επιβεβαιώνει και η θεµατική του έργου και η αναφορά του σε πρόσωπα και γεγονότα 
της κρητικής κοινωνίας. Ο Σταυρινίδης, που το πρωτοδηµοσίευσε και το σχολίασε, 
παραθέτει πλήθος ιστορικών στοιχείων, σχετικών µε τον θαυµαστό στην 
τουρκοκρητική κοινότητα Κερίµ Μπέη, έναν από τους πολλούς γιούς του µεγιστάνα 
της Κρήτης, του Μουσταφά Πασά  Γκιριτλή, ο οποίος έµεινε στη διοίκηση της Κρήτη 
από το 1822 ως το 1851.  

Ο Κερίµ πέθανε στο Παρίσι µεταξύ 1846-1851, ύστερα από σοβαρή ασθένεια 
και νοσηλεία «στη Φραγκιά», όπως αναφέρεται και στους στίχους της ρίµας. Ήταν 
γιός της πανέµορφης  Χριστιανής, Ελένης Βολανοπούλας, της επίσηµης και πρώτης 
κυρίας (Ντουντού Χανούµ), ανάµεσα στις πέντε συζύγους, που είχε στο χαρεµλίκι 
του ο Μουσταφάς. Η Ελένη γεννήθηκε στα Σκουλούφια Μυλοποτάµου, δεν ξέροµε 
πότε και πώς κλείστηκε στο χαρέµι, ξέροµε όµως ότι τον πρώτο γιο της, τον γνωστό  
Βελή, τον γέννησε το 1825, στη δύσκολη εκείνη εποχή της καταδίωξης των ραγιάδων, 
ύστερα από την εξέγερση του �21. Η Ελένη δεν εξισλαµίστηκε (τη µάννα του την 
ξένη� στ. 44) και πέθανε Χριστιανή στην Πόλη, αφού γέννησε τέσσερις γιούς και 
µια κόρη µε τον Μουσταφά Πασά.  
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Ο Κερίµ ήταν ο δεύτερος γιός  και το 1846 τον συναντάµε ως Καϊµακάµη 
(υποδιοικητή) Χανίων και Ρεθύµνου και όπως αποκαλύπτει ο Σταυρινίδης105, ήταν 
σκληρός διώκτης των Χριστιανών της Κρήτης. Τα της ασθένειας και του θανάτου, 
µας τα λέει το τραγούδι. «Γιαράντισε από ντέρτι που δεν είχε γιατρωσύνη» κατά την 
τουρκοκρητική διάλεκτο, δηλαδή αρρώστησε από ανίατη ασθένεια, πείστηκε να πάει 
στη «Φραγκιά» για θεραπεία, πράγµα που έκανε µε τη βοήθεια κάποιου Ευρωπαίου 
συνοδού (ντάντα). Στο Παρίσι έγινε δεκτός µε τιµές, «µε ρόδα και µε κρίνα» (31), 
έκανε κάποια εγχείριση, βελτιώθηκε η κατάστασή του αρχικά, αλλά τελικά ξεψύχησε 
«στου ντάντα του τα χέρια». Το σώµα του νεκρού µεταφέρθηκε στο Κάστρο µέσα σε 
ξύλινο κιβώτιο (τάβλα κασέλα, στ.55) και παραλήφθηκε από τον αδελφό του τον 
Βελή. Η άφιξη του βαποριού, πρωί Κυριακής, σκόρπισε θρήνο και θλίψη σε όλο το 
νησί. Η σορός του νεκρού εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνηµα στο Βεζίρ Τζαµί (τον 
σηµερινό Άγιο Τίτο) του Μεγάλου Κάστρου για πέντε µέρες, και την Παρασκευή, 
ιερή µέρα των Μουσουλµάνων, θάφτηκε στο ίδιο τζαµί, πλάι στην αδελφή του, 
σύµφωνα µε την τελευταία του επιθυµία (στ. 36)106.   

  
Β. Η κατάστρωση του ποιήµατος όπως  ήδη έχει αναφερθεί, µοιάζει να  

εξυπηρετεί ειδησεογραφικούς σκοπούς. Οι ρίµες της εποχής εκείνης, κατά την άποψη 
του Σταυρινίδη, αντικαθιστούσαν τις σηµερινές εφηµερίδες. Ο άγνωστος 
Τούρκοκρητικός  ποιητής µε δική του πρωτοβουλία ή µε παρακίνηση από το 
περιβάλλον του Μουσταφά, στιχουργεί επιδέξια  σε άψογους δεκαπεντασύλλαβους, 
τα περιστατικά του τέλους του Κερίµ, αναµειγνύοντας έντονο συναισθηµατικό 
στοιχείο, για να διατρανωθεί το συνταρακτικό γεγονός και να διαδοθεί ευχερέστερα 
το ποίηµα.  

Οι έξι πρώτοι στίχοι είναι  µια τυπική εισαγωγή, µε κοινότυπους εναρκτήριους 
στίχους, µέσω των οποίων κάθε ποιητής απευθύνεται προς το ακροατήριο ή τους 
αναγνώστες του107. Στη συνέχεια ο αφηγητής παραλαµβάνει τον µύθο από την 
εκδήλωση της αγιάτρευτης αρρώστιας, και την προσπάθεια του πατέρα να πείσει τον 
Κερίµ να µεταβεί στη Φραγκιά, τη στιγµή που ο απελπισµένος γιος  «φαρµάκι ζήτηξε 
να πιή, στο Κάστρο να �ποθάνη» (10). Ο ποιητής, πιστός στην τουρκοκρητική οπτική,  
παρακάµπτει κάθε αρνητική εικόνα δεσποτισµού, και προβάλλει την οικογενειακή 
θέρµη, και τη διανθρώπινη συµπόνια,  που προκύπτει από µια τόσο δύσκολη στιγµή. 
Ο πατέρας µε παρακλητικό τόνο (κλιτά), συµβουλεύει το γιό για το καλύτερο και τον 

                                                 
105 Νίκος Σταυρινίδης, «Ο Θάνατος του Κερίµ Μπέη στη λαϊκή µούσα», Αµάλθεια, τ. 4, τχ. 16-17 
(Ιούλ.- ∆εκ. 1973), 284-285. Για τον διορισµό των παιδιών του Μουσταφά, και τη θητεία του Κερίµ 
ως καϊµακάµη Ρεθύµνου, αναφέρει ο Βασίλειος Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, Εκδ. Αρκάδι, Αθήναι, 
τ.∆΄, σ. 137. 
106 Η γνήσια αδελφή του πέθανε στις 23 Οκτώβρη του 1844. Μενέλαος Παρλαµάς, «Ηµερολόγιο 
του Κωνσταντίνου Κοζύρη», Κρητικά Χρονικά, τ. 1, (1947), σ. 615. 
  Ετεροθαλείς αδελφές, όπως και αδελφούς, είχε πλήθος. Μια από αυτές αναφέρεται στον στίχο 73, 
να κλαίει «σαν κοπέλλι». 
107 Νίκος Κοντοσόπουλος, «Η Κρητική Ρίµα και η Γλώσσα της», Κρητική Εστία, Περ. ∆., τ. 8 
(2000-2001), 225. 
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επηρεάζει θετικά, ώστε «δε βγαίνει από το λόγο του και την ευκή του θέλει» (14). Ο 
αποχωρισµός  και οι «ευκές» της µάνας, του αφέντη, των αδελφών, φορτίζονται 
έντεχνα µε τα συναισθήµατα του τελευταίου αποχαιρετισµού του Κερίµ, αφού 
καθένας «τάξε και πως το κάτεχε πως δεν ξαναγιαγέρνει» (16). Η τιµητική υποδοχή 
στη Φραγκιά και οι πρώτες επιτυχίες της θεραπείας, αναζωογονούν τις ελπίδες ζωής 
για το σύµβολο της «οµορφιάς και της αντριωσύνης», τον λεβέντη Κερίµ, όµως 
κάνουν πιο επώδυνη την επόµενη σκηνή µε το  ψυχορράγηµα και τον θανάτο του 
«ήρωα».  

Οι απέλπιδες προσπάθειες του «ντάντα» να τον εµψυχώσει, η αδυναµία του 
άρρωστου να «νταγιαντίσει», οι γραφές µε τις τελευταίες επιθυµίες, η αναζήτηση της 
µάνας, του Πασά µπαµπά , των «γλυκιών» αδελφιών, το κλάµα των Φραγκόπουλων, 
και η τελική απελπισία του «ντάντα», ο οποίος «δέρνεται και σκοτώνεται και γίνεται 
κοµµάθια» (50), είναι εφευρήµατα συναισθηµατικού εµπλουτισµού αρκετά επιτυχή. 
∆ηµιουργούν ένα πρώτο σηµείο κορύφωσης της ποιητικής έντασης γύρω από τον 
θάνατο του νέου, στην ξένη γή, µακριά από τη φροντίδα και την αγάπη των οικείων. 
Στη συνέχεια µε νέο ποιητικό «ρεπορτάζ» πληροφορούµαστε την τύχη της σορού, 
µέχρι την άλλη κορύφωση, στην επικήδεια τελετή. Αξιοποιούνται για την παραγωγή 
της συγκίνησης «η µολυβένια τάβλα κασέλα», το θλιβερό φιρµάνι µε την είδηση, που 
πρωτοήρθε στα Χανιά και συγκλόνιζε όποιον το διάβαζε, τα δάκρυα και οι «λιγωµοί» 
των οικείων, η άφιξη του βαποριού µε το λείψανο, η παράταξη των «ζαµπίτηδων» 
που το έβγαλαν, το ξεκάρφωµα του φερέτρου, το πενθήµερο προσκύνηµα στο Βεζίρ 
Τζαµί, και η πάνδηµη κηδεία.  

Ενδιάµεσα ο ποιητής τοποθετεί στο στόµα των συγγενών στίχους µε αυθεντικά 
µοιρολόγια της Κρήτης,  µεταφέροντας σαν σε δηµοσιογραφική καταγραφή θρήνους  
όπως, «Άχι νεκρό σε φέρανε, αδέρφι µου κοντά µας, - και δε θωρείς και δε γροικάς τα 
παραδέρµατά µας. -  Άχι νεκρός το πάτησες του Κάστρου το λιµάνι�». Η 
συναισθηµατική συµµετοχή του γράφοντος είναι αισθητή.  Για την ενίσχυση του 
θρηνητικού κλίµατος επιστρατεύεται το κλάµα του Σαΐτ Μπέη, παλιού στρατιωτικού 
παράγοντα στο Κάστρο, και πεθερού του νεαρού Κερίµ, που κλαίει «κρυφά, κρυφά», 
ακολουθώντας την κηδεία.  

Οι θεµατικές ενότητες ορίζονται ως εξής: 
1 � 6    : Εισαγωγή. 
7 � 28  : Προετοιµασία για τη Φραγκιά.  
29 �58 : Θεραπευτική προσπάθεια  και αδόκητος θάνατος στα ξένα. 
59 � 74: Η συγκλονιστική είδηση του θανάτου φτάνει στην Κρήτη. 
75 � 98: Επικήδειες εκδηλώσεις.  
Από τη θεµατική αυτή παράταξη του υλικού γίνεται φανερός ο δηµοσιογραφικός 

χαρακτήρας της γραφής, που ακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη των γεγονότων. 
Βέβαια θα ήταν άδικο να θεωρηθεί ότι µένει ο ποιητής στη δηµοσιογραφική 
αναµετάδοση, αφού εµπλουτίζει πληθωρικά τη σύνθεσή του µε συναισθηµατικό υλικό 
αντληµένο από την πραγµατικότητα και από τη φυσική διάσταση του περιστατικού, 
χωρίς φαντασιακό υπερθεµατισµό και υπερβολές στα διαδραµατισθέντα. Η 
αναµφισβήτητη συνθετική αξία του άγνωστου ριµαδόρου βρίσκεται ακριβώς στο 
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σηµείο της ρεαλιστικής αναπαράστασης. ∆ίνει µε επιτυχία το φορτισµένο γεγονός 
από την επιλεγµένη οπτική, αξιοποιώντας τα υπαρκτά σηµεία, που πλαισιώνουν τον 
µύθο, και τονίζουν την αληθινή διάσταση της απώλειας, µέσα στη µεγαλοπρέπεια που 
την περιέβαλλε.   

 
Γ. Το έργο λαµπρύνει την κατάληξη ενός σηµαντικού προσώπου της πολιτικής 

σκηνής της Κρήτης, και, σε µια πρώτη παρατήρηση,  σκιαγραφεί µε εξιδανικευτικές 
τάσεις την οικογενειακή πληρότητα  του περιβάλλοντος Κερίµ. Σκόπιµα δεν θίγεται η 
πολυγαµική επίδοση του «Πασά µπαµπά», πασίγνωστη για την υπέρβαση και αυτών 
των µουσουλµανικών θεσµών,  ακριβώς γιατί θα συσκότιζε τον επιδιωκόµενο σκοπό 
της προβολής µιας σπάνιας οικογενειακής συνοχής108.  

Ο ευφυής στιχουργός «αγιογραφεί» ένα άψογο οικογενειακό  µοντέλο δεµένο, 
ευαίσθητο,  και συµβατό µάλλον µε τη χριστιανική ηθική. ∆ε γνωρίζοµε αν 
αποτελούσε  αντιποιητικό υλικό η αναφορά στα συναισθήµατα του ευρύτερου 
ετεροθαλούς οικογενειακού κύκλου, (πλην µιας αδελφής)  ή στη στάση των 
υπόλοιπων συζύγων του Μουσταφά, για τα τέκνα των οποίων, µετά τον θάνατο του 
Κερίµ, απελευθερωνόταν η ανέλιξη. Αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι γίνεται από 
τον ποιητή επιµεληµένη προσπάθεια να φανερωθεί µόνο µία πτυχή της οικογενειακής 
εικόνας Μουσταφά, µονογαµική, στοργική και συνεκτική. Ο «µπαµπάς του 
συλλογιάστηκε το πώς να το γιατρέψει» (7), «και ο µπαµπάς του τού �πενε, Κερήµη 
µου παιδί µου, - συβάσου, άµε στη Φραγκιά�» (11-12), «κείνος κλιτά του µίλησε�» 
(13), «άµε, υγιέ µου, στο καλό και την ευκή µου να� χεις�» (17). Ίσως δεν ήταν 
παρών ο ποιητής αλλά αναµεταδίδει ότι «�ποχαιρετά τη µάνα του και σκύφτει και 
φιλεί τη � και ήκλαιγε γονατιστός, ζητούσε την ευκή της» (19-20), και µετά 
φιλοτεχνεί ό,τι γίνεται στις καλύτερες οικογένειες: «�ποχαιρετά  τ� αδέλφια του, δεξά 
ζερβά ξανοίγει, -  κι όλοι ντουά του κάνανε για να ξαναγιαγύρη�»(25-26).        

Μια δεύτερη παρατήρηση αποκαλύπτει ότι ο υµνητικός τόνος γύρω από την 
προσωπικότητα του Κερίµ, παρακάµπτει τις πικρές εµπειρίες των Ελλήνων109. Σε µια 
προσπάθεια να δοθεί οικουµενική έννοια στο πένθος, δηλώνεται, αλλά δεν 
επαληθεύεται από την απλή ιστορική «λογική», ότι όντως «Ρωµιοί και Τούρκοι 
κλαίγασι εκείνη την ηµέρα» (84), ή ότι «πέντε ηµέρες κάνανε και οι Ρωµιοί ακόµα, - 
στο µοναστήρι το ντουά ν� αγιάσ� αυτό το χώµα.» (91-92). Η εµφανής πρόθεση του 
στιχουργού είναι να παρουσιάσει µε κολακευτικά εφευρήµατα,  παγκρήτιο τον 

                                                 
108 Σε ένα κληρονοµικό έγγραφο του 1871, όταν ο Μουσταφάς πέθανε στην Πόλη, αναγράφονται 
όλες οι σύζυγοι και τα πολυπληθή τέκνα. Είναι γεγονός ότι ο Μουσταφάς αφήνει νόµιµη 
κληρονοµιά από την τεράστια περιουσία του, σε όλα του τα παιδιά, γιούς και θυγατέρες, και δεν 
φαίνεται εύνοια προς ορισµένη µητέρα, ή συγκεκριµένο τέκνο.  
Βλ. «∆ύο πωλητήρια συµβόλαια κτηµάτων εν Κρήτη του Μουσταφά Ναϊλή Πασά», µετ. Ν. 
Σταυρινίδης, Μύσων, τ. Ζ΄ (1938), σ. 91-96. 
109 Βασίλειος Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, εκδ. Αρκάδι, Αθήνα, τ. ∆, σ. 137-138. Στις σελίδες 
αυτές αναφέρεται µέρος από τις διοικητικές ατασθαλίες, τις καταπιέσεις, τους φόνους, τις 
συλλήψεις, τις εξορίες, τις διαρπαγές, τους εξερεθισµούς, τις καταδιώξεις της οικογένειας του 
Μουσταφά, ο οποίος συµπεριφερόταν στον κρητικό λαό σαν απόλυτος αυθέντης, εθισµένος στον 
αυταρχισµό και την εκδίκηση από την επί Αιγυπτιοκρατίας θητεία του στη διοίκηση της Κρήτης.  
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χαρακτήρα του θρήνου και οµόθυµη την συµµετοχή των Χριστιανών στις επικήδειες 
τελετές ενός σκληρού µέλους της ηγετικής οµάδας στην Κρήτη, που θεωρούνταν 
τύραννοι και σφαγείς.  

Μια τρίτη παρατήρηση µπορεί να αναζητήσει την κατεύθυνση του µηνύµατος. 
Ποιον έχει περισσότερο στη σκέψη του ο ποιητής όταν γράφει; Ποιον θέλει στην 
πραγµατικότητα να ευαρεστήσει, δηµιουργώντας έναν ποιητικό χώρο αφαιρετικά 
καλλωπισµένο και εξιδανικευµένο;  Ο ποιητής συγκαλύπτει όσα είδαµε πριν, όχι για 
να µην τα πληροφορηθούν οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά για να µην ενοχλήσουν τον 
Μουσταφά. Οι Κρήτες, και µάλιστα οι Χριστιανοί, είχαν σαφή εικόνα των αιµοχαρών 
ενστίκτων του σφαγέα των Μουρνιδών, και γνώριζαν τις αρπακτικές του διαθέσεις 
κατά των ωραίων γυναικών και του πλούτου. Και οι οµοεθνείς του έφεραν βαρέως 
την ασυδοσία του. Ο εκλυτος βίος του και η περιφρόνηση κάθε φραγµού ήταν 
φαινόµενα γνωστά και έφερναν σε δύσκολη θέση και αυτούς τους Μωαµεθανούς.110 
Η σκιαγράφησή του µε χρώµατα ηπιότητας και ηθικής, εξυπηρετούσε µόνο 
κολακευτικές διαδικασίες, συνήθεις στον χώρο των «πολυχρονεµένων» απολυταρχών 
της Οθωµανικής επικράτειας. Σίγουρα ο ποιητής έγραφε για να διαβαστεί ή να 
ανταµειφθεί από τον Πασά. ∆ηµοσίευε την άποψη, που ο Μουσταφάς ήθελε να 
διαδίδεται για τον ίδιο και τον κύκλο του. Φανέρωνε αυτά, που επιτρεπόταν και 
απέκρυπτε αυτά, που θα τον κακοποιούσαν στη συνείδηση είτε των Χριστιανών είτε 
των Μουσουλµάνων.    

Καταλήγοντας µπορούµε να υποθέσοµε ότι ο ποιητής ήταν είτε εντολοδόχος 
υµνητής είτε εθελοντής κόλακας και είναι περίεργη η ανωνυµία, τη στιγµή που σε 
άλλες ρίµες µπαίνει στο τέλος το όνοµα του δηµιουργού µε την απαραίτητη συγγνώµη 
για τα λάθη. Όπως και αν έχει το πράγµα οι οιωνοί είναι καλοί για  την αναζήτηση και 
άλλων δειγµάτων τουρκοκρητικής λογοτεχνίας, στον  χώρο της  «αυθόρµητης» 
αυλοκολακείας και της πληρωµένη φιλοτέχνησης, αφού και άλλα παιδιά έχασε ο 
µεγάλος δικτάτορας της Κρήτης, και το πρόσωπό του χρειαζόταν την ωραιοποίηση, 
για να κρατηθεί στο «θρόνο» της Κρήτης, όσο κανείς άλλος προκάτοχος ή διάδοχος.              

                                                 
110 Μέσα σε κρητικό δηµοτικό τραγούδι (¨Μουσταφά Πασάς¨, Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης 
Συλλογή�σελ.177) σώζονται κάποιοι στίχοι, που απηχούν την αληθινή άποψη των Μουσουλµάνων 
για τον Μουσταφά. Θεωρούσαν ότι «κριµατίζει την πίστη των» και ίσως δεν είχαν άδικο αφού ο 
ίδιος δεν απόφευγε να δηλώνει τον αθεϊσµό του και την ασέβεια σε κάθε σύστηµα αξιών. Οι στίχοι 
κάνουν λόγο για αναφορά απόγνωσης των Μουσουλµάνων της Κρήτης προς τον Σουλτάνο, ίσως 
στις 31 Οκτ. 1842, όταν ανανεώθηκε η εντολή του ως Γενικού ∆ιοικητή Κρήτης, µετά την 
Αιγυπτιοκρατία. (Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο, 1990, 357). Οι 
Τουρκοκρήτες ικετεύουν: «Αµάν, Αφέντη Βασιλιά, κάµε για τσ� Εβλιγιάδες, - γιατ� έκαµεν ο 
Μουσταφάς τσι Τούρκους αραγιάδες. � Συντέκνους κάνει τσι Ρωµιούς, και τα παιδιά βαφτίζει! � 
Αλλοίµονο στην πίστη µας πώς τηνε κριµατίζει! � Κι αν έρθει ο Μουσταφά Πασάς, Βεζύρης σαν 
και πρώτας, - θ� αφήσωµε τα σπίθια µας, µε τα κλειδιά στσι πόρτες�» Οι στίχοι σίγουρα 
προέρχονται από κάποιο εκτενέστερο τουρκοκρητικό δείγµα που δεν έχει εντοπιστεί ακόµα, κάποιοι 
στίχοι εγκιβωτίστηκαν σε κρητικό τραγούδι, που ειρωνεύεται τα παράπονα των Τούρκων, και 
δηµοσιεύεται και από τον Σταύρο Κελαϊδή, «Ένα λαϊκό αθησαύριστο», Κρητική Εστία, Χρόνος Ι∆΄, 
τχ. 122, (Ιούλ. 1962), σ. 107-108.     
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        ∆ΕΙΓΜΑ 9Ο  
►ΝΕΣΗΜΠΕ ΧΑΝΟΥΜΗ, «Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΒ∆ΟΥΛ 

ΜΕΤΖΙΤ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ, 1848» .111 
1. Περίσσαις αναγάλιασες πρέπει να πάρωµ� όλοι, 
2. γιατ� ήρθεν ο Σουλτάνος µας µέσα από την Πόλι. 
3. Ήρθεν ο βασιλέας µας µαζί µε το παιδί του, 
4. που τρίχα να µην του διαβή παν� απού το κορµί του. 
5. Ήλθεν ο βασιλέας µας µε τέσσερεις Πασσάδες, 
6. περίσσαις χάρες άφησε �ς τση Κρήτης τσ� Ουλεµάδες.  
7. Ήρθεν ο βασιλέας µας, ο Παντισάχ  ο µέγας, 
8. ήρθε κ� εµπήκε σαν αητός κ� εβγήκε σαν αέρας. 
9. Χρυσά ήτα τα παµπόρια του τα τσάρκια  ασηµένια,  
10. κ� η βάρκα όπου µπήκενε ήτονε γιαλτισένια.  
11. Τσοχάδες την εστρώσανε του λιµανιού τη σκάλα, 
12. Τούρκοι, Ρωµνιοί κι Αρµένηδες112 και οι γιΟβριοί εψάλα. 
13. Κ� οι δούλοι του µε τη χαρά την άµµο κουβαλούσι, 
14. και τα τσαρσιά εστρώσανε το βασιληά να ιδούσι. 
15. Χίλιαις τρακόσιες κανονιαίς επαίζανε την ώρα, 
16. όντεν επάθιε κ� έβγαινε του λιµανιού την πόρτα. 
17. Χίλιαις τρακόσιαις κανονιαίς κι όργανα χίλια άλλα, 

                                                 
111Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος 15ος, σ. 983-985. Υπότιτλος αναφέρει, «Ποίηµα Τουρκικόν της 
Οθωµανίδος Νεσηµπές Χανούµης». Σε µακροσκελή (και κακής σύνταξης) υποσηµείωση επίσης 
αναγράφεται µαζί µε βιογραφικά στοιχεία της ποιήτριας, ότι: «Το αυτοσχέδιον τούτο ποίηµα της 
Οθωµανίδος κας Νεσηµπές Χανούµης εξιστορεί την πρωτοφανή εις Σουλτάνον εκ Κων/πόλεως 
περιοδείαν, το οποίον έκαµε παρά τοις Τούρκοις εντύπωσιν ου σµικράν, διότι ουδέποτε 
Σουλτάνος αποµακρύνεται της πρωτευούσης του φοβούµενος εκθρόνησιν ή εν ανάγκη 
απελπιστικού πολέµου. Αλλ� ο Σουλτάν Μετζίτης ήτο ο πρώτος µεταρρύθµιστής του κράτους 
του και επεθύµη να αποδείξη εις τον πεπολιτισµένον ευρωπαϊκόν κόσµον ότι απεκδυόµενος τον 
παλαιόν του φανατισµού και της οπισθοδροµήσεως µανδύαν ενεδύθη τον της προόδου και του 
πολιτισµού. Όθεν και απεφάσισε να κάµη και την πρώτην ταύτην περιοδείαν επισκεφθείς την 
αιχµάλωτον αυτού Κρήτην δηλ. τα Χανία και το Ηράκλειον µόλις τρεις ηµέρας παραµείνας εν 
τη νήσω. Την πόλιν της Ρεθύµνης είδε πλησίον δια του διελθόντος βασιλικού ατµοπλοίου, οι δε 
Χριστιανοί κάτοικοι εχάρησαν ότι δεν εµολύνθη η πόλις των δια Σουλτανικής Μεγαλειότητος 
και πράγµατι εκ των υστέρων απεδείχθη, ότι αι µεταρρυθµίσεις του, ένεκεν της µεγάλης 
πιέσεως των Ευρωπαίων επιβληθείσαι, ουδεµία ετελεσφόρησε ουδ� εφηρµόσθη κατά γράµµα, 
αλλ� ήτο εµπαιγµός ύπουλος προς τους Ευρωπαίους διπλωµάτας και προς τους ελπίζοντας 
τοιαύτας υποδούλους του!�»   
Είναι περίεργος ο χρόνος «1848», που αναγράφεται στον τίτλο του ποιήµατος. Οι ιστορικοί 
αναφέρουν ότι το ταξίδι του Μετζίτ πραγµατοποιήθηκε το 1850. 
 Β. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, Αρκάδι, Αθήναι τ. ∆΄, σ. 138, και Ι. ∆. Μουρέλλος, Ιστορία της 
Κρήτης, Ηράκλειον, 1934, τ. 3, σ. 1475      
112 Σήµφωνα µε τη σηµείωση του Βλαστού, «Οµιλεί η Χανούµ Νεσηµπέ περί Ηρακλείου, ένθα 
διέµενε τότε, βεβαίως διότι µόνον εις την πόλιν ταύτην ήτο σύνοικοι Αρµένιοι έχοντες και 
ναόν, διαµένοντες από παλαιάν εποχήν, ενώ ουδαµού άλλοθι της νήσου ευρίσκονται, εκτός των 
ονοµάτων χωρίων τινών Αρµένοι καλούµενα, εν Ρεθύµνη και Αποκορώνω, ουδένα δε Αρµένην 
έχοντα.»  
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18. όταν επάθιε κ� έβγαινε του λιµανιού τη σκάλα. 
19. Και τα παιδάκια του σκολιού µε τάξι προπατούσι, 
20. κ� εις το λιµάνι πηαίνουσι το βασιληά να ιδούσι. 
21. Εφέντιδες µε τα παιδιά κι ούλα τα ταρικάθια  
22. κ� οι ∆ερβισάδες κ� η Τουρκιά ψάλλουν µε τα Κιτάπια, 
23. ώστ� απού πήγε �ς του Πασσά τα ολόχρυσα Παλάθια, 
24. µελαϊκέδες  ήτονε κ� εφαίνουντο εις τ� άτια.  
25. Και σαντακάδες  άφηκε �ς τα τρία βιλαέθια113, 
26. που να �ν� οι χρόνοι του πολλοί και χωρίς κασαβέθια.   
27. Που να �ν� οι χρόνοι του πολλοί  �κείνου και τ� αδερφού του114, 
28. που ήρθε και στοχάστικε τση τόπους τση δικούς του. 
29. Που ήρθε κ� εστοχάστικε την Κρήτη τη δική του, 
30. κ� εχάρη ο Μουσταφά Πασσάς115 να σκάσουν οι γιεχθροί του. 
31. Ένα νισάνι  του �βαλεν οπού �φεξεν η Κρήτη, 
32. κ� έλαµπεν εις τα στήθια του σαν τον αποσπερίτη. 
(Καθ� υπαγόρευσιν Μαρίας Π. Βλαστού, Νεοφωτίστου)   

 ج                                           
A. Το ποίηµα των 32 δεκαπεντασύλλαβων στίχων το διέσωσε µε την 

υπαγόρευσή της  η σύζυγος του Παύλου Βλαστού, η νεοφώτιστη Μαρία, πρώην 
Νουριγιέ. Είναι ένα σπάνιο δείγµα επώνυµης τουρκοκρητικής ποίησης, και 
αναφέρεται στο βαρυσήµαντο γεγονός της πρώτης επίσκεψης Οθωµανού Σουλτάνου 
στην Κρήτη, που πραγµατοποιήθηκε σε κλίµα πανηγυρικό το 1848 (;). Η Κρήτη, µετά 
την Αιγυπτιοκρατία είχε αρχίσει να αντιδρά στη σουλτανική κυριαρχία και επειδή ο 
επαναστατικός πυρετός στην Ευρώπη του 1848 ευνοούσε τις κοινωνικές ανταρσίες, ο 
Μετζίτ πραγµατοποίησε ταξίδι µε διπλωµατικό συµβολισµό, στο ανυπότακτο νησί για 
να επιβεβαιώσει προς κάθε κατεύθυνση τις δικαιοδοσίες του. Γενικός ∆ιοικητής στην 
Κρήτη ήταν Ο Μουσταφάς Ναϊλή Πασάς, ο περιβόητος Αλβανός, που βρισκόταν στο 
νησί από το 1822 και ηθεληµένα ή αθέλητα άφηνε να φανούν κάποιες 
µονοκρατορικές και αυτονοµιστικές τάσεις, τις οποίες πιθανότατα ήθελε να 
αποτρέψει ο Μετζίτ µε την παρουσία του.  

 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, που µας δίνει η διάσηµη στην τουρκοκρητική 
κοινότητα ποιήτρια, Νεσηµπέ Χανούµη, ο Σουλτάνος Μετζίτ ήρθε µε τον γιό του, τον 
αδελφό του και µεγάλη συνοδεία, µέσα στην οποία βρισκόταν και τέσσερις πασάδες. 
Η παρουσία του «περίσσαις χάρες άφησε» στο τουρκικό στοιχείο της Κρήτης, «που 
ήρθε και στοχάστικε τση τόπους τση δικούς του,- που ήρθε και στοχάστικε την Κρήτη 
τη δική του�» (28-29). Κατά τα φαινόµενα η πολιτική «αυτοπεποίθηση» των 
Τουρκοκρητών είχε αρχίσει να κλονίζεται, και η επιβλητική παρουσία του αρχηγού 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ως επικυρίαρχου της Κρήτης, ενίσχυε το 
κλονισµένο ηθικό τους. Εκείνο το «να σκάσουν οι γιεχθροί του» (30), που λέγεται για 

                                                 
113 «Πασσαλίκια Χανίων, Ρεθύµνου και της πρωτευούσης τότε, Ηρακλείου» 
114 «Είχε µαζύ του και τον Αζίζ, αδελφόν του, όστις κατόπιν ανέλαβε τον θρόνον.» 
115 «Ο τότε ακόµη ως Γεν. ∆ιοικητής της Κρήτης ων.» 
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τον Μουσταφά Πασά, εννοεί προφανώς τους ανυπότακτους  χριστιανούς του νησιού, 
που έµπρακτα το 1833 στις Μουρνιές και το 1841 µε τον Χαιρέτη και τον 
Βασιλακογιώργη είχαν αντιδράσει στη σκληρή τουρκοκρατία. Ο «Παντισάχ ο µέγας», 
µε την άφιξή του στο Μεγάλο Κάστρο, επέδειξε την σπάνια µεγαλοπρέπειά του, ήρθε 
µε χρυσά βαπόρια και αποβιβάστηκε µε χίλιους  τρακόσιους κανονιοβολισµούς, µέσα 
σε «γιαλτισένια βάρκα», πάτησε σε «τσοχάδες», στρωµένες στο λιµάνι, πέρασε από 
τα στολισµένα «τσαρσιά», όπου είχαν παραταχτεί «τα παιδάκια του σκολιού» και 
κατέληξε στα «ολόχρυσα παλάθια» του Πασά, συνοδευόµενος από έφιππη τιµητική 
φρουρά. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχουν στην υποδοχή όλες οι εθνότητες της Κρήτης, 
Τούρκοι, Ρωµιοί, Αρµένηδες και Οβριοί, και όλα τα «ταρικάθια», τα θρησκευτικά 
δόγµατα. Το πέρασµά του από τις τρεις πόλεις της Κρήτης ήταν ευκαιρία για τον 
βασιλιά, να αφήσει «σαντακάδες», φιλανθρωπικές δηλαδή και αµνηστευτικές εντολές 
και παράσηµα..  

 
Β. Η ποιήτρια Νεσηµπέ θέλει να µεταφέρει τη λαµπρότητα της υποδοχής, την 

οποία προφανώς παρακολούθησε. Βρισκόταν και αυτή µέσα στο πλήθος, που 
υποδέχτηκε τον Σουλτάνο, είδε τα περιστατικά της υποδοχής από την προσέγγιση του 
πλοίου  στο λιµάνι του Ηρακλείου, µέχρι την είσοδο του µεγάλου επισκέπτη στο 
παλάτι του Μουσταφά Πασά, και καταθέτει τις εντυπώσεις της στιχουργώντας τις 
παρατηρήσεις της  σαν λαϊκός ζωγράφος σε πολυθεµατικό πίνακα.  Στην ποιητική της 
κατασκευή αναµεταδίδει το οπτικό µέρος από το κοσµοϊστορικό γεγονός µε 
πληθωρικό ενθουσιασµό. Απευθύνεται σε εκείνους, που δεν είχαν την τύχη να δουν 
την υποδοχή και να εµψυχωθούν από το πανηγυρικό της κλίµα και την συµβολική της 
διάσταση. Όσοι από την κοινωνία των Τουρκοκρητών  δεν ήταν παρόντες 
πληροφορούνται από την «ποιητική ειδησεογραφία»  της Νεσηµπές, η οποία  
γνωρίζει αρκετά καλά την επιφάνεια και την αλληγορία των γεγονότων. Μένει µόνο 
στην επιφάνεια και στην εικόνα του γεγονότος χωρίς ερµηνευτικές εµβαθύνσεις. Η 
συναισθηµατική συµµετοχή της ποιήτριας υπάρχει στα διαδοχικά σηµεία των θερµών 
πολυχρονισµών και εγκάρδιων ευχών.    

Θεµατικές ενότητες δεν υπάρχουν πολλές και διαδοχικές. Μια εισαγωγή (1-8) 
στην αρχή και εν συνεχεία η παρακολούθηση των γεγονότων από το λιµάνι µέχρι «τα 
παλάθια» του Πασά (9-24). Στον επίλογο (25-32) µεταξύ των υµνητικών 
πολυχρονισµών, µνηµονεύει τις αγαθοεργίες του υψηλού επισκέπτη και την 
παρασηµοφόρηση του Μουσταφά.  Η Νεσηµπέ προτιµά να ολοκληρώνει κάθε 
παρατήρηση σε δύο στίχους. Το µεγαλύτερο µέρος του ποιήµατος, µπορεί να 
χωριστεί σε «περιόδους λόγου», που ολοκληρώνονται σε δύο στίχους. Η στίξη το 
αποδεικνύει. ∆ιασκελισµό του νοήµατος σε περισσότερους στίχους έχοµε µόνο στην 
οµάδα στίχων 21 � 24.  

Στους πρώτους οκτώ εισαγωγικούς στίχους, απευθύνεται στο ακροατήριό της και 
παρουσιάζει τους  επισκέπτες  µε εκθειαστικές υπερβολές. Στον πρώτο κιόλας  στίχο 
αποκαλύπτει τη σκοπιµότητα της σύνθεσής της. «Περίσσαις αναγάλιασες πρέπει να 
πάρωµ� όλοι�», λέει απευθυνόµενη στους οµόφρονες, και δικαιολογεί την πρότασή 
της  µε πέντε «ήρθεν» και περίσσια και αποθεωτικά  εγκώµια  προς τον επισκέπτη. 
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«Ήρθεν ο σουλτάνος µας,�ήρθεν ο βασιλέας µας,�ήρθεν ο Παντισάχ ο µέγας,� 
ήρθε κ� εµπήκε σαν αητός κ� εβγήκε σαν αέρας». Η Νεσηµπέ θέλει ευθύς εξ αρχής να 
δώσει τόνο έξαρσης στη διθυραµβική της καταγραφή.  

Από τον στίχο εννέα αρχίζουν οι έµµετρες «πινελιές» στον ποιητικό πίνακα, που 
ενηµερώνει και εγκωµιάζει. Χρυσά τα βαπόρια του επισκέπτη, ασηµένιες οι 
προωθητικές έλικες, γιαλτισένια η βάρκα, µε την οποία  βγήκε στο λιµάνι. Η σκάλα 
του λιµανιού είναι στρωµένη µε «τσόχινο» χαλί. Τούρκοι, Ρωµιοί, Αρµένηδες και 
Οβριοί, ψάλλουν και καλωσορίζουν. Τα κανόνια πάνω στις επάλξεις του Κάστρου 
ρίχνουν αλλεπάλληλες βολές. «Οι δούλοι» ρίχνουν άµµο στα κοιλώµατα σε δρόµους 
και πλατείες, που στρώνονται για να περάσει η ποµπή. Τα παιδιά του σχολείου 
παραταγµένα κατευθύνονται στο λιµάνι για να πλαισιώσουν την υποδοχή. Οι 
αξιωµατούχοι, τα παιδιά, οι θρησκευτικοί αρχηγοί όλων των δογµάτων, «οι 
∆ερβισάδες» και ο τουρκικός λαός, ψάλλουν κρατώντας βιβλία, µέχρι που η ποµπή µε 
τους έφιππους φρουρούς σαν τους αγγέλους, καταλήγει στο διοικητήριο. 

 Στους οκτώ τελευταίους στίχους σταµατά η ποιητική «ζωγραφική». Έχοµε 
έξαρση και πάλι της υµνολογίας, µε αναφορά στις ελεηµοσύνες του ανώτατου 
άρχοντα και στην παρασηµοφόρηση του Μουσταφά, για τον οποίο οι διαθέσεις της 
ποιήτριας είναι θερµότατες.  

Η στρατηγική του ποιήµατος συγκροτεί ένα δεµένο στιχουργικό σύνολο, 
εύληπτο, σαφές και λειτουργικό. Η άψογη στιχουργία του αποκαλύπτει την ικανότητα 
της δηµιουργού, από την οποία η έρευνα πρέπει να προσδοκά και άλλα δέιγµατα. Στη 
γλώσσα παρατηρούµε την έντονη µετάγγιση τουρκικού λεξιλογίου, µε όρους 
εξελληνισµένους (πλην του Παντισάχ) και εναρµονισµένους στο κλιτικό σύστηµα της 
ελληνικής. Όλες οι τουρκικές λέξεις, εκτός από το «νισάνι», είναι σε αριθµό 
πληθυντικό, και ακολουθούν επιδεξιότατα τα κλιτικά πρότυπα  της καθοµιλούµενης 
των Τουρκοκρητών (ουλεµάδες, τσαρσιά, ταρικάθια, κιτάπια, µελαϊκέδες, 
σαντακάδες, κασαβέθια�).      

 
Γ.   Ιδεολογικά το ποίηµα είναι µονοσήµαντο. Αποκαλύπτει το στίγµα της 

τουρκοκρητικής πολιτικής σκέψης, που είναι απόλυτα δεµένη µε την κεντροµόλο 
δοµή των απολυταρχικών καθεστώτων. Μπορούµε να είµαστε σίγουροι, ότι ο 
ευρωπαϊκός άνεµος του 1848 δεν άγγιξε τις πεποιθήσεις των Τουρκοκρητών. Ο 
σουλτάνος ήταν η ύψιστη πολιτική προσωπικότητα, και η εύνοιά του ήταν 
περιπόθητη στην εσχατιά της Κρήτης, από την απόλυτα εναρµονισµένη στο 
Οθωµανικό πολιτικό µοντέλο τουρκοκρητική κοινότητα. Η παρουσία του Παντισάχ 
φέρνει ψυχική ανάταση και επιβεβαιώνει την ακεραιότητα της επικράτειας. Αυτό 
κατά τα φαινόµενα ήταν προσδόκιµο στο χώρο των Μουσουλµάνων της Κρήτης, 
αφού κάποιες νύξεις για «εχθρούς», αποκαλύπτουν ανασφάλεια, και οι επίµονες 
αναφορές «στην Κρήτη τη δική του» και «στση τόπους τση δικούς του» είναι 
δηλωτικές υφέρπουσας αβεβαιότητας. Η Νεσηµπέ δεν είναι έξω από τον σοβαρό 
προβληµατισµό γύρω από το Κρητικό Ζήτηµα, δίνει έµµεσα τη δική της άποψη για το 
ζήτηµα  αυτό και ταυτόχρονα πανηγυρίζει ή τροφοδοτεί συµπανηγυριστές για το 
ιστορικό γεγονός της βασιλικής επίσκεψης.           
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∆ΕΙΓΜΑ 10Ο. 
►Ο ΑΓΓΛΟ � ΓΑΛΛΟ � ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΡΩΣΣΙΑΣ, 1854. (ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΗ)116 
1. Αφουκραστείτε να σας πω ένα καλό χαµπέρι, 
2. ο Μόσκοβος του Βασηληά (Αβδουλ Μετζίτ) εσήκωσε σεφέρι. 
3. Και διορία του δωκε τριανταµιάν ηµέρα, 
4. κ� είπεν του πως θέλει καβγά µια Κυριακήν ηµέρα. 
5. Κι ο Βασιληάς εφώνιαξε τω δώδεκα Πασσάδω117, 
6. κ� είπε των: ─Τούτη τη δουλειά πώς θα την αποκάµω; 
7. Οι έντεκα ζητήξανε άδεια τρεις ηµέραις, 
8. κ� ένας, ο Μουσταφά � Πασσάς, δεν θέλει ντουλουµέδες. 
9. Και λέγ� ο Μουσταφά Πασσάς ο γνωστικός µουσίρης, 
10. ─Γράψε φερµάνι ογλήγορα στείλε το �ς το Μυσίρη. 
11. Στείλε το �ς τον Αµπάς Πασσά (αντιβασιλ.Αιγύπτου), που δεν ηξεύρει φόβο, 
12. οπού ήτονε κι ο κύρης του ντουσµάνης  του Μοσκόβου. 
13. Κι Αµπάς Πασσάς ως τ� άκουσε τον έφερε στο γέλοιο, 
14. ─ «Ένα το θέλει ο Μόσκοβος, κ� εγώ δέκα το θέλω». 
15. Κι αρχίζουνε τον πόλεµο Σαββατοκυριακάδες, 
16. και κλαίν� η µάνες τα παιδιά και τα παιδιά µανάδες. 
17. Κ� εκάψανε τση χώρες του οπού �χε �ς το Κιρίµι (Κριµαία), 
18. κ� εκάψανε το Μόσκοβο ως καίει το καµίνη. 
19. Σαν είδενε πως δεν περνά µε το λογαριασµό του, 
20. αρχίνιξε µε διαολιαίς να βρη το γιατρικό του. 
21. Κάνει λαγούµια δυνατά µε τόσο µαριφέτι, 
22. ο για να κάψει την Τουρκιά, απού να του �ρθη ντέρτη. 
23. Τρεις, τέσσερεις εις τον παρά δίδουν τση ψαρογάρους, 
24. κ� οι Τούρκοι εφτά ως δεκοχτώ εδώκανε τσοι Φράγκους118. 
25. Κι ωξαποπισωθιό  �στειλε τη µάνα του αµανέτι, 
26. τον Πατισάχ παρακαλεί να κάµη µερχαµέτι.  
27. Κι όντες δεν τσ� αφουκράστηκεν ο πολυχρονισµένος 
28. µόνο τσ� απηλοήθηκεν ως ήτο µαθηµένος. 
29. ─Άµε, κερά µου, �ς το καλό τούτ� η δουλειά δεν κάνει, 
30. ο πόλεµος θε να βαρή κι ως θέλει ο θιός θα κάµη. 
31. Μα ένα κορβέτο ήτο καλό κι ήντα καλ� αρµενίζει, 
32. µα η φοβέρα των Τουρκώ �ς την άµµο το καθίζει. 
33. Κ� ένα παµπόρι το �χανε κ� έβλεπε βάρδα � Κώστα, 
34. µπλοκάραν το τα τούρκικα, για πάντα το σκλαβώσα.   

     (Μαρία Π. Βλαστού, Νεοφώτιστος, εκ Ρεθύµνης.) 
                                                 

116 Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος 15ος, σελ.989-991. 
117 «�τους αναβιβάζουν εις δώδεκα ως εις τα παραµύθια.» 
118 «Όλους γενικώς τους ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ οι Τούρκοι λέγουν Φράγκους, ώστε 
συµπεριελάµβανον και αυτούς τους συµµάχους των, ους ο φανατικός όχλος πάντοτε θεωρεί ως 
ασπόνδους εχθρούς του.»  
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Ως πρώτη υποσηµείωση ο Π. Βλαστός παραθέτει τις αξιόλογες πληροφορίες, που 
ακολουθούν . «Οι εν Κρήτη Τούρκοι (εκ Χριστιανών καταγώµενοι εξοµώσαντες 
κατά διαφόρους καιρούς ένεκεν της τυραννίας και βίας) µιµούµενοι τους πρώην 
οµοθρήσκους των Χριστιανούς εις την ποίησιν, συνθέτουσι άσµατα διάφορα, 
πολλάκις και προς πείσµα των Χριστιανών αντιστρέφοντες το ιστορικόν και την 
αλήθειαν κατά τας διαδόσεις ας λαµβάνουν από τους πασσάδες και βέηδες της 
Κων/πόλεως και της Κρήτης, εις την καθοµιλουµένην εις κρητικόν ιδιωµατισµόν 
γλώσσαν της νήσου, αγνοούντες καθ� ολοκληρίαν την Τουρκικήν. ∆ιακρίνονται 
δε τα Τουρκοκρητικά ταύτα άσµατα εκ των πολλών τουρκικών λέξεων ας 
περιέχουν εν αναµίξει µε τας ελληνικάς, αλλ� ιδίως εκ της υπερασπίσεως και 
διαστρεβλώσεως της αληθείας των γεγονότων ιστορικώς υπέρ του τουρκικού 
έθνους αυτών λεγόµενα και γραφόµενα, µυθώδη δηλ. ως οι µύθοι της Χαλιµάς. 
Αλλά πώς να φωτισθώσι αφού και αυτή η Τουρκική ∆ηµοσιογραφία 
παραµορφώνει τα πάντα, εις αυτά δε τα σχολεία των δεν εισήχθησαν έτι η 
πολιτική και αστρονοµική γεωγραφία και αγνοούν τι συµβαίνει ολίγον 
µακρύτερον αυτής της ρινός των. Χάριν περιεργίας καταχωρώ εις την συλλογήν 
µου ταύτην ολίγα τινα τα οποία η σύζυγός µου είχεν αποστηθήσει ότε ευρίσκετο 
έτι εις την σκοτεινήν και µεσονύκτιον ταύτην οπισθοδροµικήν θρησκείαν, διότι 
είνε δυσκατόρθωτον άλλως να συλλέξη τις τοιαύτα παρά Τούρκων, επειδή 
τραγουδούν αυτά µεµονοµένοι ή αι γυναίκες των εις τα ενδότερα του 
γυναικωνίτου αυτών, δια να µη σκανδαλίζουν τους Χριστιανούς, διότι πολλά 
τούτων περιέχουν και ύβρεις, και κατάρας κατά των Χριστιανών και παντός µη 
Μωαµεθανού.»   

 
Α. Λαµβάνοντας υπόψη τις αξιόλογες σηµειώσεις του Βλαστού, µπορούµε να 

µιλήσουµε για υπερβάλλοντα ενθουσιασµό, στο συγκεκριµένο ποιήµα , που προέκυψε  
από την κατευθυνόµενη πληροφόρηση περί του Κριµαϊκού πολέµου. Οι 
Τουρκοκρήτες είναι γεγονός, ότι έζησαν τα γεγονότα του 1853 � 1856, µε έξαλλο 
τρόπο, γεµάτο φανατισµό και εξερεθιστική «παραφροσύνη», µε την ενορχήστρωση 
του Χουσεΐν Χουσνή βέη, του υπασπιστή του Μεχµέτ Εµίν Πασά, γενικού διοικητή 
της Κρήτης. Ο Χουσνή, ενθουσιασµένος από την τουρκο - ευρωπαϊκή συµµαχία, την 
«κατοχή» της Ελλάδας, την ήττα της Ρωσίας,  την εκστρατεία των Αγγλογάλλων στην 
Κριµαία, και την άλωση της Σεβαστούπολης, οργάνωσε εορταστικές εκδηλώσεις στις 
πόλεις της Κρήτης, οι οποίες περιλάµβαναν νεκρώσιµες τελετές του ηττηµένου 
«Μόσκοβου»119, λαµπαδηφορίες Τούρκων «παλικαράδων» µε απερίγραπτες 
προκλήσεις κατά των Ελλήνων, µε δολοφονικές επιθέσεις κατά των Χριστιανών στις 
πόλεις120, φιλικές υποδοχές των πληρωµάτων του ευρωπαϊκού στόλου, που περνούσε 

                                                 
119 Μια τέτοια «µακαρία» διέλυσε στον Κυρτωµάδο Χανίων ο Χατζηµιχάλης Γιάνναρης, 
ξυλοκοπώντας είκοσι πανηγυριστές, και στη συνέχεια αναγκάστηκε να «µαδαρώσει», να ανεβεί 
δηλαδή στο βουνό. Ι. Μουρέλλος, ό.π., τ. 3, σ. 1481 - 1482. Και Ψιλάκης, ό. π., τ. ∆΄, σ. 143. 
120Η φρικτότερη ήταν η σφαγή της οικογένειας του Ροΐδη  στο Ηράκλειο, που συγκλόνισε ολόκληρο 
το νησί, και είχε και απήχηση στο εξωτερικό. Β.Ψιλάκης, ό.π., τ.∆΄. 143, και Ι. Μουρέλλος, ό. π., τ. 
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από τα λιµάνια της Κρήτης, ακόµα και εικονικές εκτελέσεις του Μέντζικωφ, µε 
αληθινά πυρά από στρατιωτικά αποσπάσµατα, που πυροβολούσαν συµβολικά 
οµοιώµατα, ή τα κρεµούσαν, όπως οι Χριστιανοί τον Ιούδα 121. Οι Κρήτες τηρούσαν 
στάση υποµονής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της «κατεχόµενης» από τα διεθνή 
στρατεύµατα Αθήνας, που βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση µε την Τουρκία στο 
µέτωπο της Ηπείρου και της Θεσσαλίας  122. 

 Μέσα στο κλίµα των πολεµικών πανηγυρισµών, σίγουρα στιχουργήθηκαν ρίµες, 
που ενηµέρωναν και υπερθεµάτιζαν για τη σπάνια νίκη των σουλτανικών δυνάµεων, 
οι οποίες επιτέλους έβαζαν στην άκρη τον µεγάλο προστάτη των ορθόδοξων 
πληθυσµών της  Οθωµανικής αυτοκρατορίας, και την µόνιµη απειλη των συνόρων 
στο Βορρά. Ένα µικρό δείγµα, ίσως µεγάλου αριθµού στιχουργηµάτων, είναι αυτό 
που διέσωσε ο Π. Βλαστός, µε την χρησιµότατη πληροφορία, ότι οι µεταγενέστεροι 
Τουρκοκρήτες τα τραγουδούσαν κατ�ιδίαν ή στο εσωτερικό της κατοικίας για να µη 
γίνονται αντιληπτοί από τους υπόλοιπους Κρήτες. Αυτό είναι ένα µάλλον κακό κλίµα 
για τη διατήρηση µιας προφορικής ποιητικής παράδοσης.  

Ο ενθουσιασµός για την περιπόθητη συµµαχία µε την Ευρώπη, η ταπείνωση της 
Ρωσίας, η µεγαλοπρέπεια του σουλτάνου και η µηδαµινότητα των εχθρών, ήταν 
σίγουρα το περιεχόµενο αυτών των ποιηµάτων.  

Το συγκεκριµένο δείγµα γράφτηκε όταν ο πόλεµος  έκλινε προς το τέλος. 
Αναφέρονται περιστατικά του Σεπτεµβρίου 1854 (εκστρατεία στην Κριµαία, το 
Κιρίµι του στίχου 17), αλλά και του 1855 (τα «λαγούµια» και τα «µαριφέτια», τα 
τεχνάσµατα δηλαδή, από την πολιορκία της Σεβαστούπολης).       

 
Β. Η κατάστρωση του ποιήµατος είναι απλοϊκή, όπως και το περιεχόµενό του και 

ο τελικός σκοπός, που θέλει να υπηρετήσει. Ο ενθουσιασµένος στιχουργός, σαν 
κήρυκας καλών ειδήσεων καλεί τους ακροατές του, «αφουκραστείτε να σας πω ένα 
καλό χαµπέρι». Το χαµπέρι, που παρατίθεται στη συνέχεια  είναι η σύντοµη ιστορία 
του Κριµαϊκού πολέµου, όπως την έχει πληροφορηθεί µια αγεωγράφητη και έξω από 
την διπλωµατική πραγµατικότητα προσωπικότητα. Στη σκέψη του ποιητή δεσπόζει η 
διαχρονική εικόνα της επιθετικότητας του Μόσκοβου, εναντίον του Βασιλιά. ∆εν 
προσεγγίζονται αίτια και αφορµές, ούτε αποκαλύπτονται οι πραγµατικές συνθήκες 
της αρχικής προέλασης των Ρώσων µέχρι το ∆ούναβη. Επιστρατεύεται η οικειότερη 
εικόνα του «καβγά», και η όλη πλοκή περιγράφει τους επιδέξιους χειρισµούς του 
Πατισάχ, που έφεραν την νίκη. «Εφώνιαξε» τους δώδεκα Πασάδες του, τους ανέθεσε 
τη διεκπεραίωση του πολέµου, οι έντεκα ζήτησαν τριήµερη άδεια για να σκεφτούν, 
αλλά ο δωδέκατος, ο Γκιριτλής, ο γνωστικός  Μουσταφάς, που είχε αποδείξει την 
αξία του στην Κρήτη, δεν χρονοτρίβησε σε σκέψεις. Έστειλε  «φερµάνι» στον Αµπάς 
Πασά τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, «που δεν ηξεύρει φόβο», σαν παλιός εχθρός του 

                                                                                                                                                          
3, σ. 1482. Επίσης, Νίκος Σταυρινίδης,  Του Ροΐδη το Καζίνο, µια ιστορία φυλετικού µίσους, Εκδ, 
Κνωσός, Ηράκλειο, 1983.  
121 Βασ. Ψιλάκης, ό. π., τ.∆΄, σ. 142. 
122 Στέφανος Παπαδόπουλος, «Ο Κριµαϊκός Πόλεµος, και ο Ελληνισµός», Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, 1977, τ.ΙΓ΄, σ. 143-168.  
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Μασκόβου, και εκείνος ανέλαβε αµέσως και ευχαρίστως τον πόλεµο που «έκαψε τσι 
χώρες ως το Κιρίµι». Ο καταπτοηµένος Μόσκοβος µόλις είδε αυτές τις εξελίξεις 
άρχισε τις «διαολιές», τα «λαγούµια και τα µαριφέτια», «ογια να κάψει την Τουρκιά 
απού να του �ρθει ντέρτη». 

 ∆εν δίνονται πολλές εξηγήσεις για τα τεχνάσµατα, και µια υπόνοια για 
φτηνότερη προώθηση των ψαριών της Μαύρης θάλασσας στην Ευρώπη, εκ µέρους 
των Ρώσων δεν είναι σαφές ποιους πλήττει και ποιους ευνοεί. Πιο κατανοητή είναι η 
ειρηνευτική µεσολάβηση της µάνας του τσάρου, την οποία ο πολυχρονισµένος 
Σουλτάνος δεν δέχτηκε σε ακρόαση, την περιφρόνησε και τελικά την έδιωξε «ως ήτο 
µαθηµένος» µε τα περήφανα λόγια, «άµε κερά µου στο καλό, τούτ� η δουλειά δεν 
κάνει, - ο πόλεµος θε να βαρεί κι ως θέλει ο θιός θα κάµει». Ένα ναυτικό επεισόδιο 
που ακολουθεί δεν είναι κατανοητό αν αφορά τη φυγή της µάνας του Τσάρου, η απλά 
θέλει να δείξει τη ναυτική υπεροχή του τουρκικού στόλου, ο οποίος στην 
πραγµατικότητα είχε εξουδετερωθεί εντελώς.  

Ο ποιητικός µύθος είναι ένας κυριολεκτικός µύθος, που δεν αντιστοιχεί σε καµιά 
πολεµική πραγµατικότητα. Κολακεύει τη φιλοπατρία των ακροατών, οι οποίοι στον 
αιώνα της κατάρρευσης της αυτοκρατορίας τους βρίσκουν µια µικρή ευκαιρία να 
πανηγυρίσουν µε τη βοήθεια της έµµετρης φαντασιακής ειδησεογραφίας. 

        
Γ. Στους στίχους αυτούς παρακολουθούµε την αφελή διάθεση του 

Τουρκοκρητικού να σχολιάσει και να αναλύσει την περιρρέουσα πολιτική και 
διπλωµατική πραγµατικότητα. Ένας πόλεµος, που συντάραξε την Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια, προσεγγίζεται µέσω της µυθοπλασίας, που δεν αφήνει σχεδόν τίποτα στην 
θέση του. Ο Ευρωπαίος, που συνέβαλε καθοριστικά στην ήττα της Ρωσίας απουσιάζει 
εντελώς από την οπτική του ποιητή, ίσως γιατί ποτέ δεν ήταν φίλος αληθινός του 
Τούρκου και της χώρας του. Αντίθετα, ο Αβδούλ Μετζίτ παρουσιάζεται, όπως τον 
πλάθει η φαντασία του Οθωµανού, µεγαλοπρεπής και ατρόµητος. Το συµφέρον της 
χώρας του τον κάνει σκληρό και άκαµπτο µπροστά στις ικεσίες της µάνας του 
Τσάρου. 

 Ο αντιβασιλιάς της Αιγύπτου, θεωρείται ο φυσικός σύµµαχος, που πάντα είναι 
έτοιµος να συµπράξει και να στρατευθεί. Στη φαντασία του Τουρκοκρητικού ποιητή 
δέχεται µε γέλιο την πρόσκληση (13) να πάρει µέρος στον πόλεµο, για να 
ικανοποιήσει και την παλιά  έχθρα µε τον Τσάρο. Η  διάσταση Τουρκίας Αιγύπτου 
δεν βαραίνει στη  σκέψη του στιχουργού, ο οποίος προτιµά να σκηνοθετήσει µια 
ενωτική εικόνα του µωαµεθανικού κόσµου. Εµπιστεύεται απόλυτα τον Μουσταφά 
Πασά, παρά το ότι κάποιοι στη Κρήτη και στην Πύλη δεν τον εµπιστεύονταν, και 
θεωρούσαν ύποπτη την αλβανική του καταγωγή και τους δεσµούς του µε το θρόνο 
της Αιγύπτου. Ο ποιητής αυτός είναι εθνικά ενωτικός, δεν υπεισέρχεται σε εµφύλια 
σχίσµατα, και πλέει σε πελάγη ποιητικής µακαριότητας, όταν υµνεί τη νίκη της 
πατρίδας του.   
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∆ΕΙΓΜΑ 11Ο.   
 ►ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΡΙΤΛΗ (ΚΡΗΤΙΚΟΥ) 
ΠΑΣΣΑ.123 

1. Πάσα ταχύ µε το δροσιό π� ανοίγει το ζουµπούλι, 
2. αφουκραστείτε να σας πω του Αρκαδιού τραγούδι. 
3. Τραγούδι να το µάθετε τ� αφθιά σας να γροικούνε, 
4. το πρόσωπό σας να γελά όταν το τραγουδούνε. 
5. Βεζύρη Μουσταφά Πασσά µε την πολύ σου γνώσι, 
6. που φώνιαξες των Κρητικώ τζεβάπι124  να των δώσης. 
7. ─Παιδιά µου, Κρητικόπουλα και Τούρκοι Κρητικοί µου, 
8. τ� Αρκάδι να χαλάσετε να σιάξ� η γιόρεξί µου. 
9. ─Ετούτο δα ζητούσαµε, Αφέντη του Ραµπή µας, 
10. τ� Αρκάδι να χαλάσωµε να γιάν� η γιόρεξί µας. 
11. Αλή! Σε βάνωµεν οµπρός εις τα δεξιά µας µέρη, 
12. σύρε το ζουλφικάρι125  σου και κάµε µας κερέµι.  
13. Κι όντεν εξεκινούσανε ελέγαν οι καϋµένοι: 
14. ─Ραµπή µ� ας το χαλάσωµε να βγούµε κερδεµένοι. 
15. Ο �Γούµενος εµήνυσε του Κορωνιού να σώση, 
16. κ� εκείνος εφοβήθηκε µεντάτι  να του δώση. 
17. Και πάλι ξαναµήνυσε �ς τ� Αρκάδι για να πάσι, 
18. κ� εκείνοι δεν ηθέλανε να κατεβούν ψιχάλι. 
19. Ο �Γούµενος των είπενε, βαστάτε, µη φοβάστε, 
20. µα η Μοσκοβιά να κατεβη τ� Αρκάδι δε χαλάται.126 
21. Να ιδής τερτίπια τ� Αρκαδιού να ιδής και τση µπουµπάρδες, 
22. να ιδής πώς τσ� αρχινούσινε οι γιάντρες τση καβγάδες. 
23. Την Τρίτη το ξηµέρωµα εζώσανε τ� Αρκάδι, 
24. κι ο �Γούµενος ως τ� άκουσε τον έπιασενε ζάλη. 

                                                 
123 Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος 15ος, σ. 1211- 1215. Παρά τις ασυνταξίες και ανορθογραφίες,  
παρατίθενται παρακάτω, µέσα σε εισαγωγικά,  οι ερµηνευτικές σηµειώσεις εκείνες, που επεξηγούν 
ιστορικά και αισθητικά στοιχεία του ποιήµατος. Η πρώτη υποσηµείωση αναφέρει: « Ο Αλβανός 
Μουσταφά Πασσάς ονοµάσθη υπό των Τούρκων Κρητικός διότι επί τριάκοντα σχεδόν έτη 
εδιοίκησε την νήσον και πολλάς ωφελείας και εις τον Σουλτάνον και εις τους Τουρκοκρήτας 
προσέφερε. Προσεκλήθη εν Κ/πόλει ως γνωστόν τω 1855 κατά δε την αρχήν της 
επαναστάσεως του 1866 απεστάλη υπό του Σουλτάνου προς καθυπόταξιν ότε κατέστρεψε την 
Μονήν Αρκαδίου και πάλιν ανακληθείς εν Κ/πόλει ως υπέργυρος εφησύχασε.» 
124 «Την απάντησιν των ζητηµάτων ότι δεν έγειναν δεκτά υπό της Πύλης. Κατόπιν αποτείνεται 
ο Μουσταφάς προς τα Κρητικόπουλα τους ντελήδες Τούρκους και Τουρκοκρήτας.» 
125 «Η αµφίστοµος µάχαιρα σπαθί αµφίστοµο του Αλή ή Χαζιρέτ - Αλή.  Ξίφος, του αίµατος 
σύµβολον.» 
126 «Όλη η Ρωσσία αν κατέβη. Είχε τους πληγώσει η Ρωσσία πολλάκις δι� αυτό γνωρίζοντες 
τας δυνάµεις αυτής τας ισχυράς, υπονοούν, ότι είπε ο ηγούµενος, όλοι οι Ρώσσοι αν έλθουν να 
καταστρέψουν την Μονήν δεν θα χαλασθή, αλλ� οι Τούρκοι ως ισχυρότεροι δηλ. και των 
Ρώσσων το ερήµωσαν.» 



 103

25. ─Ω! Παναγία ∆έσποινα και Άγιε µας Λευθέρι, 
26. και πρόφταξε τον Κορωνιό να µασε φέρ� ασκέρι  
27. Κι ο Κορωνιός επρόβαλε από τ� Αρµού την µπάντα127 
28. µα είδε την Τουρκιά πολλή και πιάνει τον τροµάρα. 
29. Και µια βολιά επαίξανε κ� ερρίξα την καντήλα, 
30. απού τονε του �Γούµενου κοντά εις τ� άγιο βήµα. 
31. Εννιά βολιαίς επαίξανε κ� εσείστηκε τ� Αρκάδι, 
32. κι ο �Γούµενος των είπενε: ─Ας δώσωµενε ράι. 
33. Άσπρη µπαδιέρα βγάλανε, �πο µέσ� απού τ� Αρκάδι, 
34. ζητούνε να µουτίσουνε να δώσουνε και ράι. 
35. Κάνει ο Πασσάς δεν τη θωρεί, τ� ασκέρι του ξανοίγει, 
36. δε θα γλυτώσει χριστιανός εδά που η πόρτ� ανοίγει. 
37. ─Ω Παναγία ∆έσποινα έλα και βούηθιξέ µας, 
38. και φόβο µεγαλύτερο δεν είδαµε ποτέ µας. 
39. Κι ο �Γούµενος των είπενε: ούλοι συχωρεθήτε, 
40. κι απού τ� Αρκάδι ζωντανοί δεν είστε για να βγήτε. 
41. Αλλάχ, Αλλάχ! Φωνιάζουνε κ� επαίξανε τα τόπια, 
42. µε δεκαπέντε µπουρµπαδές εσπάσανε την πόρτα. 
43. Αλλάχ, Αλλάχ, φωνιάξανε, οµπρός οι Μυσιρλίδες, 
44. και εις τ� Αρκάδι µπήκανε απ� ούλους τσ� ασκερλίδες. 
45. Αλλάχ, Αλλάχ, φωνιάξανε κ� εσύραν τα σπαθάκια, 
46. και γουργουλές128  εγείνηκε το αίµα �ς τα κελάκια. 
47. Μα σαν εσύραν τα σουγγιά129  �ς την τράπεζ� από κάτω, 
48. ούλο τ� Αρκάδι εσείστηκε και το νερό  βρουχάτο. 
49. Σαν είδαν κι απολπίστηκαν πολλοί που �τον �ς την Κέλλα,130 
50. δίδουν του µπαρουθιού φωθιά και πάνε �ς τον αέρα. 
51. Ούλος ο κόσµος σείστηκε, φωθιά, καπνός, ντουµάνι, 
52. κ� επήγαν Τούρκοι, Μυσιρλοί131 κι ούλοι οι ντουσουµάνοι. 
53. Κ� η γης απού �τον πράσινη µε χόρτα στολισµένη, 
54. εδά �νε µε τα αίµατα ούλη µπογιαντισµένη. 

                                                 
127 «Από το µέρος των Αρµών, άνωθεν προς Μεσηµβρίαν της µονής, άνωθεν της προς Αµάριον 
οδού αγούσης και των υπορειών της Ίδης.» 
128 « Ελίµνιωσε, επληµµύρισε το αίµα εν τοις κελλίοις, τα οποία οι άγριοι Τουρκοκρήτες 
ετρύπον το ένα και εισήρχοντο εις το άλλο προς καταστροφήν των εν αυτοίς κεκρυµµένων 
οµογενών και αγωνιζοµένων έτι,  και προς λαφυραγωγίαν.» 
129 «Αι λόγχαι των όπλων, δια των οποίων διετρύπων τους εν τη τραπέζη παραδόσαντας τα 
όπλα των εις τον στρατόν, οίτινες παρασπονδίσαντες εφόνευσαν 50-60 ήρωας Κρήτας και 
τινών εθελοντών. �Και το νερό βρουχάτο�, υπάρχει και δεξαµενή ή φρέαρ, βοµβούν» 
130«Το µέγα διόροφον θόλος της πυριταποθήκης.»  
131 «Αιγύπτιοι ους µετεχειρίζοντο οι Πασσάδες της Κων/πόλεως εις τας εφόδους ως ανδράποδα 
πάντοτε εµπρός, και των οποίων τα πλείστα των ταγµάτων κατεστράφησαν εξ ολοκλήρου, οι 
δε Αιγύπτιοι Πασσάδες (εξ Αλβανών και Ανατολιτών και Κων/πολιτών) έχαιρον δήθεν ότι οι 
στρατοί αυτών εκέρδιζον τας νίκας. Μαρτυρούν  όµως ότι υπέστησαν και καταστροφάς 
παντού και εις την εκπυρσοκρότησιν.» 
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55. Του Γούµενου την κεφαλή εσύραν �ς το καντάρι, 
56. κ� εβγήκε δεκατέσσερεις κ� έναν εκατοστάρι.132 
57. Μουσσίρι  Μουσταφά Πασσά γράψε το �ς το Ντοβλέτη, 
58. πως είσαι τ� Αρκαδιού Γαζής133 και το �καµες κιεφέτι. 

(Καθ� υπαγόρευσιν της Νεοφωτίστου Μαρίας Π. Βλαστού.) 
 
Αξιόλογη είναι η άποψη του Βλαστού, σχετικά µε τις θρησκευτικές επικλήσεις 

των Τουρκοκρητών. Λέει στην υποσηµείωση 18, «Άλλη απόδειξις της εκ Χριστιανών 
καταγωγής των εξωµοσάντων κατά καιρούς Τούρκων της Κρήτης είνε αι λεπτοµερέστεραι 
γνώσεις των περι θρησκείας των Ορθοδόξων Χριστιανών συµατριωτών των. Ότι παρακαλούν 
την Παναγίαν την ∆έσποιναν, ζητούν την συνδροµήν και ελευθερίαν και απελευθέρωσίν των 
παρά του αγίου Ελευθερίου (όπως και αι τίκτουσαι ζητούν την ευτοκίαν παρ� αυτού του Αγ. 
Ελευθερίου, πολλάκις εις τοιαύτας περιστάσεις και αι Οθωµανίδες και σήµερον ζητούσι την 
βοήθειαν του αγ. Ελευθερίου, και προσκαλούν όπως µεταφερθεί εν τω δωµατίω της τικτούσης 
Οθωµανίδος η εικών αυτού, και αφιερώµατα αποστέλλουν κλπ. Κηρόν, λίβανον, έλαιον, κλπ.). 
Τούτο αποδεικνύεται εκ των στοίχων τούτων πόσον επίτηδείως αναµειγνύουν τα ήθη και έθιµα 
των πρώην οµοθρήσκων και συµπατριωτών των, τους οποίους λυσσωδώς πάντοτε 
καταδιώκουν προσποιούµενοι άγνοιαν της καταγωγής των, ήτις και εξ αυτών των επιθέτων 
των χριστιανικών τα οποία φέρουσι αποδεικνύεται και εκ των ερηµωθέντων εντός και εκτός 
των χωρίων αυτών ναών, εκ των θέσεων τας οποίας φέρουν οι αγροί των ονοµάτων (;) τα οποία 
επίθετα φέρουν και Χριστιανοί και Τούρκοι ως αδελφοί εκ µιάς και της αυτής οικογενείας και 
γενναιάς κ.τ.εξ.» 
 

Α. Η τουρκοκρητική προέλευση του ποιήµατος είναι προφανής. Η επίκληση της 
Παναγιάς και του Άγιου Λευθέρη, (25-26 και 37-38) είναι ειρωνικές αναφορές στην 
πρακτική των Χριστιανών αντιπάλων. Το δείγµα είναι µια σαφής µαρτυρία, ότι η 
πολιορκία και το ολοκαύτωµα του Αρκαδίου (8-9 Νοεµβρίου 1866), τροφοδότησε την 
ποιητική γραφίδα και των Τουρκοκρητών, πιθανότατα σε ευρύτερο βαθµό, από ότι 
γνωρίζοµε134. Αυτό είναι αναµενόµενο, γιατί η επανάσταση του 1866  κινητοποίησε 
σε µεγάλη κλίµακα το τουρκοκρητικό στοιχείο, υλικά και συναισθηµατικά, ώστε 
χωρίς να έχει υποχρέωση στράτευσης, πλαισίωσε αυθόρµητα, µε πολλές χιλιάδες 
µαχητών τον τακτικό τουρκικό στρατό. Η καλή για τους Τούρκους τροπή των 
γεγονότων, φυσικό ήταν να εµπνεύσει την πανηγυρική στιχουργία, που θα µετέδιδε 

                                                 
132 «Θέλοντες να παραστήσουν το πράγµατι γιγάντιον σώµα του ήρωος ηγουµένου Γαβριήλ 
(του οποίου το σώµα ευρόντες εν τη αυλή κατακείµενον ως αυτοκτονισθέντος προ ωρών ή µιάς 
ηµέρας) έκοψαν την κεφαλήν και ενέπαιζον δια το µέγεθος, ότι την εζύγησαν δήθεν και ήτο 14 
οκάδας και δράµια 100/400. Οι Τούρκοι εκδύσαντες αυτόν άφησαν διάτρυτον δια λογχισµών 
εν τη αυλή παραµορφώσαντες το σώµα του, την δε καφαλήν µετέφερον εις τον Μουσταφά 
Πασσά δια να λάβωσι δώρα.» 
133 «Όταν οι Μωαµεθανοί εξέρχονται εις µάχας κάµνουν την εξής παράκλησιν: �Για Ραµπή, 
Για Μουχαµέτη, Για Γαζής, Για Σεαχέτης.� Ήτοι : Ω! Θεέ και Μωάµεθ ή να επιστρέψω 
νικητής, ή άγιος (αν φονευθή) = ή ταν ή επί τας. Αλλ� άγιος των ουρί, ηδονών και πιλαφίου.»  
134 Μια είδηση αναφέρει: «Εις το αρχείον Τιµοθέου Βενέρη απόκειται άσµα υπό Τουρκοκρητός 
στιχουργηθέν και διασώζον εν λεπτοµερεία και στιχουργική ανέσει το γεγονός της ολοκαυτώσεως 
του Αρκαδίου.» Εµµάν. Ι. ∆ουλγεράκης, «Το Κρητικόν ∆ηµώδες Άσµα της Σουσάννας», Κρητικά 
Χρονικά, έτος Θ΄, (Μάιος � Αύγουστος 1955), 364, σηµείωση 64. 



 105

ειδησεογραφικά τον πολεµικό «άθλο» και θα τροφοδοτούσε το ηθικό των ακροατών, 
οι οποίοι, όπως είναι φυσικό,  ζούσαν σε καθεστώς αγωνίας σε κάθε επαναστατική 
κινητοποίηση των Κρητών. 

Ιστορικά το περιεχόµενο του στιχουργήµατος δικαιώνεται και δίνει µια αληθινή 
εικόνα της φοβερής σφαγής, παρά την εθνικιστική φόρτιση του ποιητή. Η 
τουρκοκρητική συστράτευση τονίζεται µέσα στο ποίηµα, πλάι στους τακτικούς 
Τούρκους και τους Μυσιρλούς. Ο ρόλος του Μουσταφά Πασά, του παλιού ισχυρού 
άνδρα της Κρήτης, παρουσιάζεται ενωτικός, αποφασιστικός και  απόλυτα 
εναρµονισµένος µε την πολεµοχαρή διάθεση των οµοεθνών του. Η πλευρά των 
πολιορκηµένων παρουσιάζεται εγκαταλειµµένη, φοβισµένη και αποκοµµένη από 
κάθε βοήθεια. Η διαφωνία του Κορωνιού µε τον Ηγούµενο και η απροθυµία του 
πρώτου να βοηθήσει (18) ήταν γνωστή στον άγνωστο στιχουργό. Η υπεροχή των 
πολιορκητών δηλώνεται µε εφευρήµατα όπως η τροµάρα του Κορωνιού (27-28), η 
άσπρη «µπαδιέρα», το «ράι» του Γούµενου (32-33), και οι απελπισµένες προσευχές 
των έγκλειστων. Ο βοµβαρδισµός της Μονής, η καταστροφή της πόρτας, η εισβολή 
των «ασκερλίδων» µέσα  στον περίβολο, η σφαγή στα «κελλάκια» και στην τράπεζα, 
η ανατίναξη της «Κέλλας» µε το µπαρούτι, απηχούν τις πραγµατικές ιστορικές 
συνθήκες, όπως έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές, από ξένους και Έλληνες  
ιστορικούς135. 

Ο συνθέτης είναι καλά πληροφορηµένος για τον τόπο και το χρόνο. Τοποθετεί 
την πληροφόρησή του στα αποδεκτά πλαίσια του κρίσιµου χωροχρόνου και δεν 
παρασιωπά τις µεγάλες απώλειες και των εισβολέων. Η τουρκοκρητική οπτική δίνει 
χαρούµενο ύφος στο σκηνικό των κατακρεουργήσεων, και κάνει «οικείες» και 
αποδεκτές, υπερβολές φρίκης, όπως  το ζύγισµα της κεφαλής του «Γούµενου», κατά 
του οποίου στρέφεται ασυγκάλυπτο το «µένος» του ποιητή.  

Αν αυτή η ποιητική µαρτυρία των Μουσουλµάνων της Κρήτης για το Αρκάδι, 
σηµοτοδοτεί την επινίκεια και «µεθεόρτια» στάση τους, τότε δικαίως εξερεθίστηκαν 
τα ευρωπαϊκά αισθήµατα και αναθερµάνθηκε ο φιλελληνισµός, που έκανε κάδµεια τη 
νίκη τους. Η τουρκοκρητική ποιητική «τέχνη», αν εµπίπτει στο χώρο της τέχνης, µε 
τον ωµό ρεαλισµό της «ξεσκεπάζει» πανηγυρικά φιλοκακούργους  λογισµούς, αντί να 
συγκαλύπτει ακρότητες και να αποσιωπά φρικαλεότητες.    

 
Β. Σαν κατασκευή το εκτενές ποίηµα των 58 καλά συγκροτηµένων 

δεκαπεντασύλλαβων, ακολουθεί την τυπική εικόνα των αφηγηµατικών ιστορικών 
τραγουδιών της υπόλοιπης Κρήτης136. Ο ποιητής σαν ενθουσιασµένος αφηγητής, 
παρουσιάζει απλές και κατανοητές εικόνες σε παρατακτική διάταξη, χωρίς χάσµατα, 
µετατοπίσεις και θεαµατικές αλλαγές του σκηνικού. Πρόθεσή του είναι να 

                                                 
135 Ιωάννα ∆ιαµαντούρου, «Εισβολή του Μουσταφά στο Ρέθυµνο. Ηρωική θυσία του Αρκαδίου και 
ο αντίκτυπός της», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών, τ. ΙΓ, 1977, 261.  
136 Το Αρκάδι παρακίνησε εντονότατα τη λαϊκή στιχουργία. Ο Παύλος Βλαστός συνέλεξε έξι 
µακροσκελή ποιήµατα, που υµνούν τη θυσία των υπερασπιστών του θρυλικού µοναστηριού (τόµος 
15ος , σσ.1165-1204), γραµµένα τα αµέσως επόµενα χρόνια µετά το 1866.  
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πληροφορήσει µέσω της ρέουσας ρίµας, αλλά και να «τέρψει» το ακροατήριο µε ύλη 
συµβατή µε τις συναισθηµατικές του προσδοκίες. 

 Οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν µια τυπική εισαγωγή, που ενηµερώνει για 
το θέµα  και προκαταλαµβάνει τους ακροατές για τα χαρούµενα αισθήµατα, που 
µεταδίδει το «άκουσµα». Στους στίχους 5 �14 έχοµε µια διαλογική διαπραγµάτευση 
της καταστροφής του Αρκαδιού. Ο Μουσταφάς, προτείνει και ο λαός του αποδέχεται 
µε πολλή χαρά το «χάλασµα». «Ραµπή µ� ας το χαλάσωµε να βγούµε κερδεµένοι» 
(14), είναι το σύνθηµα, που δίνει την επιθυµητή τροπή στα πολεµικά γεγονότα. Από 
το σηµείο αυτό και µετά, µεταφερόµαστε στο Αρκάδι. 

 Η πρώτη σκηνή εκεί παρουσιάζει  το «Γούµενο», που κάνει τις προετοιµασίες 
του, σίγουρος για την ασφάλεια  και την αντοχή του µοναστηριού (15-20). Από τον 
στίχο 21 αρχίζει η πολιορκία και η «ζάλη» του «Γούµενου». Η πολιορκία απλώνεται 
µέχρι τον στίχο 44, που οι Μυσιρλήδες παίρνουν εντολή να µπούν πρώτοι µέσα από 
τη σπασµένη πόρτα. Η πολιορκία δεν είναι στη φαντασία του στιχουργού παρά µια 
διαδικασία διάψευσης και απαξίωσης του ηγετικού ρόλου του «Γούµενου». Μετά τη 
ζάλη (24) στη θέα του κλοιού, διαψεύδεται η προσευχή του για βοήθεια από τον 
Κορωνιό (27). Η πρώτη «βολιά» έριξε «την καντήλα» του «Γούµενου», και οι 
επόµενες «εσείσανε» το µοναστήρι και τον έκαναν να βγάλει «άσπρη µπαδιέρα» για 
να µουτίσει.  

Ο Πασάς κάνει πως δεν τη βλέπει και συνεχίζει το σφυροκόπηµα µε τη 
«µποµπάρδα». Ο «Γούµενος, το µοναδικό όνοµα στην πλευρά των πολιορκηµένων, 
προσεύχεται µάταια στην Παναγία, και ζητά από όλους να «συχωρεθούνε», ενώ απ� 
έξω ακούονται οι νικητήριες φωνές «Αλλάχ, Αλλάχ», καθώς η πόρτα σπάει και το 
Αρκάδι πατιέται. Στους στίχους 45 � 56, µας δίνεται µε πολλή ωµότητα το 
«πανηγύρι» της σφαγής. Με τα σπαθιά, τους σουγγιάδες και την έκρηξη, η πράσινη 
γη «µπογιαντίστηκε µε τα αίµατα». ∆ε γλύτωσε κανείς στα «κελάκια» στην τράπεζα 
και στην «κέλλα». Ό,τι έµεινε ήταν «γουργουλές» αίµα, «φωθιά, καπνός,  ντουµάνι», 
και πτώµατα  Τούρκων, Αιγυπτίων και «ντουσουµάνων», όπως ονοµάζει ο 
τουρκοκρητικός στιχοπλόκος τους συντοπίτες του Κρητικούς. Οι αδιαµφισβήτητοι 
νικητές  επισφραγίζουν τον (οδυνηρό και για αυτούς)  θρίαµβο, µε διασκεδαστικά 
«καµώµατα» στο πτώµα του «Γούµενου», το κεφάλι του οποίου αποκόπτεται από 
τους «µεθυσµένους» νικητές και ζυγίζεται σε κλίµα, που εύκολα αντιλαµβάνεται ο 
ακροατής των διθυραµβικών�κατακρεουργήσεων. Το βάρος της κεφαλής 
καταγράφεται, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ποιητική αξία της είδησης.  

Πιο κατανοητός είναι ο επίλογος  των στίχων 57-58, που υµνεί µέχρι 
αγιοποίησης  τον Μουσταφά Πασά, που έκαµε το «κιεφέτι» του Αρκαδιού, και µπορεί 
να πάρει παµψηφί από τους ικανοποιηµένους ακροατές, τον επίζηλο στους 
Μουσουλµάνους τίτλο του «Γαζή».     

 
Γ. Ιδεολογικά φορτισµένοι είναι πολλοί στίχοι του έργου. Το συγκεκριµένο 

ποίηµα απηχεί τις πιο ακραίες απόψεις, που διακινούνταν στον τουρκοκρητικό χώρο. 
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η αγριότητα ξεκινά από τη διοίκηση και εµπλουτίζεται από 
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την αιµοβορία του όχλου, ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις είχε το προβάδισµα στις 
αντιχριστιανικές  εκδηλώσεις.  

 Συµπεράσµατα για τις πεποιθήσεις των Τουρκοκρητών επιτρέπουν οι στίχοι: 
4: «Το πρόσωπό σας να γελά όταν το τραγουδούνε�» Μια παρακίνηση για την 

επιβαλλόµενη στάση ενός Μωαµεθανού, που πρέπει να θεωρεί θρίαµβο την 
πολυαίµακτη καταστροφή του Αρκαδιού137. Πιθανότατα η διεθνής κατακραυγή και ο 
θρήνος των Χριστιανών είχαν ενσπείρει αµφιβολίες και σκεπτικισµό στις τάξεις των 
µετριοπαθών Μουσουλµάνων, και είχαν ανακόψει την χαρά της νίκης. Ο ποιητής 
είναι σαφής οπαδός των πανηγυρισµών για τις σκληρές λύσεις.138  

8-9: «Τ� Αρκάδι να χαλάσετε να σιάξ� η γιόρεξή µου. ─ Ετούτο δα ζητούσαµε, 
Αφέντη του Ραµπή µας�» Η διάσταση ανάµεσα στην επιφυλακτική στάση της 
∆ιοίκησης και των ακραίων επιλογών του µουσουλµανικού όχλου, ήταν µια συχνή 
κατάσταση στο χώρο της Κρήτης. Στο σηµείο αυτό η υπόδειξη του Μουσταφά 
βρίσκει απόλυτα σύµφωνους τους «Τούρκους Κρητικούς του» (7), οι οποίοι 
υπερθεµατίζουν σε καταστροφικό µένος. Ο ποιητής ηθεληµένα ή αθέλητα θίγει 
αρκετά καθαρά το θέµα της σύµπνοιας και συστράτευσης λαού και εξουσίας.  

11-12: «Αλή! Σε βάνοµεν οµπρός�σύρε το ζουλφικάρι σου�» Υπάρχει η 
απαραίτητη θρησκευτική κάλυψη στο πολιορκητικό σχέδιο. Ο Χαζιρέτ Αλής είχε 
γίνει Γαζής στην κατάκτηση της Κρήτης. Το ξίφος του, που για την Κρήτη ήταν 
σύµβολο αίµατος και υποταγής, έµπαινε µπροστά σε κάθε πολεµική επιχέιρηση, που 
ταυτόχρονα γινόταν και θρησκευτική µάχη για τη διάδοση και επέκταση του Ισλάµ. 
Οι τελευταίοι στίχοι αποτελούν µια πρόταση «αγιοποίησης» και του Μουσταφά, ο 
οποίος προσαγορεύεται «Γαζής», που θα γραφτεί µε κάθε επισηµότητα στο 
«Ντοβλέτι». 

20: Η Μοσκοβιά, ο παντοτινός εχθρός των Τούρκων, αναφέρεται για να 
κεντρίσει την εθνική φιλοτιµία των ακροατών. Αναφέρεται από το Γούµενο, όµως µε 
το νόηµα, που βολεύει τους Τούρκους. Μοσκοβιά κατά τον Τούρκο, είναι η µεγάλη 
δύναµη, που όταν κατεβαίνει προς τα κάτω γκρεµίζει τα πάντα. Όχι όµως και τα τείχη 
του µοναστηριού, κατά τον Γαβριήλ της  τουρκοκρητικής φαντασίας.  

35-36: «Κάνει ο Πασσάς δεν τη θωρεί� δε θα γλιτώσει χριστιανός εδά που η 
πόρτα ανοίγει.» Η ανιλεής τιµωρία των Χριστιανών, η οριστική εξόντωσή τους σαν 
λύση, φυσικό ήταν να υπάρχει στη σκέψη των εξτρεµιστών. Κάποιοι έβλεπαν τέτοια 

                                                 
137 Σε άκρα αντίθεση προς την παρακίνηση που βρίσκοµε στις κρητικές συνθέσεις των τραγουδιών 
του Αρκαδίου, π.χ. «Τραγούδι  να το µάθετε, τραγούδι να το λέτε � κι όσοι κι αν είστε Χρισθιανοί 
να κάθεστε να κλαίτε...», Αικατερίνη Κουρµούλη, «∆ηµώδη άσµατα της επαρχίας Αγίου 
Βασιλείου», Ε.Ε.Κ.Σ., τ.Β΄, Αθήναι, 1939, 434. 
138 Πολλοί Τουρκοκρήτες νοσταλγούσαν τις σκληρές διώξεις κατά των Χριστιανών συµπατριωτών 
τους, και χαίρονταν σε κάθε αναβίωση τυραννικών µεθόδων. «Εις εκείνον τον καλόν καιρόν», 
Έλεγαν, για τα χρόνια µετά το 1821, όταν πουλούσαν και σκότωναν χωρίς λόγο και φόβο. Ο Π. 
Βλαστός καταγράφει τον κοµπασµό του Τζεζαρλή στο Ρέθυµνο, ο οποίος πλούτισε από την πώληση 
2000 γυναικών σε Αιγύπτιους αγοραστές, και αναπολούσε δηµοσία την εµπορική του επιτυχία, 
γέρος πια, στο β΄µισό του αιώνα.  
Αρχείο Π. Βλαστού, «Ο αναφανείς Σεχήτης Τούρκος, εν τη πόλει Ρεθύµνης»,  τ. 20, (Αιθέρια 
Φαντάσµατα, Ρέθυµνο 1859), σ. 565.     
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λύση στο Κρητικό ζήτηµα. Ο ποιητής µας ήταν ζηλωτής της οριστικής λύσης, και η 
συνθηµατολογία του τον προδίδει.  

25, 37: Ω! Παναγία ∆έσποινα και Άγιε µας Λευθέρη� 
41,43,45: Αλλάχ, Αλλάχ� Υπάρχει µεθόδευση στην τοποθέτηση των 

προσευχών. Οι θρησκευτικές επικλήσεις  των Χριστιανών δεν φέρνουν αποτέλεσµα,  
αντίθετα µε την επίκληση του Αλλάχ, που φέρνει τη νίκη. Ο ηγούµενος, κατά το 
ποίηµα,  αστοχεί στις προσδοκίες του, άρα οι προσευχές του δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση και εκείνος ο συµβολισµός µε τον Άγιο Λευθέρη, είναι λόγος χωρίς 
περιεχόµενο. Αντίθετα οι εισβολείς, σε κάθε επίκληση του Αλλάχ, κάνουν ένα 
σηµαντικό βήµα προς τη νίκη. Η υπεροχή της αληθινής πίστης, θέλει να πει ο 
ποιητής, είναι φανερή. 

Στο σύνολό του το ποίηµα είναι ένας «ύµνος» της ενδιάθετης τουρκοκρητικής 
αγριότητας. Η χολή της εκδίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο της «έµπνευσης». Οι 58 
στίχοι της σύνθεσης αποκαλύπτουν την ένταση του µίσους, που χώριζε τις δύο 
κοινότητες της Κρήτης, και τα όρια της φρίκης, στα οποία µπορούσε να φτάσει ο 
εκδικητικός παροξυσµός.    
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∆ΕΙΓΜΑ 12Ο    
      ►ΡΙΜΑ ΤΗΣ ΣΙΝΑΝΕΝΑΣ.139   
1. Εις τα Ρωµαίικα στενά140, σ� ένα πλατύ σοκκάκι, 
2. επήρε µια Καντή-νενέ141 ένα τση εγκονάκι. 
3. ─Σινάνενα, γερόντισσα, διάλε την αθρωπιά σου,  
4. που παίρνεις την καρά-µπογιά και βάφεις τα µαλλιά σου. 
5. ─Καλέ Συναναγάδενα δεν ήτον εντροπή σου, 
6. τόσω χρονώ νοικοκερά, να πάρης το παιδί σου; 
7. Το Ναζλιδάκι142 κάθετο απάνω στην πορτέλα, 
8. κ� εθώρειε τον Χασάν αγά µαζύ µε τη βαρέλα. 
9. ─Ψυχή µου Καντηνάκη µου, γλυκειά µου φιλενάδα, 
10. κ� εγύρισέ µου τ� ο θεός και σ� έκαµα κουνιάδα. 
11. πόσαις καρδιαίς µαραίνουνται και πόσα σκόθια λειούνε,  
12. και πόσα µάθια βγαίνουνε όντε µασέ θωρούνε. 
13. Τα πόδια του ετρέµανε κι επόνιε κ� η καρδιά του, 
14. πώς θα γυρίση να την �δη τη γρηά να �ναι κοντά του. 
15. ─Ας είχε πάρεις µια φτωχή, µια νέα να σου πρέπει, 
16. να τη θωρείς να χαίρεσαι, να πης πως επαντρεύτης. 
17. Μα πήγαν και σου πήρανε µια γρηά µια σαχλιασµένη, 
18. των εβδοµήντα δυο χρονώ την αποκαινωµένη143. 
19. Ατζέµπα144 µου Χασάν αγά δεν θα το µεταγνώσεις,  
20. τη νιώτη σου την ώµορφη τση γρηάς να τη σηµώσεις;   

 ظ                                                
Α. Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του Βλαστού, τη «ρίµα» της Σινάνενας, την 

έπλασαν οι «Οθωµανίδες» του Ρεθύµνου, για να «σατυρίσουν» τη γριά χήρα του 
Συνάναγα, που στα εβδοµήντα δύο της χρόνια, παντρεύτηκε τον νεαρό Χασάν αγά, 
Μουλά Μουσταφαδάκη. Το γεγονός, κατά τα φαινόµενα, είχε εντυπωσιάσει την 
κοινωνία του Ρεθύµνου, και είχε ενοχλήσει το συγγενικό περιβάλλον του Χασάν και 

                                                 
139 Παύλος Βλαστός, «΄Ασµατα Λαϊκά Κρητών ή συλλογή κρητικής ποιήσεως ποικίλης», 1850, τ. 
Α΄, σ. 870. (Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος Ι∆΄.) 
Σύµφωνα µε υποσηµείωση του Π, Βλαστού, η Συνάνενα «ήτο σύζυγος του Συναναγά του εσπέχη 
και αιµοβόρου τυράννου του 1821-30 όστις κατεδίκασε και τους εν Ρεθύµνη 4 Νεοµέρτυρας τω 
1824 µετά του τότε Πασά εις θάνατον, απεβίωσε δε τω 1858 απειλήσαντος αυτόν του γενικού 
∆ιοικητού Κρήτης Βελή Πασά, ότι αντέπραττεν εις τα περί οδοποιίας τότε φορολογικά 
ζητήµατα. Η σύζυγός του µετά δέκα έτη, εβδοµηκοντούτις ηράσθη Χασάναγά τινα νεώτατον, 
τον οποίον έλαβε σύζυγον, εις τούτο συνέθεσαν την ρίµαν αι Οθωµανίδες ήτις έγεινε παγκοίνως 
γνωστή εν Ρεθύµνη». 
140 «Χριστιανική συνοικία, προς ανατολικά της πόλεως Ρεθύµνης.» 
141 Ώριµη κυρία. 
142 «Ναζλή, όνοµα της Οθωµανίδος αδελφής του γαµβρού Χασάν αγά- Μουλά Μουσταφαδάκη, 
συζύγου της Συνάνενας.» 
143 «Γεγηρακυία, απολυµένη» 
144 «Ατζέµπα, λέξη τουρκική = άραγε.»  
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ιδιαίτερα την αδελφή του, Ναζλή, η οποία κάνει τις πικρόχολες ερωτήσεις προς τους 
νιόπαντρους. Ο αστείος γάµος  έγινε µετά το 1858, που πέθανε ο Συνάναγας, στα 
«Ρωµαίικα στενά», µια από τις ανατολικές συνοικίες του Ρεθύµνου, και, κατά τα  
φαινόµενα, χάρισε νότες φαιδρότητας στην πόλη.  

Το δείγµα είναι αξιόλογο, γιατί µας δίνει να αντιληφθούµε ότι η ζωντανή 
τουρκοκρητική κοινωνία, «αντιδρούσε» λογοτεχνικά σε ερεθίσµατα µε κοινωνική 
απήχηση. Η αναζήτηση παρόµοιων δειγµάτων, προφανώς, δεν είναι µαταιοπονία, 
αφού οι παραγωγές λόγου αποκαλύπτονται  λειτουργικές και ευαίσθητες.  

  
Β. Η σκωπτική κατασκευή ολοκληρώνεται σε είκοσι καλά συγκροτηµένους 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους, σε ρέουσα κρητική διάλεκτο, διανθισµένη µε γνωστές  
τούρκικες λέξεις και ονόµατα. Η άψογη στιχουργία, είναι ενδεικτική της διάδοσης του 
ποιήµατος, και της απήχησής του ως χιουµοριστικού µέσου. Όλοι οι στίχοι 
χωρίζονται σε ευδιάκριτα ηµιστίχια 8 και 7 συλλαβών µε καθαρή τοµή, τα δε 
νοήµατα δεν διασκελίζονται σε περισσότερους από δύο στίχους, ακολουθώντας τα 
πρότυπα της εύληπτης και περιεκτικής µαντινάδας.  

Υπάρχει ένας αφηγητής, που παρουσιάζει το ιστορικό µέρος του µύθου σε τρία 
συµµετρικά δίστιχα (1-2, 7-8, 13-14), και ανάµεσα στα δίστιχα αυτά παρεµβάλλεται ο 
ειρωνικός και σαρκαστικός λόγος της κοινής γνώµης και της Ναζλής, που σε 
ερωτηµατικό ύφος προς τη «γρηά» νύφη και τον απρόσεκτο γαµπρό, αποκαλύπτει το 
παράταιρο και αφύσικο του συνοικεσίου.  

Οι διάλογοι, ή µάλλον οι αναπάντητες προτροπές και τα άστοχα ερωτήµατα, 
είναι το ουσιαστικότερο µέρος της σύνθεσης. Τονίζουν κάθε στοιχείο της συζυγικής 
δυσαρµονίας (καρά-µπογιά, χρόνια, βαρέλα, κουνιάδα η φιλενάδα, εξόφθαλµη 
ασυµφωνία, σαχλιασµένη, αποκαινωµένη), και δηµιουργούν την θυµηδία,  που η 
κοινή γνώµη συµµερίζεται. Στο τέλος, µε το µάλλον συµπερασµατικό «ατζέµπα µου» 
(άραγε), δίνεται και το διδακτικό επιµύθιο, µε χολή, αγάπη και «ειρωνεία»,  για 
ευρύτερη γνώση και συµµόρφωση.    

  
Γ.  Το έργο είναι ένα καθαρό δείγµα τουρκοκρητικής σκέψης, που µιλάει µε τον 

ίδιο τρόπο στη σκέψη και του Έλληνα Κρητικού. Η υπέρβαση κάποιου µέτρου 
κοινωνικά αποδεκτού φαιδρύνει τον γάµο του Χασάν και της Σινάνενας, στα µάτια 
των τρίτων (η δηµοτική µας ποίηση υµνεί την κόρη και το νιό). Αξιοπρόσεκτο είναι 
ότι η «νύφη» αναφέρεται µε το όνοµα του προηγούµενου συζύγου, του Σινάν Αγά, 
για να µνηµονευθεί το παρελθόν και να διασυρθεί και «ο µακαρίτης». Όλα τα βάρη 
πέφτουν «στη γρηά που πήρε το παιδί της». Σε κάθε στίχο µια κατηγορία την 
απαξιώνει. Εκείνος δεν πλήττεται παρά έµµεσα, µέσω των ελαττωµάτων της γρηάς. 
Σε κανένα σηµείο δεν αµφισβητείται η εξυπνάδα του ή η αισθητική του ακεραιότητα. 
Ίσως γιατί το λαλίστατο Ναζλιδάκι δεν ήταν ποιητικό «πλάσµα», αλλά  η πρώτη 
φιλοσκώµµων «συνθέτις». Οι «γαµικές» αντιλήψεις, που αναδύονται από τους 
στίχους αυτούς δεν αποκαλύπτουν γυναίκες πιόνια στη βούληση των ανδρών, αλλά 
Μουσουλµάνες µε πρωτοβουλία και ρόλο αποφασιστικό. 
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 ∆ΕΙΓΜΑ 13Ο  
►Ο ΑΤΥΧΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΖΛΗ.145 
1. Όντεν εδίδαν τη βουλή146 κ� εδίδανε το λόγο, 
2. Να πάρ� ο Τσελεπή Αγάς του Καστελλιού το Ρόδο147 
3. Ανάθεµά την την αρχή κι ανάθεµα την ώρα, 
4. Σαν δεν ταιριάσ� αντρόυνο γροίνια �ναι και διχόνοια,  
5. κι απής δε σµίξουν τ� άστρα των καϋµός και µοιρολόγια. 
6. ─Νενέ148 µου κι αδερφάδες µου και συ αγά µπαµπά µου, 
7. µακρυά που µε ξωρίζετε, και ποια �ν τα κρίµατά µου; 
8. ─Σώπασε, θυγατέρα µου, µη λέεις τέτοια λόγια, 
9. κι εγέµησε το σπίτι µας δάκρυα και µοιρολόγια. 
10. Ψαρό149 θε να �ναι τ� άλογο που θα καβαλικέψης, 
11. κι όµορφος θα �ναι ο Τσελεπής όπου θα σε πεζέψη150.  
12. Έρχουνται και την παίρνουνε ούλοι οι καλεσµένοι, 
13. µε λυροτραγουδίσµατα κι ούλοι αρµατωµένοι. 
14. Ήτον πολλ� οι καλεστικοί, ξεφάντωσι µεγάλη, 
15. γιατ� ήτον πλούσια η Ναζλή151 σ� τα έχει152 κ� εις τα κάλλη. 
16. Κι απήτις την επέζεψαν κ� εβγήκεν εις τσ� οντάδες153, 
17. τα σπίθια ούλ�αστράψανε κι ανάψαν και λαµπάδες154.  
18. Μα το ταχύ σηκώνεται ο Τσελεπής και λέει, 
19. τση νένας να παρηγορά τη νύφη να µην κλαίει. 
20. ─Νένα µου κι αν το βουληθής να µου τηνε χολιάσης, 

                                                 
145 Παύλου Βλαστού, «Άσµατα Λαϊκά Κρητών ή Συλλογή Κρητικής Ποιήσεως ποικίλης», 1850, τ. 
Α΄, σ.1078-1082. (Στον Ι∆΄τόµο του αρχείου Παύλου Βλαστού, ΙΑΚ Χανιά.) Στο τέλος του 
ποιήµατος υπάρχει η υπογραφή Μαρία Π. Βλαστού Νεοφώτιστος, Ρέθυµνον. Προφανώς και η 
καταγραφή αυτή έγινε από τη σύζυγο του Παύλου Βλαστού. Παρακάτω σηµειώνονται οι 
ερµηνευτικές παρατηρήσεις του Βλαστού.   
146Την απόφασιν, όταν εβουλεύοντο περί γάµου, συνοικεσίου. 
147 Ο Τσελεπής Οθωµανός κάτοικος της Μεσσαράς. Του Καστελλιού, ήτοι της επαρχίας. Το 
Ρόδον, το άνθος, την εκλεκτοτέραν νεάνιδα. Καστέλλια ελέγοντο και αι επαρχίαι, όπως Αµάρι 
Καστέλλι, κλπ.  
148 Τούρκ. λ. η µήτηρ. 
149 Ψαρό άλογον, το λευκόν. 
150Αφιππεύσει, θα σε βοηθήση να κατέλθης εκ του ίππου.  
151 Το όνοµα της νύµφης τουρκ. Σηµαίνει ωραιότητα µε χάριτας (νάζια). 
152 Περιουσία, ο πλούτος το βιος. 
153 Το δεύτερο πάτωµα της οικίας. 
154 Έθος των Μωαµεθανών, όταν εισέλθη η νύµφη εις τον κοιτώνα ανάπτουν λαµπάδας δύο, ο 
γαµβρός προσκυνεί, είτα σηκωθείς αφαιρεί το κάλυµα της νύµφης ισταµένης µετά τινος 
συγγενούς της ή της µητρός ή αδελφής της. Είναι δε αύτη η πρώτη φορά όπου την βλέπει, 
κάθονται ολίγον, της προσφέρει ακιντέ ή λουκούµι, δαγκάνει το ήµισυ και τρώγει και αυτός το 
υπόλοιπον. Είτα εν ποτήριον σερµπέτι (µελόνερον) της προσφέρει, πίνει αυτή το ήµισυ και 
αυτός το υπόλοιπον. Μετά ταύτα αποσύρονται πάντες και κατακλίνονται. Την πρωίαν εάν δεν 
τω αρέσει δύναται να την χωρισθή επιστρέφων εις αυτήν το καπίνι, δηλ. τα υποσχεθέντα εις 
αυτήν χρήµατα. 
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21. µαύρη κουρούνα να γενής και τα βουνά να πιάσης. 
22. Κ� η Νένα τση σηκώθηκε κ� εκάθησε κοντά τση, 
23. γλυκά την αναρώτανε ήντα παράπονά �χει. 
24. ─Ήντά �χεις θυγατέρα µου, και βαρυαναστενάζεις; 
25. πεινάς, διψάς, γη ενύσταξες, θωρώ σε και γροινιάζεις. 
26. ─Μηδέ πεινώ, µηδέ διψώ, µηδ� από ύπνον είµαι, 
27. τσοι µουσαφίριδες155 καλά  πόρεψε156 και ντροπή �ναι. 
28. Μ� απήτις εκαβάλτισε κ� ήπιενε τον  καφέ του, 
29. θωρεί ο γαµπρός τα µάθια τση σαν το ποτάµι τρέχου. 
30. ─Σηκώσου χανουµάκι µου ν� ανοίξεις τα καφέσια157, 
31. να ιδής τα τριγυρόχωρα, και τίνος δεν αρέσα. 
32. Σηκώνετ� η χανούµισα �σαν τη χυτή λαµπάδα, 
33. κ� εφόριε κ� ένα γιασεµί εις τη δεξιά της µπάντα. 
34. ─Πού ν� τση νενές µου το χωριό που µ� έθρεφ� η θωρειά σου, 
35. Άχι! Πώς αλλαργάραµε, δεν είµαι πλειο κοντά σου! 
36. Είκοσι είν� τα τσιφλίκια158 µου κι ας πουληθούν τα τρία, 
37. τ�άλλα να µ� αποµείνουνε ποτέ δεν έχω χρεία.  
38. Μα ο Τσελεπής δε θέλει πλειο, γυναίκα να την ξέρει, 
39. Κι αυτή την όµορφη Ναζλή, να χωρισθή γυρεύγει. 
40. Παίρνουν πηγαίνουν στου Καντή159 και σκίζουν το καπίνι160 
41. κ� είπενε λόγια σφαχτικά που κάψανε κ� εκείνη.   
42. ─Αυτή τη ζώνη που φοράς βγάλε να τηνε δώσης, 
43. και τα µποτώνια161 που φορείς βγάλε να τα πλερώσης. 
44. ─Για τα τσιµποφιλήµατα που µού καµες στο στρώµα, 
45. εκειά θα τα µπατάρωµε και ζώνη και µποτώνια. 
46. Τρεις δούλοι την εφέρανε στο σπίτι του µπαµπά τση, 
47. πέφτει, φιλεί το χέρι του, λέει τα βάσανά τση. 
48. ─∆εν εταιριάσαν τ� άστρα µας, δεν ήτο κισιµέτι, 
49. µηδε πιστεύγει, αγά µπαµπά, αυτός σε Μουχαµέτη. 
50. ─Κάθησ� επά Χανούµι µου, µα �χω ψωµί να τρώης, 
51. έτζ� ήτο κισιµέτι σου Ναζλή µου ν� αποδώσης. 
52. Στενοχωράτ� ο Τσελεπής και πέφτει ν� αποθάνη, 
53. και µε καιρό σηκώνεται κ� εις τση Ναζλής του πάει. 
54. Αρρωστηµένη βρίχνει τη και µεσαποθαµένη, 
55. στο στρώµα τση εκείτετο χλωµή και µαραµένη. 

                                                 
155 Οι ξενιζόµενοι. 
156 Περιποιήσου, �καλοπέρασέ τους. 
157 Οι φράκται των παραθύρων δια να µη φαίνονται εις τους διαβάτας αι κρυπτόµεναι γυναίκες 
των. 
158 Λέξις τουρκική. Μετόχια- αι επαύλεις. 
159 Ιεροδικαστής 
160 Τα δώρα ως προκαταβολή διδόµενα τη γυναικί. 
161 Χρυσά κοµβία� 
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56. ─Πε µου, Ναζλή µου, µάθια µου, πέ µου το το κακό σου, 
57. ν� ανακατώσω τσοι γιατρούς να βρω το γιατρικό σου. 
58. ─Ήντα το θες να σου το πω, Αγά µου, το κακό µου, 
59. µέσα η καρδιά µου ράισε κ� ήντά ν� το διάφορό µου. 
60. Καβαλικεύγει ο Τσελεπής σε διαβασµένους πάει, 
61. πάει και βρήχν� ένα Μουλλά162 στου Κάστρου το Σεράι. 
62. ─Μουλλάδες και γραµµατικοί, γιάνετε τη Ναζλή µου, 
63. κι ας πάει και το πράµα µου κι ας πάει κ� η ζωή µου. 
64. ─Κάτσε ν� ανοίξωµε χαρτί163 να ιδούµε το κακό τση, 
65. και τότε θα το βρούµενε, αγά το γιατρικό τση164. 
66. Ανοίγει ο Μουλλάς χαρτί, τα µάθια του σφουγγίζει, 
67. κ� είπε ─∆εν έχει γιατρικό κι άδικα µη γυρίζεις. 
68. Από εκεί σηκώνεται σ� ενούς παπά πηγαίνει, 
69. που λέγαν ούλαις τσ� αρρωστιαίς ετούτος να τσι γιαίνη. 
70. Πιάνει διαβάζει κι ο παπάς, τον ίδρο του σφουγγίζει,   
71. κ� είπε ─∆εν έχει γιατρεµό και µόνο που γυρίζει. 
72. Σηκώνεται ο Τσελεπής στο σπίτι τση και πάει, 
73. µεταγνωµένος, κλάυµενος και πώς να τη γλυκάνη. 
74. ─Όφου! Ναζλή µου! Μάθια µου, όφου! Γλυκύ µου ταίρι, 
75. κ� εθάµπωσεν ο ήλιος το µέγα µεσηµέρι. 
76. ─Σώπασε δόλιε του φιλιού, µη µε ψιγοµαραίνεις, 
77. µ� αν αποθάνει η Ναζλή, άλλη γυναίκα παίρνεις. 
78. Φέρετε το κοπέλι µου να το βυζάξω θέλω, 
79. στου άδη θε να κατεβώ να του ξεχάσω θέλω. 
80. Κι όντε το λόγον έλεγε, µπαίνει κ� η γιαδερφή τση, 
81. και µ� ένα µαύρο γιεµενί δένει την κεφαλή τση. 
82. Μ� απήτις εξεψύχησε κ� εβάλανε λιβάνι, 
83. τον παίρνουνε τα κλάυµατα κ� εις την κασέλλα πάει. 
84. Βγάνει τα τζεβαερικά ογια να τη στολίση, 
85. βάνει φωθιά στο θυµιατό για να τη λιβανίση. 
86. Κ� η γιαδερφή τση του �πενε ─Άφης τα τα γιορντάµια 
87. κι αν ήθελα την αγαπάς να την πονής καθάρια, 
88. όντε σου την εφέρανε τσ� έπρεπε το γιορντάµι, 
89. µα του θανάτου τσι πληγαίς δε γιαίνει πλειο βοτάνι. 
90. Αν την αγάπας, έπρεπε να λυπηθής τα κάλλη, 
91. µ� απής περάσουν οι καιροί εσύ θα πάρης άλλη. 
92. Κι ο λόγος δεν τον έφταξε πιάνει το γιαταγάνι, 
93. τέσσερεις πήδους έπαιξε κ� εις την καρδιά το βάνει. 

  گ                                              
                                                 

162 Γραµµατεύς, διαβασµένος Τούρκος. 
163 Το άνοιγµα του χαρτιού (της Σολοµονικής το βιβλίον) αι Μαγείαι. 
164 Εάν ζήση ή αποθάνη θα εύρωµεν, εις το χαρτί των µαγειών.  
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 Α. Η τουρκοκρητική προέλευση του ποιήµατος είναι πολύ καθαρή. Απουσιάζει 
κάθε αναφορά στο ελληνικό στοιχείο, πλην της καταφυγής του Τσελεπή σε έναν παπά 
(68), µετά την αποτυχία των Μουλλάδων και των Γραµµατικών να γιατρέψουν τη 
Ναζλή. Η αναζήτηση βοήθειας και από την χριστιανική πλευρά ήταν κάτι σύνηθες 
στους Μουσουλµάνους της Κρήτης, ιδίως όταν επρόκειτο για γυναίκες, ασθενείς ή 
επίτοκες. Υπάρχει πολύ και αξιόλογο υλικό για τον τρόπο ζωής των Οθωµανών της 
Κρήτης και ιδιαίτερα για τη λαογραφία του γάµου, της ασθένειας και του θανάτου.  

Χρονολογικά στοιχεία δεν  δίδονται από τον Βλαστό αλλά δεν είναι και 
απαραίτητα για την κατανόηση του έργου.  Αν υπάρχει µια  ιστορική βάση στο µύθο, 
πιθανότατα ανάγεται στα «καλά χρόνια» για τους Οθωµανούς, στο πρώτο µισό του 
19ου αιώνα. Τότε κέντρο της Κρήτης ήταν το «Σεράι του Κάστρου» (61), η οπλοφορία 
(13) των Τούρκων ήταν ελεύθερη165 και ο πλούσιος φεουδάρχης δεν έβρισκε γιατρούς 
να συµβουλευθεί, όσο και αν ήταν πρόθυµος «ν� ανακατώσει τσι γιατρούς να βρη το 
γιατρικό τση» (57). Πριν από την Αιγυπτιοκρατία τα υπανάπτυκτα µέσα  
συγκοινωνίας έκαναν απελπιστική, όπως και στη Ναζλή, την απόσταση Μεσαράς � 
Καστελλίου, αν το τοπωνύµιο (2) αναφέρεται στην επαρχία Πεδιάδας του Ηρακλείου.      

Τα έθιµα του γάµου είναι πλούσια, κοινά σε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους, 
όσον αφορά τις εκτός οικίας εκδηλώσεις. Η ποµπή της µεταφοράς της νύφης µε τους 
πολλούς καλεστικούς, το «ψαρό» άλογο, τους αρµατωµένους και τα 
«λυροτραγουδίσµατα», ήταν κοινός λαογραφικός τόπος στην Κρήτη. Πρωτότυπες 
είναι οι πληροφορίες για την υποδοχή της νύφης «στα σπίθια και εις τσ� οντάδες», της 
νέας της διαµονής, τα καθήκοντα της Νένας, η περιποίηση των «µουσαφίρηδων», η 
διαδικασία του διαζυγίου στα οθωµανικά έθιµα, τα «σφαχτικά λόγια», όταν σχίζουν 
το «καπίνι», η επιστροφή των δώρων και των χρυσαφικών, και η επιστροφή της 
κόρης στον πατέρα. Οι πληροφορίες αφήνουν να φανεί, ότι ακολουθείται ένα καλά 
σχεδιασµένο τυπικό συµπεριφοράς, που δεν αφήνει καµιά πτυχή ακάλυπτη στη δέση 
και στη λύση του γάµου166.  

Η καταφυγή σε Μουλάδες και Γραµµατικούς για τη θεραπεία των ασθενειών 
είναι κατανοητή στον πολιτισµό των ολιγογράµµατων κοινωνιών. Η πρακτική του 
«κάτσε ν΄ανοίξωµε χαρτί να ιδούµε το κακό τση» (64), αποκαλύπτει την προσφιλή 
στους Μουσουλµάνους (όπως και στους απλοϊκούς Χριστιανούς άλλωστε) εξάρτηση 
από δεισιδαιµονικές επιρροές και µεταφυσικές κατασκευές167.       

                                                 
165 Ν Καλοµενόπουλος, «Τουρκοκρήτες», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού, τ. 23. Οι 
Κρήτες Μουσουλµάνοι θεωρούνταν ότι διατελούν διαρκώς υπό τα όπλα, γι� αυτό και δεν 
στρατεύονταν στον τακτικό τουρκικό στρατό. 
166 Ch. Choucrakis, «Η τελετή ενός Γάµου Οθωµανικού», περ. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, µηνιαίον 
Λαογραφικόν, Γεωργικόν και ποικίλης Ύλης περιοδικόν, εν Ηρακλείω Κρήτης, τχ. Γ΄ (Αύγουστος 
1909), σσ. 73-74. Στο σπάνιο αυτό άρθρο για την οθωµανική λαογραφία βρίσκει κανείς την 
περιγραφή πολλών εθίµων, που εµπεριέχονται στο ποίηµα. Ως προς το όνοµα Choucrakis, υπάρχει 
διόρθωση σε Chonarakis, στο περιοδικο ΜΥΣΩΝ, τ. Ζ΄ (1938) σελ.127, στο άρθρο του Γ. Κ 
.Σπυριδάκη, «Βιβλιογραφία της κρητικής λαογραφίας και γλωσσολογίας». 
167 Ο Φ[ουρναράκης] στα λαογραφικά του σηµειώµατα στην εφηµερίδα Νέα Έρευνα των Χανίων (5 
Φεβρ. 1924, σ. 2), γράφει αναλυτικά για τις προλήψεις, που συνδέονται µε κάθε φορτισµένη στιγµή 
της ζωής του Μωαµεθανού της Κρήτης, τις µαγγανίες και τα γητέµατα, που τους ανακούφιζαν. Σαν 
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Η πίστη στο «κισιµέτι» (48, 51), βασικό δόγµα στη µοιρολατρική οντολογία του 
Μουσουλµάνου, δεσπόζει στην ποιητική κατασκευή. Κατά την άποψη του 
Τουρκοκρητικού, η διανθρώπινη δυσαρµονία και δη η συζυγική διάσταση αποδίδεται  
στο πεπρωµένο και στα «άστρα», που «δεν έσµιξαν» (5, 48). Η πίστη στην 
παντοδυναµία του «κισιµέτ» µοιάζει να αποφορτίζει τις ανθρώπινες ευθύνες και να 
κάνει τους ανθρώπους στωικούς και ήπιους.  

 
Β. Η ποιητική στρατηγική ακολουθεί τη διηγηµατική οδό, µέσα σε κλίµα 

εκφραστικής λιτότητας. Μοιάζει σαν ένα συµπυκνωµένο και έµµετρο διήγηµα, µε 
µύθο συναρπαστικό για τα δεδοµένα της Κρήτης, πλοκή και δράση αξιόλογη, δέση 
και λύση φροντισµένες και κατάληξη µε τραγική κορύφωση. Ο επιδέξιος συνθέτης  
τοποθέτησε σε 93 δεκαπεντασύλλαβους οµοιοκατάληκτους στίχους µια συντηρητική 
ιστορία της καθηµερινότητας, τον ατυχή γάµο του Τσελεπή και της Ναζλής, που 
διαλύθηκε µεν νόµιµα, όµως άφησε αδιάλυτη αγάπη στην ψυχή του νέου, Ο νέος στο 
τέλος αυτοκτονεί δίπλα στην πεθαµένη Ναζλή, θιγµένος από τα πικρά  λόγια της 
αδελφής. 

 Μέσα στον απλοϊκό αυτό µύθο ο ποιητής, η ίσως η ποιήτρια, γιατί το έργο 
κολακεύει περισσότερο τον γυναικείο ιδανισµό, τοποθετεί τα αντιπροσωπευτικότερα 
σηµεία από την ψυχοσύνθεση των ηρώων του, και των προσώπων, που τους 
πλαισιώνουν. Βουβά πρόσωπα, αλλά όχι αδρανή στην εξέλιξη του µύθου, είναι τα 
πρόσωπα της «νενές και των αδερφάδων» (6), των καλεσµένων (12), των 
αρµατωµένων (13), των καλεστικών της ξεφάντωσης (14), του Καντή (40) και των 
τριών δούλων (46). Είναι τα πρόσωπα, που υπονοούν τον κοινωνικό περίγυρο, στενό 
και ευρύτερο. ∆ρώντα και διαλεγόµενα, πέρα από τον Τσελεπή Αγά και το Ρόδο του 
Καστελλιού (2), είναι τα πρόσωπα του «Αγά Μπαµπά» (6), της Νένας (24), του 
Μουλλά (61), του παπά (68) και της «αδερφής τση» (86). Η εξέλιξη του µύθου 
καθορίζεται από τις κινήσεις των προσώπων αυτών, ενώ ο συναισθηµατικός 
εµπλουτισµός βασίζεται στα λόγια που ανταλλάσσουν. Ο ποιητής σαν αφηγητής είναι 
παρών σε όλη την έκταση του έργου, παρεµβαίνει διακριτικά και θυµοσοφικά για να 
προαγάγει την πλοκή, και αποσύρεται, όταν δίνει ευθύ λόγο στους πρωταγωνιστές 
του. Το γνωστό σχήµα των διηγηµατικών µερών και των ζωντανών διαλογικών 
περικοπών, που είχαµε δει και σε άλλα δέιγµατα, επαναλαµβάνεται και εδώ.  Τα 
αφηγηµατικά και διαλογικά  µέρη  εναλλάσσονται ως εξής: 

1 � 5 : ΑΦΗΓΗΤΗΣ Εισαγωγή στην υπόθεση, και ένα  θυµοσοφικό δίστιχο (4-
5), για το ταίριασµα του «αντρόυνου». 

6 � 11: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Η Ναζλή δε θέλει την εξορία του γάµου, αλλά ο πατέρας 
την πείθει για την αξία και την οµορφιά του πράγµατος. 

12 �19 : ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Περιγραφή της γαµήλιας µετακίνησης της Ναζλής από το 
σπίτι της στο σπίτι του γαµπρού. Οι σκηνές δίνονται µε ανάµεικτους ιστορικούς 
χρόνους (ήτον πολλ� οι καλεστικοί, ήτον πλούσια η Ναζλή, επέζεψαν, εβγήκεν εις 

                                                                                                                                                          
πρώην πιστός του Ισλάµ, εξηγεί τη σύνδεσή τους µε τη µαγεία, την πίστη στα πονηρά πνεύµατα, 
που ενσπείρουν νόσους, την αποδοχή των εξορκισµών, και των θρησκευτικών ευχών.   



 116

τσ�οντάδες, αστράψανε, ανάψαν οι λαµπάδες) αλλά και ζωντανότερους 
διηγηµατικούς  ενεστώτες (έρχουνται και την παίρνουνε (12), σηκώνεται, λέει (18). 

20 � 21: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Υποδείξεις στη Νένα.  
22 � 23: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Γλυκιά συµπεριφορά Νένας. 
24 � 27: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Η Νένα ρωτά τη Ναζλή για την αιτία των αναστεναγµών. 
28 � 29: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Ο Τσελεπής βλέπει το κλάµα της Ναζλής. 
30 � 31: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Πρόταση στη Ναζλή να δει τα «τριγυροχώραφα» 
32 � 33: ΑΦΗΓΗΤΗΣ.Ανταπόκριση της Ναζλής. 
34 � 37: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Μάλλον µονόλογος της Ναζλής που αναζητά «της νενές 

της το χωριό», τα πλούτη και τα τσιφλίκια της. 
38 � 41: ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Απόφαση του Τσελεπή να χωρίσει, επίσκεψη στον Κατή, 

«λόγια σφαχτικά», σχίσιµο του καπινιού. 
42 � 45: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. ∆ιεκδίκηση των δώρων και των χρυσαφικών. 
46 � 47: ΑΦΗΓΗΤΗΣ.Επιστροφή «στο σπίτι του µπαµπά τση». 
48 � 51: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Η Ναζλή εξηγεί τους λόγους της φυγής και ο πατέρας 

δέχεται την επιστροφή της.    
52 � 55: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Ο Τσελεπής αναζητά τη Ναζλή, τη βρίσκει βαριά 

άρρωστη «και µεσαποθαµένη».  
56 � 59: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Ο Τσελεπής ζητά να µάθει «το κακό της», για να 

αναζητήσει «το γιατρικό της». 
60 � 61: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Ο Τσελεπής στους διαβασµένους και τους Μουλλάδες. 
62 � 65: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ.  Συνεννόηση µε τους γραµµατικούς. 
66 � 73: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Απογοητευτικές απαντήσεις από το µουλλά και τον παπά.  
74 � 79: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Τελευταία λόγια των άτυχων νέων.  
80 � 85: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Θάνατος της Ναζλής, λιβάνισµα, είσοδος της αδελφής.  
86 � 91: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ. Πικρές επιπλήξεις της αδελφής.  
92 � 93: ΑΦΗΓΗΤΗΣ. Αυτοκτονία του Τσελεπή.  
Η αρµονική αυτή εναλλαγή διαλογικών και αφηγηµατικών µερών αποσαφηνίζει 

και απλοποιεί το µύθο, και εξυπηρετεί τη ροή του περιεχοµένου, χωρίς χάσµατα. Η 
ευχερής πρόσληψη είναι έργο του συνθέτη. Ο ακροατής αντιλαµβάνεται την 
κορύφωση της έντασης σε δύο τουλάχιστον σηµεία. Το πρώτο είναι εκεί, που ο 
Τσελεπής «σηκώνεται κ� εις τση Ναζλής του πάει» (53), και το δεύτερο, όταν 
κάρφωσε το γιαταγάνι στην καρδιά του (93). Στο πρώτο σηµείο ο Τσελεπής παίρνει 
τα πράγµατα  στα χέρια του, και προσπαθεί να ανακόψει τη φυσική και µοιρολατρική 
τους πορεία. Στο δεύτερο πεθαίνει, όταν σε πλήρη παρεξήγηση, του καταλογίζουν 
ευθύνες και προβλέπουν επόµενο γάµο.  

Σαν κατασκευή το ποίηµα  είναι ένα ολοκληρωµένο σύνολο καλά δεµένο και στη 
µορφή και στο περιεχόµενο. Η κλιµάκωση των εικόνων εξελίσσεται µε φυσικότητα 
από τη στιγµή, που «εδίδαν τη βουλή κ� εδίδανε το λόγο» (1), µέχρι τότε, που έχοντας 
στα χέρια το γιαταγάνι, «τέσσερεις πήδους έπαιξε κ� εις την καρδιά το βάνει» (93).  

Η µετρική αρτιότητα είναι εµφανής, όπως και η ακρίβεια της οµοιοκαταληξίας. 
Μπορούν να γίνουν όµως κάποιες επισηµάνσεις σηµείων, που αποκαλύπτουν είτε 
φθορά του έργου κατά την προφορική παράδοσή του, είτε γλωσσική ανεπάρκεια του 
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στιχουργού. Ο στίχος 3  (Ανάθεµά την την αρχή κι ανάθεµα την ώρα) µοιάζει 
ξεκοµµένος και ασύνδετος ως προς το νόηµα και την οµοιοκαταληξία. Το κόµµα στην 
τελευταία του συλλαβή δεν είναι συµβατό µε το νέο θυµοσοφικό δίστιχο (4-5, Σαν 
δεν ταιριάσ� αντρόυνο γροίνια �ναι και διχόνοια, - κι απής δε σµίξουν τ� άστρα 
των καϋµός και µοιρολόγια.) που ακολουθεί. Πιθανότατα η καταγραφή του 
Βλαστού, δε συµπεριέλαβε τον αυθεντικό στίχο 4, ο οποίος χάθηκε. 

 Μια νύξη για «κοπέλι» στο στίχο 78, είναι ξεκοµµένη και ανακόλουθη. Αν προ 
του χωρισµού η Ναζλή «συνέλαβε υιό» τότε ο (ή η) συνθέτης µας εξαπάτησε, άφησε 
έξω από την πλοκή σηµαντικό µέρος του µύθου, �επιβαρυντικό� για την 
«καλοµαθηµένη» Ναζλή. Μας εξαπάτησε άλλη µια φορά (44) µε τα  αθώα 
«τσιµποφιλήµατα», που δεν αρκούν «προς τεκνοποιίαν» (ως γνωστόν).    

Κάποιες οµοιοκαταληκτικές ασυµφωνίες ίσως κρύβουν ανάλογες φθορές στο 
αρχικό κείµενο. Τέτοια σηµεία είναι οι στίχοι 50-51 (τρώης- αποδώσης), 52-53 
(αποθάνη- του πάει), 72-73 (πάει-γλυκάνη),82-83 (λιβάνι- πάει), 86-87 (γιορντάµια- 
καθάρια), 89-90 (βοτάνι-κάλλη). Θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και το γνωµικό 
δίστιχο 3-4 (διχόνοια- µοιρολόγια), όµως δεν αποκλείεται αυτό και µόνο το ζεύγος 
των στίχων να είναι µια λαϊκή ρήση, που εντάχθηκε στον κορµό του ποιήµατος. Στα 
λαϊκά δίστιχα και στις µαντινάδες η οµοιοκαταληξία δεν είναι πάντα άψογη.          

 
Γ. Μέσα στους στίχους πλάθεται αδιόρατα το προσδόκιµο πρότυπο του συζύγου. 

Η συµπεριφορά του Τσελεπή δε µπορεί παρά να  είναι αρεστή σε κάθε γυναικεία 
ψυχή. Ο ερωτικός ιδανισµός της γυναίκας στην τουρκοκρητική κοινωνία, πιθανότατα, 
έβρισκε πλήρες και ικανοποιητικό το παράδειγµα του πιστού και αφοσιωµένου 
Τσελεπή, ο οποίος υπερέβη τις γήινες συµβάσεις της διάζευξης και ακολούθησε τα 
δυνατά του αισθήµατα. Με ιπποτισµό, παρέκαµψε τη γυναικεία ανωριµότητα και 
τίµησε τον πρόωρα  ακρωτηριασµένο ψυχικό σύνδεσµο, ακόµα και µετά τη άρση των 
κοινωνικών του δεσµεύσεων.  Στάθηκε πάνω από την προσβλητική φυγή της Ναζλής, 
τη συγχώρησε, την αναζήτησε και τη βρήκε, έκανε απελπισµένες προσπάθειες να τη 
γιατρέψει και να τη σώσει, και πέθανε µαζί της, όταν άκουσε τις υποτιµητικές 
παρατηρήσεις της αδελφής, που έθεταν σε αµφιβολία την ειλικρίνεια  των 
εκδηλώσεων και των αισθηµάτων του.  

Ένα τέτοιο ζηλευτό παράδειγµα ανδρικής ανωτερότητας τίµησε η πιθανή 
στιχουργός, και µαζί της οι συµπιεσµένες εκείνες προσωπικότητες πίσω από τα 
καφασωτά παράθυρα και µέσα στα χαρεµλίκια, που διάβαζαν, απάγγελλαν ή 
τραγουδούσαν το ποίηµα αυτό, όπως έκαναν και µε τον Ερωτόκριτο. Ίσως ο 
Ερωτόκριτος κάποτε να έπαψε να ικανοποιεί τις ροµαντικές αναζητήσεις των 
γυναικών της τουρκοκρητικής κοινότητας. Το παράδειγµα του Τσελεπή έχει πολλές 
ροµαντικές απολήξεις και αν διασταυρωνόταν µε περισσότερα ανάλογα δείγµατα θα 
µπορούσε να στηρίξει το συλλογισµό, ότι υπάρχει συνάφεια µε τα επίσηµα ρεύµατα 
της λογοτεχνίας, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά του 19ου αιώνα.   
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∆ΕΙΓΜΑ 14Ο  
►ΡΙΜΑ ΤΩΝ ΚΕΡΗΜΗ∆ΩΝ (και) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΑΕΤΟΥ.168 
1. Αφουκραστείτε να σας πω να κάµετε και χάζι, 
2. το Χαληλιό169 ρωτήξετε ίντά �χει και γρυνιάζει. 
3. �Στο Κάστρο µέσα πήγαινε να κάµ� ένα ζουµπούσι,  
4. βαστά και καπνοσάκκουλο κ� ένα µακρύ τσιµπούκι. 
5. ─Ανάθεµά την τη στραθιά οπ� έκανα στο Κάστρο, 
6. κ� έχασα το µπεγίρι µου που χύνετο σαν άστρο. 
7. ∆ιαολεµένε Αητέ που �θελα µε γλεντήσης, 
8. πεισµατικό µου το�καµες για να µε ξεκουµπίσης. 
9. ─∆εν το �καµα πεισµατικό εγώ Χαλήλ αγά µου, 
10. µα συ �θελες για ν� ακλουθάς πάντα στη συντροφιά µου. 
11. Εις τον οντά µου το �χα �γω �πο κάτω στο κατώγι, 
12. και του �χα γέµι κι άχυρα περίσσια για να τρώγη. 
13. Και του �χα γέµι κι άχερα οληνυκτίς να τρώγη, 
14. και την αυγή εγκάνιζε και το �χα σαν ρωλόγι. 
15. Μα τώρα που µου ψώφησε µου κόπηκεν η βόλτα, 
16. δεν τρώγει πλειο του άχερα δεν τρώγει πλειο του χόρτα. 
17. Μ� άφησε γέµι και ταγύ, νερό χασίλι, χόρτα, 
18. µηδε δεν ξαναµπαίνει πλειο εις τω Χανιώ την πόρτα170. 
19. Έθεκε κ� εκορδάκιασε171 κι αγάς του µανταλώνει,  
20. πάει ο Μιχάλης172 για να µπη και απ� το τειχιό σκαλώνει. 
21. �Που το τειχιό κατέβηκε κ� εµπήκεν εις τ� αχύρι, 
22. για το χιλό 173Χαλήλ αγά κ� ίντά �χει το µπεγύρι. 
23. Του Χαληλιού η αδερφή γροικά τ� αναθυβάνει, 
24. κ� επόρησενε για να ιδή ίντά �ναι αυτό που κάνει. 
25. Και το στοµάχι τσ� έδειρε µε ξύλα και µε πέτρα, 
26. όλ� οι ανθρώποι τση µιλούν µ� αυτή µηδ� εχαιρέτα. 
27. ─Αδέρφι µου Χαλήλ αγά να το �δες στ� όνειρό σου, 
28. εψόφησεν ο µαύρος σου ο κανακάρικός σου. 
                                                 

168 Παύλος Βλαστός, «Άσµατα Λαϊκά�»τ. Α΄, 1850,σ.871.(Αρχείο Παύλου Βλαστού, τόµος Ι∆΄.) 
Σύµφωνα µε υποσηµείωση του Παύλου Βλαστού, «Οι Κερήµηδες, µεγάλη οικογένεια, Τούρκοι 
εις το φανερόν κρύφιοι δε Χριατιανοί, φίλοι του εν Ρεθύµνη εµπόρου Ν. Αετού, συνόδευσαν 
αυτόν εις Ηράκλειον, εις την επιστροφήν εψόφησε ο ίππος του ον ίππευε ο Αετός. 
Συνδιασκεδάζοντες ηµέραν τινα προσεκάλασαν τον Μιχ. Χαλάτσην να παίξη την λύραν του 
αυτός δε ετραγώδησε το αυτοσχέδιον τούτο τραγώδιον όπερ επροξένησε εις τους ευθυµούντας 
έκπληξιν. Ελθών δε εκ Ρεθύµνου µοι το υπαγόρευσεν µε άλλα άσµατα.» ∆ιατηρείται η 
ορθογραφία του Π. Βλαστού, ακόµα και σε περιπτώσεις όπως «µπεγίρι» (6) και «µπεγύρι» (22) ή 
«άχυρα» (12) και «άχερα» (13). 
169 «Εις των Κερήµηδων.» 
170 «Η προς ∆υσµάς πύλη του Ηρακλείου.» 
171 «Ως χορδή ετέντωσε, εψόφησε.» 
172 «Ο λυρωδός ποιητής.» 
173 «Για να µην ωµώση τον θεόν = χιλόν.» 
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29. Όντεν το λόγον έλεγε να ο Χαληλιός και φτάνει, 
30. κι από τον τόσον του καϋµό τα κρέτα του δαγκάνει. 
31. ─Ανάθεµά σε Αητέ και πάλι ανάθεµά σε,  
32. τα λόγια που µιλήσαµε κοντό να τα θυµάσαι; 
33. Κερήµ αγά και τ� Αητού τη χάρι να γνωρίσης,  
34. όπου σ� εβάλαν µυλωνά το µύλο να γυρίσεις. 
35. Όπου σε βάλαν µυλωνά σ� εκείνο το λιθάρι, 
36. µα κείνο δα το σκοτεινό σ� έκαµενε δοξάρι. 
37. Μ� άχι! Και πού το κάτεχα να σε καβαλικέψω, 
38. να σε γυρίσω στο χωριό κι απόκιας να µισέψω. 
39. Κουσούρι174 µη µου πιάσετε για θα πω καληνύχτα, 
40. γιατί θα πάω να κρυφθώ εις του βουβού την τρύπα175. 

 ك                                         
Α. Το τραγούδι αυτό είναι µια σύνθεση που επισφράγισε την κωµική περιπέτεια 

µιας παρέας διασκεδαστών, που «έκαναν µια στραθιά στο Κάστρο», πήγαν δηλαδή 
από το Ρέθυµνο στο Ηράκλειο για να διασκεδάσουν. Πιθανότατα  στην επιστροφή το 
«µπεγίρι» του Χαλήλ Κερήµη ψόφησε χωρίς κανείς να το περιµένει ή να το 
αντιληφθεί. Χάρη στις επεξηγήσεις του Βλαστού, αλλά και τις πληροφορίες του 
ποιήµατος, αντιλαµβανόµαστε ότι ο Νικόλας Αετός, που χρησιµοποιόυσε το ζώο, 
ίσως δεν το φρόντισε, όσο έπρεπε, και δέχτηκε τις δικαιολογηµένες κατηγορίες για 
τον οδυνηρό χαµό ενός εξυπηρετικού και χρησιµότατου αλόγου. Ο Χαλήλ και ο 
Αετός, κατά τα φαινόµενα, συνδέονται µε αληθινή φιλία, δεδοµένου ότι οι Κερήµηδες 
ήταν κρυπτοχριστιανοί, και δεν είχαν επιθετικά αισθήµατα κατά των συµπατριωτών 
τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο «λυρωδός και ποιητής» Μιχάλης Χαλάτζης, από τις 
Αλιάκες Μυλοποτάµου, µέλος της παρέας και αυτός,  παίρνει το θάρρος ή την εντολή, 
να στιχουργήσει µε αστείο τρόπο το περιστατικό, για να σατιρίσει το θρήνο του 
Χαλήλ και την απολογία του Αετού. Το τραγούδι, ίσως, φαίδρυνε την ατµόσφαιρα 
µιας νέας συνάντησης των φίλων και συνδιασκεδαστών και µε την µελωδία της λύρας  
πληροφόρησε τον ευρύτερο περίγυρο για την «απώλεια» και τις αντιδράσεις των 
«τεθλιµµένων».   

Έστω και αν ο ποιητής είναι Έλληνας, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του 
Τουρκοκρητικού Χαλήλ Κερήµη, λειτούργησε στον χώρο του και στον κύκλο του, 
πλάστηκε για να τον εξευµενίσει και να τον αποφορτίσει, και  χρωµατίζει µε επιτυχία 
µια πτυχή του χαρακτήρα του και ένα στιγµιότυπο από την κοινωνική ζωή του. Σαν 
τραγούδι έµεινε στον κύκλο των πρωταγωνιστών, δεν διαδόθηκε σε ευρύτερους 
χώρους και δεν ψυχαγώγησε άλλους, που δεν γνώριζαν τα πρόσωπα και τα 
πράγµατα.Ο Βλαστός που το διέσωσε, το κατέγραψε µε υπαγόρευση του Χαλάτζη, 
του στιχουργού και µοναδικού ίσως εκτελεστή της ιδιωτικής αυτής µελοποίησης.  

 

                                                 
174 «Σφάλµα , ελάττωµα.» 
175 «Εις του Μορφέως, του ύπνου την αγκάλην.» 
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Β. Ο «χωρατατζής» ποιητής δεν ενδιαφέρεται για πολλά πράγµατα πέρα από το 
κοινώς λεγόµενο «καλαµπούρι». Σαν αφηγητής στην εισαγωγή των πρώτων 
τεσσάρων στίχων προσδιορίζει το θέµα  και τα πρόσωπα. Η εκδροµή στο Κάστρο 
περιλαµβάνει το γεγονός για το οποίο θα κάµοµε «χάζι» (1) και η παρέα του 
Χαληλιού είναι ο κύκλος της «γρύνιας».  

Στους στίχους 5 � 18 δίνονται  οι κινήσεις πανικού των πρώτων στιγµών µέσα 
από τα  επιτιµητικά λόγια του Χαλήλ. Ακολουθεί  η απολογητική επιχειρηµατολογία 
του Αετού, και µε τα µέσα αυτά  το  ευκαιριακό φαιδρολόγηµα έχει δεσµεύσει την 
προσοχή των ακροατών του. Αυτόπτης µάρτυρας ο συνθέτης, διακωµωδεί 
εγκυρότατα το µεµψίµοιρο ύφος του ιδιοκτήτη του «µπεγιριού», που µετανοιώνει 
πικρά για την «αναθεµατισµένη στραθιά» (5) και κατακεραυνώνει τον «διαολεµένο 
Αητό που θέλα τον γλεντήσει» (7). Μάλιστα  µέσα στην αµετροέπεια της κακιάς 
ώρας, του καταλογίζει δόλο και «πεισµατικό» (8). Με κοµµένα τα φτερά ο Αετός 
προσπαθεί να αµυνθεί µε την διάψευση του δόλου και την απόσειση των περιττών 
ευθυνών. « ∆εν το �καµα πεισµατικό εγώ Χαλήλ αγά µου» (9) αρθρώνει σαν 
παγιδευµένος ραγιάς, και συµπληρώνει πιο επιθετικά «µα συ �θελες για ν� ακλουθάς 
πάντα στη συντροφιά µου» (10). Στη συνέχεια υπενθυµίζει  όλες τις σωστές κινήσεις 
για το σταυλισµό και το «τάισµα» του ζώου (11,12,13), και συνθέτει ένα σύντοµο 
µοιρολόι στο «λατρεµένο» υποζύγιο, που «δεν τρώγει πλειο του άχερα, δε τρώγει 
πλειο του χόρτα» (16).   

Οι στίχοι 19 � 30 είναι και πάλι του αφηγητή. Μετά το κλείσιµο του στάβλου  
µόνο ο Μιχάλης αντιλήφθηκε την κακή κατάσταση του ζώου. Ο λυράρης πλέκει το 
δικό του εγκώµιο, σαν πρώτος επισκέπτης στο «αχύρι» και πληροφορητής των άλλων. 
Η αδελφή του Χαλήλ ακολουθεί και δέρνεται µε ξύλα και µε πέτρες για την αδόκητη 
απώλεια. Αυτή µε τα µοιρολόγια της πληροφορεί και τον αδελφό της, Χαλήλ, που 
φτάνει πάνω στην ώρα και παίρνει σειρά στο θρήνο.  

Στους στίχους 31 � 38 έχοµε τους επανειληµµένους αναθεµατισµούς στον Αητό, 
και τα γλυκόλογα του Χαλήλ στο άλογό του. Ο (πατέρας;) Κερήµ αγάς και ο Αητός 
φταίνε για όλα, λέει στο νεκρό του άλογο, που δήθεν το κούρασαν, σαν µυλωνάδες σε 
µύλο µε βαρύ λιθάρι. «Άχι και που το κάτεχα» δηλώνει µεταµεληµένος ο φαιδρός 
µέσα στο πένθος του Χαλήλ, που πήρε µαζί του το άλογο και δεν το άφησε στο χωριό 
πριν «µισέψει». Η λύπη του και τα πονεµένα του λόγια στην πρώτη δύσκολη στιγµή 
γίναν ύλη για γέλιο και κοροϊδία. Πολύ συνετά ο καυστικός ποιητής στους δύο 
τελευταίους στίχους ζητά να µην τον παραξηγήσουν γιατί θα φύγει και θα κρυφτεί 
στην τρύπα του Βουβού, όπως λέει συµβολικά. Υπόσχεται έµµεσα  ίσως, πως δε θα 
ξαναπειράξει τη συντροφιά του, ή ότι θα πάει να κοιµηθεί και να ανανεώσει τις 
δυνάµεις του.  

 
Γ. Ο Ποιητής δεν έχει σοβαρές ιδεολογικές προθέσεις. Αυτό που τον ενδιαφέρει 

είναι να ανακυκλώσει µε αστείο τρόπο την συγκεκριµένη εµπειρία της παρέας, για να 
συνεχιστεί το ευχάριστο κλίµα, που την συγκροτεί. Μέσα στη σκέψη του βρίσκοµε 
αρκετή τόλµη και περισσότερη διάθεση για διακωµώδηση. Η τόλµη εντοπίζεται στο 
γεγονός, ότι θέτει στο στόχαστρο έναν «Τούρκο» και µάλιστα ζηµιωµένο. Υπό άλλες 
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συνθήκες δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο το φαινόµενο, µέσα στα πλαίσια της 
γνωστής τουρκοκρατίας176. Ίσως η κρυπτοχριστιανική ιδιότητα της ευρύτερης 
οικογένειας του Χαλήλ  ήταν γνωστή και η ανεκτικότητά της δεδοµένη. Ως ένα 
σηµείο όµως, αφού δεν έχουν πέσει όλοι οι φραγµοί, και στη σκέψη του ποιητή η 
ταξική διαφορά ανάµεσα στον «Τούρκο» και τον ΄Ελληνα της Κρήτης είναι υπαρκτή, 
όπως φαίνεται στα λόγια και τις προσφωνήσεις. «Χαλήλ αγά µου» (9) προσαγορεύει ο 
ένας, «διαολεµένε Αητέ» (7) και «ανάθεµά σε Αητέ και πάλι ανάθεµά σε» (31), ο 
άλλος, µε τον αέρα του κατακτητή. Αυτή είναι και µια ένδειξη της τουρκοκρητικής 
οπτικής του έργου. Η υπεροχή του Τούρκου δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση.  Στο στίχο 
32 µια  ερώτηση του Χαλήλ, αν θυµάται τα λόγια του ο Αετός, µπορεί να θεωρηθεί 
και σαν απειλή µε υπονοούµενα για µελλοντική τιµωρία.  Στους δύο τελευταίους 
στίχους επίσης η αίτηση συγγνώµης, που υποβάλλει ο λυράρης ποιητής, και η 
δήλωσή του, ότι αποχωρεί και πάει να «κρυφθεί», ίσως αφήνει υπόνοιες για  φόβους, 
που ελλοχεύουν, ύστερ� από την αθυρόστοµη διακωµώδηση. Μέσα σε τέτοιο πλέγµα 
σχέσεων ο πονηρός ποιητής τοποθετεί τη σάτιρά του.      

Το κωµικό το ανακαλύπτει στις φορτισµένες αντιδράσεις του Χαλιλιού, που 
«γρύνιάζει», όπως προκαταβολικά δηλώνει στο δεύτερο στίχο, και στις ισορροπίες, 
που προσπαθεί να κρατήσει ο Αετός.  Οι έξαλλες αντιδράσεις της πρώτης στιγµής 
γίνονται αστείο υλικό µε την απαραίτητη υπερβολή και τη σκηνοθετική αναδιήγηση. 
∆εν γελοιοποιείται η αγάπη προς τα ζώα αλλά  το θρηνητικό σκηνικό της 
συγκεκριµένης περίστασης. Ο Χαλήλ και η αδελφή του  κεραυνοβολήθηκαν στην 
είδηση, ότι «έχασαν το µπεγίρι τους που χύνετο σαν άστρο» και  αντέδρασαν σαν να 
επρόκειτο για άνθρωπο. Τα ανθρώπινα γνωρίσµατα του θρήνου, γεννούν το κωµικό. 
Η αδελφή «έδειρε το στοµάχι τση µε ξύλα και µε πέτρες», και ο Χαλήλ «από τον 
τόσον του καϋµόν, τα κρέτα του δαγκάνει». Τα λόγια  τους είναι εφάµιλλα 
εµπνευσµένων µοιρολογιών και οι διαθέσεις του Χαλήλ πολύ άγριες κατά του κωµικά 
φιλοτεχνηµένου Αετού. Ο τελευταίος αναδίδει γέλιο γιατί απολογείται χωρίς σαφείς 
ευθύνες και προσπαθεί να απεκδυθεί το βάρος και να κατευνάσει το µένος του 
ισχυρού της παρέας. 

∆εν είναι γνωστό πόσο γρήγορα ξεπεράστηκε το «πένθος». Είναι πέρα για πέρα 
σίγουρο όµως, ότι η καθηµερινότητα έδινε ερεθίσµατα για την παραγωγή έντεχνου 
λόγου, και αυτή είναι µια πολύτιµη ένδειξη για τη φαινοµενικά βουβή τουρκοκρητική 
κοινωνία.                 

 

                                                 
176 Ανάλογα περιστατικά µε απώλεια  ζώων έχουν καταγραφεί και δείχνουν µε αστείο ή σοβαρό 
τρόπο, πόσο σηµαντικά ήταν τα µεταφορικά αυτά ζώα παλιότερα. Οι µεροληπτικοί Καδήδες συχνά 
εκδίκαζαν αγεφύρωτες αντιδικίες για την ιδιοκτησία µεταφορικών ζώων. Ένα παράδειγµα: Γ. Ι. Μ. 
«Η δικονοµία του Chadi Εφέντη, Φοραδινό ή Γαϊδουρινό�», περ. ∆ΡΥΡΟΣ, έτος Α΄, φύλλο 6-7 
(∆εκ. 1937), 198-199.   
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∆ΕΙΓΜΑ 15Ο  
►ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΑΪΜ ΑΓΑ.177 
1. Τέσσερις λόντρες ήσανε κ� οι τέσσερις κουρσάροι 
2. κ� οι δυο πηγαίνουν στο Μωριά κ� οι άλλοι δυο στην Πόλη 
3. κ� η λόντρα του Μπραΐµ Αγά πάει για το Μισίρι. 
4. Κι απείτις ελαργάρανε τρακόσ� απού το µώλο 
5. αρχίζ� ο νότος το νερό και ο βορράς το χιόνι 
6. κι ο σκύλος ανατολικός ζεύνει το κουκοσάλιο. 
7. ─ «Καηµένα Χανιωτάκια µου, κ� εδά θε να χαθούµε 
8. και τα παντέρµα τα Χανιά µπλιο µας δεν τα θωρούµε. 
9. Βάστα, µαΐστρο, τα πανιά κι εσύ, µποµπιά, το χιόνι, 
10. να σύρωµε να φτάξωµε στα Μάρµαρ� από κάτω 
11. εκειά που σµίγουν τα νερά και παύουν οι φουρτούνες». 
12. Κι ό,τι τον λόγον ήλεγε κι ό,τι το λόγο λέει, 
13. θωρεί µια µπόρα κι ήρχουντο να πάρει το καΐκι. 
14. Ζεύνου, καλαροσύρνουνε και κάνουνε χελάλι 
15. κ� εκείνος ο Μπραΐµ Αγάς δεν ήκανε χελάλι. 
16. Τσαλοπατεί τσι γούµενες και βγαίνει στο κατάρτι 
17. και σύρνει άγρια φωνή όσο τον εδυνάστη. 
18. ─ «Άµε, φωνή, στη µάνα µου κι άµε και στου κυρού µου 
19. και πε τως κείνο το παιδί τ� αµοναχό απού �χω 
20. να µη µου το µαλώνουνε, να µη µου το χολιούνε, 
21. µη µου το βάλουν στο σκολειό να µου το τυραννούνε. 
22. Μον� ας το βάλουν λοντρατζή, σαν τσ� άλλους λοντρατζήδες, 
23. να βάλη και τα ρούχα µου, να ζώση τ� άρµατά µου, 
24. να βάλη τα στιβάνια µου, να τρέξη στα νερά µου». 
25. Και η νενέ ντου ως τα �κουσε βάνει το φερετζέ τζη 
26. και παίρνουν την τα κλάηµατα στο γεµουρούκι πάει. 
27.  ─ «Μα είντά �ναι δα, Μπραΐµ Αγά, ετούτανά τα λόγια 
28. κ� εγέµισε το σπίτι µας δάκρυα και µοιρολόγια;» 
29. ─ «∆εν κλαίω �γω τσι λόντρες µου, µηδέ τα έξοδά µου, 
30. µα κλαίω τσι λεβέντες µου, απού �τον η πρεπιά µου». 

    إ                                             
  
A. Το ποίηµα διατηρήθηκε στην ελληνική παράδοση, και η καταγραφή του έγινε 

στη Γέργερη Καινουργίου. Όλα τα πραγµατολογικά του στοιχεία όµως βεβαιώνουν 
για την τουρκοκρητική του προέλευση και µάλιστα από το χώρο των Χανίων. ∆εν 
υπάρχουν ιστορικά σχόλια και άλλα ερµηνευτικά στοιχεία, παρά µόνο µέσα στο 
περιεχόµενο του ποιήµατος. Η «λόντρα» είναι κάποιος τύπος πλοίου, αντίγραφο ή 

                                                 
177 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειο, 1976, σ. 91. Το 
ποίηµα καταγράφηκε στη Γέργερη Καινουργίου. ∆εν προσδιορίζεται από τον επιµελητή της 
συλλογής ως τουρκοκρητικό, όµως αυτό πρoκύπτει µε σαφήνεια από τα συµφραζόµενα.     
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έργο των αγγλικών ναυπηγείων178. ∆εν θα πρέπει να ήταν πλοίο µεγάλων διαστάσεων 
µια και σε άλλο σηµείο ονοµάζεται «καΐκι» (13) και για την κουρσάρικη χρήση 
όφειλε να είναι ευέλικτο.  

 Η ναυτική επίδοση των Τουρκοκρητών ήταν αξιόλογη και δεν πρέπει  να 
συσχετίζεται µε την απειρία των υπόλοιπων Τούρκων, που ναυτολογούσαν ελληνικά 
πληρώµατα για να εκµεταλλευτούν τις ικανότητές τους.Το πλήρωµα, «τα καηµένα 
Χανιωτάκια» (7), όπως έδειξε και η έµµετρη «περιπέτειά» τους  ήταν θαλασσόλυκοι. 
«Οι λεβέντες µου και η πρεπιά µου» (30) ονοµάζονται από τον καπετάνιο τους, που 
τους δοκίµασε στις σκληρές εµπειρίες της θάλασσας. Οι Τουρκοκρήτες, σαν πρώην 
Έλληνες διατήρησαν τη θαλασσινή δεινότητα και σε κάποιες περιπτώσεις 
συναγωνίστηκαν και τους εµπειρότερους Υδραίους, όπως αναφέρεται σε άλλο 
τουρκοκρητικό στιχούργηµα179. Ο Μωριάς, η Πόλη και το Μισίρι (Αίγυπτος), είναι 
κατανοητές  κατευθύνσεις στα τουρκοκρητικά πλοία. Ο Μπραΐµ Αγάς είναι ένας 
Χανιώτης καπετάνιος και διευθύνει τη µια από τις τέσσερις κουρσάρικες λόντρες, που 
εξόρµησαν µαζί, πιθανώς από το λιµάνι των Χανίων. Ο «Τούρκος» καπετάνιος ήταν 
κοινός τόπος στα δηµοτικά τραγούδια της Κρήτης. Πιθανώς οι Τούρκοι 
µονοπωλούσαν τη ναυσιπλοΐα  στα πρώτα χρόνια της κατάκτησης της Κρήτης, όταν 
οι Μουσουλµάνοι πειρατές κυριαρχούσαν στην ανατολική Μεσόγειο, και δεν 
επέτρεπαν ταξίδια  σε «άπιστους» καπετάνιους.  

Οι τούρκικες λέξεις και τα τουρκικά ήθη είναι αισθητά και πιστοποιούν την 
ταυτότητα του δείγµατος, ενώ λείπει εντελώς κάθε αναφορά στον  ελληνικό τρόπο 
ζωής ή στην χριστιανική θρησκεία. Το «χελάλι» (14-15), που κάνουν οι 
κληδονιζόµενοι ναυτικοί αφήνεται απροσδιόριστο και νοείται σαν τουρκική συνήθεια  
χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Σε κρητικά δηµοτικά ονοµάζεται µε τον ίδιο τρόπο 
(χαλάλι) αλλά προσδιορίζεται σαν κερί, λιβάνι και λάδι, που κάνουν τάµα στους 
αγίους. Η υπόδειξη του Μπραΐµ για το παιδί του «µην του το βάλουν στο σκολειό να 
του το τυραννούνε» (20), δεν είναι σαν άποψη αποδεκτή από τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισµό και τον πραγµατωµένο τρόπο ζωής. Η νενέ, ο φερετζές της και το 
γεµουρούκι είναι έννοιες οικείες στην αντίληψη του Τουρκοκρητικού, στο χώρο του 

                                                 
178 Svat Soucek, �Certain types of ships in Ottoman � Turkish terminology�, TURCICA, v. VII 
(1975), 234. Από τους οκτώ τύπους πλοίων που χρησιµοποίησαν οι Tούρκοι έµποροι, µόνο η 
«Μαούνα» έχει αραβικό όνοµα, κατά τον συντάκτη του άρθρου. �Seven have their names adopted 
from western languages�.  
179 Ο Φουρναράκης παραθέτει λίγους στίχους από ένα µεγαλύτερο επικό  ποίηµα, που περιέγραφε 
µια από τις συγκρούσεις Τουρκοκρητών και Υδραίων πειρατών. Ο Τουρκοκρητικός ποιητής 
ανέφερε σε ελληνική βέβαια γλώσσα: «Μα κι οι Νυδριώτες ειν� καλοί κι είναι και πολεµάρχοι, 
                                                               δε σαϊντίζουνε ζωή και κάνουνε σα δράκοι. 
                                                               Βγάζει το γιαγλικάκι του, σαρντίζει το γιαρά του, 
                                                               Χασάνη ποιος σου βάρηκε να κόψω την καρδιά του�» 
Το έπος αυτό δεν εντοπίστηκε. Θα πρέπει να είναι µια  αξιόλογη επική σύνθεση, γνήσια 
τουρκοκρητική κατά τη µαρτυρία του Φουρναράκη, κρυµµένη προς το παρόν σε κάποια πτυχή του 
παρελθόντος. Φ[ουρναράκης], «Οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης, βίος, ήθη, έθιµα»,  Εφ. Χανίων ΝΕΑ 
ΕΡΕΥΝΑ, α.φ. 3345 (30 Ιανουαρίου 1924).     
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οποίου πλάστηκε, κατά πάσα πιθανότητα, το ποίηµα,  παρά το ότι διασώθηκε στη 
µνήµη Ελλήνων.        

Πέρα από το θέµα της τουρκοκρητικής προέλευσης, κοινά µοτίβα µε την 
υπόλοιπη κρητική ποίηση υπάρχουν αρκετά. Πλήν του Τούρκου καπετάνιου, 
επισηµαίνονται σαν κοινοί τόποι οι προσευχές και τα ταξίµατα (χελάλι ή χαλάλι 14-
15), η φωνή στη µάνα (18), και η αντίδραση της µάνας (της νενές στην 
τουρκοκρητική διάλεκτο 25), που κινητοποιείται από τη µητρική διαίσθηση και 
αναζητά το γιό της.  

Παρατίθεται παρακάτω ένα180 από τα πολλά κρητικά τραγούδια µε παραπλήσιο 
ναυτικό περιεχόµενο, πάνω στο οποίο έχουν τονιστεί τα κοινά σηµεία. Σίγουρα  η 
ποιητική παράδοση Κρητών και Τουρκοκρητών  αντλούσε από κοινές βάσεις 
αισθητικών δεδοµένων και δεν επηρεαζόταν καθοριστικά από τη θρησκευτική και 
εθνική διαφοροποίηση. 

           
Καράβι που κιντύνευγε στσι Κόρφους στα Σαντάλια 
Σαρανταδυό πηχώ �τανε κ� είχε και χίλιους µέσα,  
Κ� είχε Ρωµιό πραµατευτή και Τούρκο καπετάνιο,  
Κ� είχε και τρείς ναυτόπουλους που τους καιρούς γνωρίζαν. 
Ο γεις γνωρίζει το ταχύ, κι άλλος το µεσονύχτι 
Κι ο τρίτος ο καλύτερος πότε θα ξηµερώσει. 
Παιζογελώντα �νέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει. 
«Τι έχεις µωρέ ναυτόπουλε και κλαις και κατεβαίνεις;» 
«─Τα είδα καπετάνιο µου ο θιός να µην τα φέρει 
Είδα την πούλια κ� ήστραψε και το φεγγάρι εχάθη!» 
Τάσσουν οκάδες το κερί, τσουβάλια το λιβάνι 
Και µε το βουϊδοτούλουµο να κουβαλούν το λάδι. 
Ένα µικρό ναυτόπουλο δεν ήκανε χαλάλι. 
Σαράντα ώρες κολυµπά, σαράντα ώρες κλαίει 
Κι απάνω στη σαρανταριά σέρνει φωνή µεγάλη: 
«Πάνε φωνή στση µάνας µου στση σκύλας τσ� αδερφής µου, 
στση σκύλας τση ξαδέρφης µου και στσ� αγαπητικής µου, 
πε τως το πώς παντρεύτηκα, πως πήρα µια γυναίκα. 
Πήρα την πλάκα πεθερά, τη µαύρη γης γυναίκα 
Τα χοχλακούδια του γιαλού, αδέρφια κι αξαδέρφια». 
Παίρνει η µάνα το γιαλό κ� η αδερφή τον άµµο 
Βρίσκουν το µπερτσεδάκι ντου σ� ένα χαράκι απάνω. 
«Καταραµένη θάλασσα, καταραµένο κύµα, 
ήπνιξες τ� αδερφάκι µου, κοντό δεν είναι κρίµα;» 
  
Β. Ο ποιητής µε τα γνωστά µέσα της διήγησης και των διαλόγων επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στην άτυχη ώρα του Μπραΐµ Αγά, στο ναυάγιο του «καϊκιού» του 

                                                 
180 Ε.Ε.Κ.Σ., τ. ∆΄ (1941), Αθήναι, σ.224. 
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(13), και στο χαµό των παλικαριών του. Αφήγηση από τον ποιητή  και διάλογος, ή 
καλύτερα, εντολές του Μπραΐµ,  εναλλάσσονται περιοδικά στους τριάντα στίχους του 
ποιήµατος. Οι αφηγηµατικοί χρόνοι ενεστώτες και παρατατικοί ή αόριστοι 
αναµειγνύονται όπως στα περισσότερα τουρκοκρητικά δείγµατα, χωρίς κανένα 
αισθητικό πρόβληµα.  Σχηµατικά διαµορφώνεται η ακόλουθη θεµατική διαδοχή:  

1 � 6   : Αφηγηµατική εισαγωγή. 
7 � 11 : Πρώτα παραγγέλµατα του καπετάνιου µπροστά στη φουρτούνα. 
12 �17: Αφηγηµατική παρουσίαση της  µάχης µε τα κύµατα. 
18 �24: Φωνή του Μπραΐµ στη µάνα του. 
25 �26: ∆ιαισθητικές κινήσεις νενές.   
27 �30: ∆ιάλογος (φανταστικός) νενές � Μπραΐµ.  
Στην εισαγωγή δίνονται εν συντοµία  πολλές πληροφορίες ναυτικού 

περιεχοµένου. Σε έξι περιεκτικούς στίχους παρουσιάζονται, η αναχώρηση των πέντε 
κουρσάρικων πλοίων, προφανώς από κάποιο µεγάλο λιµάνι, όπως των Χανίων,  το 
στίγµα της πορείας καθενός, ο καπετάνιος της πέµπτης λόντρας, ο Μπραΐµ Αγάς και η 
κατεύθυνσή του προς το Μισίρι, η ενίσχυση των ανέµων  µετά την αναχώρηση και η 
σφοδρή τρικυµία, που βρήκε µεσοπέλαγα του ταξιδιώτες.  

Μέσα στο υπόβαθρο αυτό τοποθετείται άνετα η επόµενη εικόνα του 
θορυβηµένου καπετάνιου, που ανεβαίνει στο κατάρτι και µετά  πληροφορεί το 
πλήρωµά του για τον φοβερό κίνδυνο181. Η απαισιόδοξη εκτίµησή του αφήνει µια 
ελπίδα, αν προφτάσουν να καταφύγουν στο Σούνιο «στα Μάρµαρ� από κάτω». Η 
ποιητική γεωγραφία έχει την άδεια να τοποθετεί τα Μάρµαρα ακόµη και στην πορεία 
προς το Μισίρι. 

Η επόµενη εικόνα δίνεται από τον ποιητή - αφηγητή. Είναι οι κρίσιµες και 
τελευταίες στιγµές της πάλης µε την άγρια θάλασσα, που θέλει «να πάρει το καΐκι». 
Τα τάµατα των ναυτών και η «άγρια φωνή» του Μπραΐµ πάνω από το κατάρτι, 
καλύπτουν την εικόνα του ναυαγίου, που δεν δίνεται στην περιγραφή αλλά αφήνεται 
να εννοηθεί.   

Ό,τι αποµένει  στη συνέχεια είναι η φωνή του καπετάνιου, που ταξιδεύει µέχρι τα 
αυτιά της νενές του. Είναι τα τελευταία παραγγέλµατα του πατέρα για την 
µεταχείριση του γιού του και το µέλλον του. Η τελευταία σκηνή παρουσιάζει τα 
«κλάηµατα» και την αγωνία της νενές, που πάει στο «γεµουρούκι» (τελωνείο και 
λιµεναρχείο της εποχής εκείνης), προφανώς για να µάθει την τύχη του γιού της και 
νοερά ή διαισθητικά µιλεί στον Μπραΐµ, και τον ελέγχει για τα πικρά του τελευταία 
λόγια. Η κατακλείδα είναι τα λόγια του πνιγµένου Μπραΐµ, που κλαίει «τσι λεβέντες 
του» και όχι «τσι λόντρες µουδέ  τα έξοδά του».  

Το ποίηµα είναι ένα δεµένο σύνολο µε σαφή εξέλιξη και πλοκή, σώζεται 
ολόκληρο και λειτουργεί σαν πλήρες λογοτεχνικό δηµιούργηµα. Η καλλιτεχνική του 
αρτιότητα αποδεικνύεται από τη διατήρησή του, στα χείλη και στη µνήµη των 

                                                 
181 Στις ελληνικές παραλογές είναι συνηθέστερη η εικόνα του µικρού ναυτόπουλου, που «ξεδιαλέγει 
τους καιρούς και βλέπει τον αγέρα». Γιώργος Ιωάννου, Τα δηµοτικά µας Τραγούδια, Ερµής, Αθήνα, 
1994, 57. 
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Κρητών, οι οποίοι, προφανώς, αναγνώριζαν το ποιητικά αξιόλογο και το 
σταχυολογούσαν.  

Μετρικά το δείγµα είναι άψογο.  Οι δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι είναι καλά 
διαµορφωµένοι, η τοµή καλά τοποθετηµένη στην 8η συλλαβή και η ρυθµική ροή του 
λόγου απρόσκοπτη, παρά την έλλειψη οµοιοκαταληξίας. ∆ιασκελισµοί του νοήµατος 
υπάρχουν παντού, αφού τα επιµέρους νοήµατα ολοκληρώνονται σε ευρείες ενότητες 
και όχι σε δίστιχα µορφώµατα, όπως σε άλλα δείγµατα. Ο ρυθµός, που αναδίδει το 
ποίηµα, είναι αποκαλυπτικός για τη διάδοση του συγκεκριµένου «ακούσµατος» και 
για τον δηµοφιλή του χαρακτήρα.    

 
Γ.  Αν πρέπει να αντλήσοµε κάποια ιδεολογικά στοιχεία από το περιεχόµενο του 

συγκεκριµένου τουρκοκρητικού δείγµατος, το πρώτο που θα λέγαµε είναι ότι δεν 
αποκλίνει αλλά συγκλίνει απόλυτα προς την υπόλοιπη ποιητική της Κρήτης. Ο 
έµπειρος ποιητής δεν άντλησε από ξένους καλλιτεχνικούς χώρους κανένα στοιχείο 
και δεν δανείστηκε από άλλο πολιτισµό παρά µόνο τα ονόµατα των προσώπων, µια  
αµφισβήτηση της παιδαγωγικής σκοπιµότητας και κάποιες λέξεις τουρκικές. Κάθε 
άλλη εικόνα µε κοινωνικό η  φυσικό συµβολισµό είναι παρµένη από τον ευρύτερο 
πολιτισµικό χώρο της Κρήτης.  

Η ναυτική επίδοση, η ψύχραιµη στάση απέναντι στη φυσική απειλή, το δέσιµο 
µε τον γενέθλιο τόπο, το πάλεµα στη φουρτούνα, η ενδοοικογενειακή στοργή, τα 
κληρονοµικά πρότυπα στο επάγγελµα, στην αµφίεση, στη διαβίωση εν γένει, τα 
δάκρυα και τα τιµητικά  µοιρολόγια στον πεθαµένο, η αξιολόγηση της ανθρώπινης 
ζωής πάνω από κάθε άλλη υλική αξία, όλα είναι στοιχεία του διαχρονικού κρητικού 
πολιτισµού, τον οποίο σέβεται ανεπιφύλακτα ο «Τούρκος» ποιητής, όπως άλλωστε 
και κάθε ανάλογος Έλληνας. Η θρησκευτική οπτική λείπει εντελώς από το έργο. 
Παρά το ότι οι τελευταίες στιγµές είναι εύκολο να φορτίζονται µε µεταφυσικές 
νύξεις, στο ποίηµα του Μπραΐµ Αγά µπορούµε να µιλήσοµε για υπέρβαση της 
µεταφυσικής αγωνίας είτε µε τη µουσουλµανική, είτε µε τη χριστιανική της µορφή. 
Αντί του ενδιαφέροντος για  τη µετά θάνατον ζωή υπάρχει ενδιαφέρον για την επίγεια 
ζωή όσων αποµένουν και κλάµα για «τσι λεβέντες», που τη χάνουν.   

Μια διαφορά, που θα µπορούσε να επισηµανθεί και να θεωρηθεί ιδεολογικά 
δηλωτική είναι οι συχνές κακολογίες στην «καταραµένη θάλασσα» και το 
«καταραµένο κύµα», που επισφραγίζουν σαν γνώριµο και κοινότυπο µοτίβο τα 
ναυτικά δηµοτικά τραγούδια  της  Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Στο 
συγκεκριµένο δείγµα απουσιάζει αυτή η διαλεκτική και αντίθετα υποβάλλεται ένας 
σεβασµός στη φυσική τάξη, µια µοιρολατρική αποδοχή της φονικής ακρότητας των 
φυσικών φαινοµένων.    Το κρητικό ποίηµα, που επισυνάπτεται, δείχνει την κοινή 
αντίληψη των αξιών αλλά και τις διαφορετικές τοποθετήσεις. 



 127

∆ΕΙΓΜΑ 16Ο  
«ΤΑ ΕΚΑΤΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».182 
1. Ένας θεός µας ήπλασε εµέ και σε παγόνα, 
άντες να φιληθούµενε στα χείλη και στο στόµα. 

2. ∆γυο µάτια κρίνεις νούρι µου και µια γκαρδιά λατρεύεις, 
Κορµί �ναι απού τυραννάς, νειώτ� είναι απού κερδεύεις.  

3. Τρεις µέρες κι αν µε βάλουνε στη φυλακή για σένα, 
     τρεις χρονοσί (;) θα µου φανούν για µποναµή (;) σε µένα. 
4. Τέσσερις στείλους µούστεισες µέσα στα σωθηκά µου, 
Κι οι τέσσερις φλοµωτικούς στα φύλλα τση καρδιάς µου.  

5. Πέντε βολές λιγώνοµαι κερά µου την ηµέρα, 
δγυο το ταχύ, τρεις το βραδύ για µποναµη (;) σε σένα.        

6. Εξέστρυψές µου το ντο νου δίχως να τον αραίνω (;), 
δω µου το κόρη το φιλί µα να �γω παραβγιαίνω.  

7. Εφτά κυπαρισσόµηλα χρυσή µου µάνα γιένα, 
τα δγυο βυζά του κόρφου σου ποιος τάχει φιλασµένα; 

8. Οχτώ βολές σε πλάσανε οι αγγέλοι µε το µέλι, 
και πήρανέ µου το ντο νου σα �να µωρό κοπέλι. 

9. Αίµα ενιά σταλαµατιές στάσει  �που τη γκαρδιά µου 
και τόδεσάνε (;) στο βυθό πουπούλα (;) κοπελιά µου. 

10. Εδίπλωσα τα λόγια µου και ήκαµά τα δέκα 
µα του Ραµπή το λοϊσµό παίρνω σε �γω γυναίκα. 

11. Έντεκα µήλα κόκκινα στο χιώτικο µενδίλι 
µην το θαρεύεις κανενούς το όµορφό σου αχείλι. 

12. Σα δωδεκάχρονο παιδί µ� έχεις κουζουλαµένο 
στη Μπαρµπεριά µ� εξώρισες άδικα το καϊµένο. 

13. Τη νύχτα δεκατρείς βολές πορίζω στον αέρα 
κι από τη λαύρα τση καρδιά µ� θαρώ πως είναι µέρα. 

14. Σε δεκατέσσερις τροχούς µ� έβαλ� ο λογισµός σου 
να µε νικήσει πολεµά µικρή µου ο καϊµός σου. 

15. Σαν ήτανε η αγάπη µας σε δεκαπέντε δίπλες 
ξεµπερδεµένες για Ραµπή  �πο του σβντά τσι λύπες. 

16. ∆εκάξι χρόνους σήµερο τη µάνα µου δεν είδα 
και αχταπάν (;) σταλαµατιές κι όλη µου την ελπίδα. 

17. Στα δεκαφτά πατήµατα στέκω και συλλογούµαι 
να µη σε πάρει άλλος κιανείς και γω δα σε λυπούµαι.  
�������������������� 

18. Στσι κοσιµιάν επάτησα µικρή µου, δε σε πήρα 
κι έχω στα πόδια σίδερα και στο λαιµό αλυσσίδα. 

19. Στσι κοσιδγυό δα σου το πω οπίσω σου κι εµπρός σου 

                                                 
182 Kemal Özbayri et Emmanuel Zakhos � Papazakhariou «Documents de Tradition Orale des Turcs 
d� Origine Crétoise», TURCICA, Vol. VIII/1. (1976), 83. 
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άλλος να µη σε �γγαλιαστεί να φέρω το γκαϊµό σου. 
Α. Σύµφωνα µε τον kemal Özbayri και τον Εµµανουήλ Ζάχο � Παπαζαχαρίου, 

που δηµοσίευσαν το παραπώνω απόσπασµα στο περιοδικό TURCICΑ, τους στίχους 
απήγγειλε για την καταγραφή, ο Hüseyin Uğurel, Τούρκος εργάτης στο Στρασβούργο, 
µε προέλευση από το Aydin της Τουρκίας και καταγωγή, προφανώς, τουρκοκρητική 
183. Άρα η γεωγραφική και χρονική περιπέτεια του στιχουργήµατος είναι εκπληκτικά 
µεγάλη, και κατανοητές οι αλλοιώσεις, που σε κάποια σηµεία κάνουν δυσνόητο το 
κείµενο184. Αν υποθέσουµε ότι πέρασε στη Μικρά Ασία µε τους Τουρκοκρήτες  της 
ανταλλαγής, µιλήθηκε σε κάποια νέα εστία  προσφύγων, πέρασε στη δεύτερη γενιά, η 
οποία δεν κατανοούσε πλήρως το κρητικό λεξιλόγιο, ταξίδεψε µε κάποιο 
µεταναστευτικό ρεύµα Τούρκων εργατών στην Ευρώπη, όπου και καταγράφτηκε σαν 
δείγµα της προφορικής παράδοσης των Τουρκοκρητών, µαζί µε πολλά άλλα δείγµατα. 
πεζού και έµµετρου λόγου, που δηµοσιεύονται στο ίδιο περιοδικό.  

Οι καταγραφείς και πρώτοι σχολιαστές του ποιήµατος, θεωρούν το δείγµα, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, µια άγνωστη εκδοχή των «Εκατόλογων», που σαν συνθέσεις ήταν 
πολύ διαδεδοµένες στον ελληνικό νησιώτικο χώρο, πριν από την Οθωµανική 
εξάπλωση185. Πώς από την προοθωµανική κρητική ποίηση πέρασε στη χρήση των 
Μουσουλµάνων της Κρήτης, και µάλιστα ανακατασκευάστηκε στην αυθεντική 
τουρκοκρητική διάλεκτο µε τις τουρκικές λέξεις και την ιδιαίτερη µωαµεθανική 
ορολογία, δε µας λένε οι συγγραφείς του άρθρου. Ασφαλώς θα πρόκειται για  ένα 
αξιόλογο δείγµα, που αποδεικνύει την πολιτισµική όσµωση στο χώρο της Κρήτης, η 
οποία  κυρίως µε την ποιητική παραγωγή, ξεπέρασε τα  τοιχώµατα, που διαχώριζαν 
τις δύο θρησκευτικές κοινωνίες του νησιού. 

 Η µορφή που έχει το δείγµα µας είναι ενδιαφέρουσα, δεδοµένου ότι ακολουθεί 
την κανονική αρίθµηση και πάνω από το δέκα, ενώ τα γνωστά δείγµατα προχωρούν 
κατά δεκάδες  (�δεκάτιζε τα λόγια σου, δια να κόπτης στίχους�) µετά τους δέκα 
αρχικούς στίχους και καταλήγουν στο εκατό. Το τελικό σύνολο είναι είκοσι 
αριθµητικές ενδείξεις, πράγµα που βλέποµε να προσεγγίζει και το τουρκοκρητικό  
δείγµα. 

 Αν αναζητήσοµε οµοιότητες µε τα δηµοσιευµένα  ελληνικά εκατόλογα και τα 
άλλα συναφή «Ερωτοπαίγνια» θα βρούµε αρκετές. Η «παγόνα», για παράδειγµα, του 
πρώτου στίχου είναι µια γνωστή ονοµασία της αγαπηµένης κόρης στα «καταλόγια» 
του χειρογράφου της Βιέννης186, όπου διαβάζοµε το παρεµφερές δίστιχο, «Απ� όλες 
τες ευγενικές, ηξεύρω µια  παγόνα, - οπού έχει χείλη κόκκινα κι ουδέν µε δίδει το 

                                                 
183 Όπως γράφουν για το τραγούδι και τον αφηγητή οι συντάκτες του άρθρου «Elle nous a été 
communiquée par Hüseyin Uğurel, originaire de Söke (Aydin), ouvrier dans la region de 
Strasbourg». TURCICA, ό. π., 82. 
184 Κάποιες λέξεις δεν είναι κατανοητές και δηµιουργούν ασάφεια στους στίχους. Π.χ. 3. χρονοσί � 
µποναµή, 6. αραίνω, 9. τόδεσάνε στο βυθό, πουπούλα κοπελιά µου, 16. αχταπάν� 
185 «�une recitation qui est ni plus ni moins qu� une version inconnue des �Ecatologa� ou �Cent 
mots de l� amour�, un code de l� amour courtois doublé de sens mystique, très répandu dans les îles 
de l� Archipel bien avant l� occupation ottomane�» TURCICA, ό. π. 82. 
186 Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, β΄έκδ., τόµ. 2ος, εκδ. ∆ωδώνη, 1977, 30. 
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φιλί». Στην «Αλφάβητο της Αγάπης» επίσης, στο γράµµα  Κ, η κόρη προσαγορεύεται 
«ωραίον µου παγόνι», µαζί µε πολλούς άλλους χαριτωµένους χαρακτηρισµούς. Πιο 
εντυπωσιακή είναι η οµοιότητα του τρίτου δίστιχου της τουρκοκρητικής κατασκευής 
(Τρεις µέρες κι αν µε βάλουνε στη φυλακή για σένα,- τρεις χρονοσί θα µου 
φανούν για µποναµή σε µένα.)  µε τον τρίτο λόγο από τα αυθεντικά «Εκατόλογα» 
του χειρογράφου του Λονδίνου: «Τρεις χρόνους και αν µ� εβάλασιν στα σίδερα δι� 
εσένα,- τρεις ώρες να µ� εφάνησαν εκ την πολλήν σου αγάπην»187. Να αναφέρουµε 
και την οµοιότητα του 13ου «λόγου» (τη νύχτα δεκατρείς βολές πορίζω στον αέρα, - 
κι από τη λαύρα τση καρδιάς µ� θαρώ πως είναι µέρα), µε ένα κυπριακό δίστιχο, 
που λέει «Φως µ� όταν σε θυµηθώ, βκαίνω να πάρ� αέρα. � Και αν ένι κη 
µεσάνυχτα, φαίνεται κη εν ηµέρα.». Σε άλλο κυπριακό δίστιχο επίσης συναντούµε 
την έκφραση του 7ου «λόγου» «τα δυό βυζά του κόρφου σου» , αν και το υπόλοιπο 
περιβάλλον δεν ταυτίζεται.188  Σίγουρο πρέπει να θεωρείται, ότι το τουρκοκρητικό 
σχήµα προϋποθέτει τη γνώση του παλιότερου ελληνικού, από το οποίο, πιθανότατα, 
περακινείται.  

Σε λαογραφικές συλλογές της  Κρήτης έχουν καταγραφεί ανάλογα 
στιχουργήµατα µε αρίθµηση ή µε αλφάβητο, όµως δεν παρουσιάζουν τόσες 
οµοιότητες µε την τουρκοκρητική σύνθεση, παρά µόνο σε µεµονωµένες λέξεις και 
εκφράσεις189.  

                                                 
187 Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, β΄έκδ., ∆ωδώνη, Αθήνα, 1977, τόµ. 2ος, σ. 22. 
188 «Τα δκυο βυζιά του κόρφου σου πων πα στο νεωµάν τους,- το πλάσµαν θανατώνεται στο πρώτο 
τίναµάν τους.» Μιχαήλ Περάνθης, Ανθολογία Νεοελληνικής Ποιήσεως, έκδ 10η, Ελληνικά 
Γράµµατα, Θεσσαλονίκη, τ. 1, σ. 168.  
189 Εµµ. Ιωσήφ Φραγκεδάκης, Η Παντρειά στην Κρήτη, Τύποις Μανουσάκη, Ρέθυµνο, 1961, σ. 96 
-100. Μια σειρά, για παράδειγµα, τριάντα δίστιχων, που τραγουδιούνταν την ώρα, που χόρευε η 
νύφη µετά τον γάµο, αρχίζει και τελειώνει ως εξής: 

Ένα θα βάλω πάλι αρχή µνια κόρη να παινέσω, 
Και σας ζητώ συµπάθεια τα λόγια µην µπερδέσω. 
 
∆υο µάθια τσ� έµπεψεν ο Θιος και δυο βυζιά στον κόρφο, 
Καλλίτερα µυρίζουνε απ� τον ακράτο µόσχο. 
 
Τρία �ν τα φύλλα τση καρδιάς, που µου �χει µαραµένα, 
Ο έρωτας ο �πίβουλος αγάπη µου για σένα� 
����������������������.. 
Τριάντα αγαπητικές έκαµα στον καιρό µου, 
Κι� οι µαντινάδες κι� οι σκοποί ήσαν το διάφορό µου.  
Σε µια πραγµατική αλφάβητο της αγάπης επίσης από την Κρήτη, µε 24 δίστιχα από το Α ως το 

Ω, που επίσης τραγουδιούνταν στο τραπέζι του γάµου µε τη σειρά από τους πανηγυριστές, 
διαβάζοµε στο έργο του Φραγκεδάκη: 

Άλφα, Αρχίζω να σου πώ τον πόνο τση καρδιάς µου,  
Ν� ακούσεις να µε λυπηθείς κιτροµανταρινιά µου. 
 
Βήτα, Βασιλικός σγουρός µέσα στο περιβόλι, 
Για το λιγνό σου το κορµί καθηµερνή και σκόλη               
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Β. Τα δεκαεννιά δίστιχα, που διασώζει η καταγραφή Özbayri � Παπαζαχαρίου, 

ακολουθούν την αριθµητική πρόοδο µέχρι το «δεκαφτά» και στη συνέχεια, ίσως η 
µνήµη του Uğurel, πετάγεται στο «κοσιµιάν» και «κοσιδγυό», όπου και καταλήγει. 
Σαν σύνθεση είναι επιτυχής, χρησιµοποιεί τους αριθµούς σε χωριστές και πρωτότυπες 
σε κάθε δίστιχο εικόνες αγάπης. ΄Εξω από το σύστηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ο 
αριθµός «έξε», ο οποίος αποκολλάται από τη λέξη «εξέστρυψες», κατά  εντελώς 
πρωτότυπο γλωσσικά,  και συνθετικά ευρηµατικό  τρόπο. Όµως ο τρόπος αυτός είναι 
γνωστός και δοκιµασµένος στα αυθεντικά «Εκατόλογα», όπου το τριάντα βγαίνει από 
το «Τριαντακλωνοκυπάρισσε», το εβδοµήντα από το «Εβδοµηντάθυρον 
κλουβίν»190κλπ.  

 Αν το δεδοµένο «ερωτοπαίγνιο» είχε επιπλέον  αριθµητικές ενδείξεις δεν 
διευκρινίζεται. Το καταληκτικό δίστιχο µε τον αριθµό «κοσιδγυό» µπορεί κάλλιστα 
να νοηθεί και σαν κατακλείδα, που διατυπώνει µια ευχή µόνιµη, να µην πάρει ποτέ η 
νέα άλλον άντρα. Άρα θα µπορούσαµε να πιστέψοµε ότι ολοκληρώνεται στο σηµείο 
αυτό το νόηµα  του ποιήµατος  µε τον ρητό όρο, που θέτει ο  αφηγητής. Ακόµη θα 
µπορούσε να επισηµανθεί ότι συνδέει σε πολλά σηµεία την αρίθµηση µε την ηλικία 
του, και τα εικοσιδύο χρόνια είναι µια ερωτικά ώριµη βαθµίδα για γάµο µε τη νέα. Η 
αναφορά σε µεγαλύτερες ενδείξεις ίσως θεωρούνταν αντιποιητική.  

Υπάρχει σε όλα τα δίστιχα ένας νέος,  που σε ύφος θερµά εξοµολογητικό 
αποκαλύπτει στην αγαπηµένη του τις «δίπλες» της κρυφής του αγάπης. Το ύφος του 
ερωτευµένου νέου είναι ευγενικό και εξιδανικευτικό για την ποθητή νέα και για το 
πολύτιµο φιλί της. Η µόνη τολµηρότερη αναφορά βρίσκεται στο δίστιχο µε την 
ένδειξη «εφτά», όπου ο νέος υπερβαίνοντας τις µουσουλµανικές συγκαλύψεις, ρωτά, 
«τα δγυό βυζά του κόρφου σου ποιος τάχει φιλασµένα», σπώντας κάπως αναπάντεχα 
το κλίµα της διαµορφωµένης εκφραστικής κοσµιότητας. Αντιγράφοντας µια άποψη 
του Λίνου Πολίτη για τα παραπλήσια µεσαιωνικά «καταλόγια», θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι και στο δείγµα µας,  «ο κυρίαρχος τόνος είναι ο λυρικός και έντονη µια 
γλυκύτητα που ταιριάζει µε το κλίµα των νησιών και µε το ήθος των ανθρώπων τους. 
Είναι ο ίδιος τόνος που αντικατοπτρίζεται και στα Ερωτοπαίγνια».191  

Κάθε ερωτική κρίση ή πρόταση του παθοφλόγιστου νέου ολοκληρώνεται στους 
δύο στίχους της αριθµηµένης κατασκευής. Κεντρική ιδέα είναι η κόσµια  ερωτική 
πολιορκία της νέας προς την οποία κατευθύνονται «µολπηδόν» τα  αριθµηµένα βέλη.  
Ο νέος, σαν  «κουζουλαµένο παιδί» (12) επαναλαµβάνει φράσεις δοκιµασµένες, ως 
ένα ποσοστό, στα ελληνικά «Εκατόλογα», όπως «άντες να φιληθούµενε», «µη µε 

                                                                                                                                                          
Γάµα, Γαµπρός επιθυµώ να γίνω του κυρού σου,  
Γιατί τα πολυρέγοµαι τα κάλλη του κορµιού σου. 
��������������������  
Ωµέγα, µ� άρεσες πολύ να σε θωρώ κερά µου, 

         Και θα σε κλέψω µια βραδυά να γιάνουν τα φτερά µου.     
190 Λίνος Πολίτης, Ποιητική Ανθολογία, ό. π., τ. 2, σ.23,24. 
191 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Θ΄έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1998,110.  



 131

τυρανάς», «λιγώνοµαι για σένα», «εξέστρυψές µου το ντο νού», «µη σε πάρει άλλος 
κιανείς», «µε του Ραµπή το λοϊσµό παίρνω σε εγώ γυναίκα»�192  

 Αποδοµηµένα τα δίστιχα θα µπορούσαν να είναι µεµονωµένες «µαντινάδες» του 
κρητικού χώρου µε θερµό ερωτικό περιεχόµενο. Πιθανότατα η κατασκευή 
ακολούθησε τη δοκιµασµένη ποιητική της µαντινάδας, µε τη δεκαπεντασύλλαβη 
οµοιοκατάληκτη στιχουργική. Η οµοιοκαταληξία  υπερβαίνει τα  µεσαιωνικά 
πρότυπα, τα οποία  δεν ακολουθούν την οµοιοκαταληξία, πέρα από ελάχιστα 
«Λιανοτράγουδα» από το χειρόγραφο του Λονδίνου.193 Εδώ η οµοιοκαταληξία είναι 
ακριβής σε όλο το ποίηµα, παρά το ότι η περιπέτεια του δείγµατος µέχρι το 
Στρασβούργο, έχει αφήσει τα φθαρτικά της ίχνη πάνω σε ορισµένα ζεύγη 
οµοιοκαταληξιών (αραίνω (;)-παραβγαίνω).  

Το νόηµα πάντα ολοκληρώνεται στα πλαίσια των δύο στίχων, και σε κανένα 
σηµείο δεν διασκελίζεται στον τρίτο ή στον τέταρτο. Κάθε ζεύγος στίχων µεταφέρει 
τον ακροατή σε νέα εικόνα αγάπης, κατά το πρότυπο της  περιεκτικής και εύληπτης 
µαντινάδας. Το ξεχωριστό νόηµα σε κάθε αριθµητική ενότητα πηγάζει από τις αρετές 
του ερωτικού  ειδώλου, τις οποίες αυθόρµητα υµνεί ο οµιλητής, κινούµενος σε ένα 
ποιητικό σχήµα παγιωµένο. Στα  γνωστά «Εκατόλογα» και στους στίχους 192-193, η 
«Ληγερή» δίνει εντολή στον «Νεώτερον» να  αρθρώσει «εκατόν λόγια», όχι να 
διηγηθεί µια συνεκτική ιστορία: «Εκατόν λόγια, νεώτερε, θέλω να σε ρωτήσω, - και 
αν τα διακρίνης ασφαλώς, φιλίν να σε χορτάσω». Η διαχρονική αυτή εντολή, µοιάζει 
να  παρακινεί και τον Τουρκοκρήτα  στιχοπλόκο, έστω και αν δεν αναφέρεται. Ίσως 
πάνω στην παρακίνηση αυτή να βασίζεται η όλη στρατηγική των νεότερων 
εκατόλογων και αλφάβητων.  

Σε όλα τα δίστιχα (πλην του 16ου) υπάρχει  το εγώ του λαλίστατου ερωτευµένου 
και το βουβό εσύ της κόρης, η οποία  δεν φαίνεται  «ευάλωτη». Στα  αυθεντικά 
ελληνικά «Εκατόλογα» η κόρη απαντά στις φλογερές προτάσεις του νέου, ενδίδει στις 
ερωτικές του πιέσεις, «ξατιµάζεται» και µετανοεί πικρά, υβριζόµενη από τον 
«λιθοκάρδιο άγουρο». Μένει κανείς µε την εντύπωση ότι το unhappy end της 
ελληνικής εκδοχής διορθώνεται από την τουρκοκρητική οπτική του θέµατος, που 
προφυλάσσει τη νέα από τον ερωτικό εµπαιγµό.   

 Οι προσαγορεύσεις προς την αγαπηµένη κοπέλα δεν επαναλαµβάνονται 
µονότονα, αλλά ανανεώνονται µε καινούριες κάθε φορά  εγκάρδιες ονοµασίες και 
αυτό αποδεικνύει τη µέριµνα του κατασκευαστή. «Παγόνα, νούρι µου, κερά µου, 
κόρη, χρυσή µου, κοπελιά µου, µικρή µου» είναι τα ονόµατα, που χρησιµοποιεί ο 
άγνωστος συνθέτης, προσέχοντας την πρωτοτυπία του λόγου του και όχι την µετρική 
λειτουργικότητα  των  επαναλαµβανόµενων  εκφράσεων.     

Κλιµάκωση των αισθηµάτων πάνω στον αριθµητικό άξονα µε την πρόοδο των 
αριθµών δεν παρατηρείται. Όπως και στο µεσαιωνικό πρότυπο, τα αισθήµατα είναι 

                                                 
192 Ανάλογες εκφράσεις από τα αυθεντικά Εκατόλογα: «Κυρά µου, να σ� εφίλησα, αν έν� και 
θέληµά σου», «Εσύ έταξές µου το φιλίν και δώσ� µε το, κουρτέσα», «µηδέν εµένα ν� αρνηστής», 
«τα δυο στήθη φλογίζονται εκ την πολήν σου αγάπην», «έλα, κυρά, ας φιλούµεν», «ας κοιµηθώ στα 
στήθη σου και είτι µέλλει ας γένω», «τι µε τυραννείς κυρά »�   
193 Λίνος Πολίτης, Ανθολογία, ό. π., 29. 
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θερµά από τον πρώτο στίχο ως τον τελευταίο, µονόπλευρα στο τουρκοκρητικό δείγµα 
λόγου, αφού, όπως ελέχθη, λείπει η ανταπόκριση της κόρης,  και ο νέος κάνει 
αναπάντητες  αριθµητικές  «διακηρύξεις» αγάπης.  

 
Γ. Μια παρατήρηση των Özbayri � Παπαζαχαρίου, σχετικά µε την αρχική 

λειτουργία και την εξέλιξη των εκατόλογων, σηµειώνει µε βεβαιότητα ότι αυτός ο 
τρόπος ποιητικής γραφής δεν λειτουργεί πια όπως αρχικά στον χώρο των Κρητών 
Μουσουλµάνων.194 Θα µπορούσαµε να συµπληρώσουµε ότι είναι πολύ µακριά από τη 
συντηρητική ερωτική αντίληψη των Μουσουλµάνων και ιδιαίτερα την ερωτική 
αναφορά στη γυναίκα, την οποία ο σύζυγος δεν δικαιούται να δει ακάλυπτη µέχρι το 
τέλος της τελετής του γάµου.  

Η απελευθερωµένη αντίληψη, που πηγάζει από το ποίηµα έχει τα πρότυπά της 
στον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική κοσµοαντίληψη, όπως αυτή έχει περάσει 
στη δηµοτική ποίηση και στον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό. Παρά την επίκληση του 
«Ραµπή» το περιεχόµενο είναι έξω από τη µουσουλµανική ηθική. Στο βαθµό που 
είναι δηµοτικό άκουσµα και όχι προϊόν ατοµικής ποιητικής δηµιουργίας, απηχεί τις 
απόψεις της κοινότητας, που το διατήρησε. Η κοινότητα αυτή, που ψυχαγωγείται µε 
παρόµοια αισθητικά δείγµατα, φαίνεται περισσότερο επηρεασµένη από τον δυτικό 
φιλελεύθερο τρόπο ζωής, παρά από τον αυστηρό της Ανατολής. Στη γυναίκα 
αναγνωρίζεται η δυνατότητα να «µην το θαρεύει κανενούς το όµορφό τση αχείλι», ή 
να προσφέρει για φίληµα  «τα δγυό βυζά του κόρφου» της. Το µοντέλο της νέας που 
διαµορφώνεται µέσα από διεκδικήσεις του τύπου, «άντες να φιληθούµενε στα χείλη 
και στο στόµα», «να µη σε πάρει άλλος κιανείς» και «άλλος να µη σε  �γγαλιαστεί», 
δεν µας φέρνει στη σκέψη την καλυµµένη κοπέλα, που ο πατέρας την παραχωρεί σε 
«γάµου κοινωνίαν», ούτε την περιορισµένη «χανούµ», που σαν µόνο δικαίωµα  έχει, 
να παρακολουθεί τον κόσµο πίσω από τα καφάσια της οικιακής φυλακής.  

Οι αισθητικοί και κοινωνικοί επηρεασµοί των Τουρκοκρητών, όπως αποκαλύπτει 
το δείγµα µας, τους φέρνουν κοντά στην ελληνική παράδοση. Το συγκεκριµένο 
λογοτεχνικό προϊόν δείχνει, ότι η τουρκοκρητική λογοτεχνία, στο βαθµό που υπάρχει 
σαν σύστηµα ξεχωριστό, έχει ισχυρές  ρίζες ελληνικές, ή έστω αντλεί πρότυπα από τη 
δοκιµασµένη ελληνική παράδοση, και λειτουργεί σαν δίαυλος µεταφοράς 
ιδεολογικών και αισθητικών όρων από τη ∆ύση στην Ανατολή.   

          
 
 

                                                 
194 «Bien entendu, ce code n� a  plus chez les Crétois musulmans sa fonction originelle.» 
TURCICA, ό. π., 82 
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∆ΕΙΓΜΑ 17Ο  
►ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΜΠΑΣ ΧΑΝΟΥΜ ΑΪΣΕ (Στο θάνατο του γιου της).195 
1. Λαµπρέ αυγερινέ της ζωής µου που βασίλεψες. 
2. ∆ε θα σε βλέπω πλια. Μάτια κλειστά αγαπηµένα. 
3. Πόσο ήµερα έχετε βασιλέψει.  
4. Στα βλέφαρά σας ακόµη λάµπει η καλωσύνη. 
5. Ρόδισµα λαµπρό στον ουρανό βασιλεµένου ήλιου πίσω στα βουνά. 
6. Ω ήλιε µου βασιλεµένε!  
                             ▬ 
1. Εσύ �σου, γυιε µου, ο µοσκανθός 
2. και �γώ �µουνα ο κλώνος. 
3. Επήρε σ� η µπόρα µοσχανθέ  
4. κι� έµειν� εµέ της άµοιρης  
5. της έρµης της πεντάξενης 
6. µαχαίρι στην καρδιά  
7. παντοτεινά ο πόνος. 
8. Εγώ �µουν ο βασιλικός  
9. κι� εσύ το µύρο, καλογυιέ µου. 
10. Σα φύγει το µύρο του βασιλικού, 
11. χόρτο φτωχό γυρίζει. 
12. Ω! ξαναέλα, µύρο µου ακριβό 
13. και ξαναµύρισέ µε! 
14. Ω!  Πανώρια ουρί, 
15. του παραδείσου! Τζoβάιρα! 
16. Ψηλά ψηλά στον ουρανό 
17. ήρθε ο ακριβός µου, 
18. µοναχογιό τον έχω. 
19. Έρχεται από την αγάπη µου 
20. στην εδική σας αγάπη. 
21. Μην του πείτε τραγούδια. 
22. Μην του παίξετε λαγούτα και ντέφια. 
23. Κύκλο καθίστε πάνω στη χλόη, 
24. ποκάτω στις χουρµαδιές. 
25. Αναστενάχτε και αρχινήχτε παραµύθια, 
26. µ� όλους του ντουνιά τσι καϋµούς 
27. που δροσερεύουν τις καρδιές 
28. και τις ανεντρανίζουν. 
29. Του παραδείσου τζοβάιρα 
30. πάλι περικαλώ σας� 

 ك                            
                                                 

195Από το κείµενο του Ευαγγ. ∆ιαλυνά, «Χάρι της γλυκειάς ζωής. Ιεράπετρα.», που δηµοσιεύεται 
στην «Αµάλθεια», τ. 2, τχ 9, (Νοέ.- ∆εκ. 1971), σσ. 284-285. 
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Α. Για την ιστορία του συγκεκριµένου µοιρολογιού και την καταγραφή του 
γράφει ο Ευάγγελος ∆ιαλυνάς, όπως προαναφέρθηκε, σε άρθρο σχετικό µε τη 
λαογραφία της Ιεράπετρας. Πρόκειται για ένα καθαρό τουρκοκρητικό δείγµα λόγου, 
που συγκράτησε ο περιηγητής Sieber σε κάποια του επίσκεψη σε µουσουλµανικό 
σπίτι σε ώρα πένθους. Το δείγµα  λόγου είναι κατάφορτο από µουσουλµανικές 
απόψεις οντολογικές και µεταφυσικές, παρά το ότι η πίστη στο «κισµέτ» δεν 
ενθαρρύνει τον επιθανάτιο θρήνο, και τον έλεγχο της πρόνοιας του Θεού. 

 Το συγκεκριµένο απόσπασµα είναι εναρµονισµένο απόλυτα µε τη 
µουσουλµανική άποψη για τον γήινο και ουράνιο κόσµο, την αιώνια ζωή των νεκρών, 
και τον Παράδεισο µε τα «Ουρί», τις µαυροµάτες εκείνες παρθένες, που υπηρετούν 
τους «πιστούς» κατά την φαντασία του Βεδουΐνου Προφήτη196. Η παθητική 
µοιρολατρία της Αϊσέ σε κανένα σηµείο δεν  αµφισβητεί τα ισλαµικά  δόγµατα  για το 
τετελεσµένο των αποφάσεων του Θεού, ούτε διαµαρτύρεται για την ανθρώπινη 
καταδίκη ή την άδικη παρέµβαση του θανάτου στην τροχιά του ανθρώπινου 
προορισµού. Το αντίθετο συµβαίνει  στα  ελληνικά µοιρολόγια, όπου η κατάρα στο 
Χάρο είναι το συνηθέστερο µοτίβο, και η ειδωλολατρική µεταφυσική έχει συσκοτίσει 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και έχει εκτοπίσει εντελώς τη χριστιανική εσχατολογία. 

   Η επιλογή του δείγµατος στην παρούσα  ανθολόγηση θέλει να δείξει ακόµα µια 
κατεύθυνση προς την οποία µπορεί να αναζητηθεί υλικό της τουρκοκρητικής 
ποιητικής. Σαφώς πρόκειται για ένα ποιητικό είδος επηρεασµένο από την ανάλογη 
επικήδεια επίδοση των Ελλήνων, και ιδιαίτερα των Κρητών. Η δηµοτική µας ποίηση 
είναι κατάφορτη από µοιρολόγια, αντλεί από την αρχαία θρηνητική πρακτική, και έχει 
να επιδείξει εξαίρετα δείγµατα τέχνης. Λαοί που άντλησαν από τον ελληνικό τρόπο 
ζωής ή που αποσχίστηκαν από τον ελληνικό κορµό, όπως οι Τουρκοκρήτες, φυσικό 
είναι να αποδίδουν την τελευταία τιµή στο νεκρό µε τον έµµετρο τρόπο των Ελλήνων, 
που απελευθερώνει «ανώτερο λυρισµό και δείχνει γνήσιο πάθος»197.  

Από τις πληροφορίες, που δίνουν τα δύο αποσπάσµατα αντιλαµβανόµαστε ότι η 
µάνα κλαίει πάνω από το άψυχο κορµί του µοναχογιού της. Ο αυτοσχέδιος οδυρµός 
της δεν διέπεται από ακραίες κραυγές απελπισίας και παραλογισµού. Ο λόγος και η 
σκέψη της αποκαλύπτουν αξιοπρεπή ανάµνηση και φιλοσοφηµένη στωικότητα, που 
την φέρνει κοντά στην αληθινή τέχνη και την υψηλή συναισθηµατική έκφραση. Η 
φορτισµένη ώρα παρακινεί την ψυχή της πληγωµένης µάνας σε πηγαία  ποιητική 
θρηνολόγηση, που υπενθυµίζει τις αρετές του αγαπηµένου και τον κατευοδώνει µε 
θερµή προσευχή στα παραδείσια «ουρί». Πρόκειται για τον ίδιο ψυχολογικό 
µηχανισµό, που τροφοδότησε τη δηµοτική µας ποίηση µε την πολυπληθή και 
απαράµιλλη τάξη των επικήδειων ποιητικών συνθέσεων.     

 
Β. Στο πρώτο  απόσπασµα των  έξι ελεύθερων στίχων κυριαρχεί η νοσταλγία της 

µάνας για τα µάτια του αγαπηµένου γιού, που «έχουνε βασιλέψει» και δεν θα τα  

                                                 
196 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Ισλάµ», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτική Αθηνών, 
1992, τ. 21, σ.209. 
197 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εκδ. Θ΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1998, 104. 
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«βλέπει πλιά». Η ελευθερία των στίχων ακολουθεί  την ελευθερία των λυγµών και οι 
επιφωνηµατικές φράσεις εντός ή εκτός προτάσεων, περιστρέφονται γύρω από την 
κεντρική έννοια, «δε θα σε βλέπω πλιά». Η λύπη για το χωρισµό βγαίνει από λιτές και 
ακριβείς εκφράσεις για τα κλειστά µάτια που έχει µπροστά της η πληγωµένη µάνα.  Η 
λάµψη της µατιάς, που έσβησε αισθητοποιείται αποτελεσµατικά µε τις παροµοιώσεις  
του αυγερινού και του βασιλεµένου ήλιου. Η ηρεµία και η καλωσύνη, που έχει 
παραµείνει πάνω στα πεθαµένα βλέφαρα,  παροµοιάζεται πρωτότυπα µε το «ρόδισµα 
του βασιλεµένου ήλιου πίσω στα βουνά». Παρά την εκφραστική λιτότητα  και τον 
µικρό αριθµό των στίχων, το απόσπασµα  συγκινεί τον ακροατή και δεσµεύει εύκολα 
τη συναισθηµατική του προσοχή.  

Το δεύτερο απόσπασµα των τριάντα  ελεύθερων επίσης στίχων έχει µια αξιόλογη 
δόµηση σε δύο θεµατικές ενότητες. Στους πρώτους 13 στίχους η µάνα αναφέρεται 
στο γιο της µε τις εντυπωσιακές παροµοιώσεις του «µοσκανθού» και του «µύρου». 
Στους επόµενους στίχους, (14 -30) κάνει µια πρωτότυπη προσευχή στα «πανώρια ουρί 
και τα τζαβάιρα του παραδείσου», που θα υποδεχτούν το νέο επισκέπτη. Η δοµή του 
λόγου ξεπερνά την αίσθηση του κοινού αυτοσχέδιου µοιρολογιού, που µε αµεσότητα 
και αυθορµητισµό πλαισιώνει την συνήθη  εκφορά του νεκρού. Εδώ έχοµε κατασκευή 
αρµονικά φιλοτεχνηµένη, που µόνο απλοϊκή και αυτοσχέδια δεν µοιάζει. Η µάνα 
αρχικά µε το «εσύ και �γω» (1-2) παροµοιάζει τον εαυτό της µε κλώνο και το γιό της 
µε «µοσκανθό», που η µπόρα τον απέσπασε και άφησε πληγή παντοτεινή. Το ίδιο 
σχήµα επαναλαµβάνεται πιο κάτω µε το «εγώ κι εσύ» (8-9), που παροµοιάζει τη µάνα 
µε τον βασιλικό και το γιο µε το µύρο. Η φυγή του µύρου, άφησε τον βασιλικό σαν 
«χόρτο φτωχό», που αναζητά το ακριβό του µύρο, να έρθει πάλι και να  ξαναµυρίσει 
το άτυχο φυτό. Η συµµετρία  στην ποιητική κατασκευή είναι προφανής αφήνει την 
σαφή αίσθηση της ρυθµικότητας και της αρµονίας,  ενώ η επιτυχής και πρωτότυπη 
εικονοπλασία δεσµεύει την προσοχή του ακροατή και λειαίνει τα συναισθήµατά του.  

Η δεύτερη ενότητα  ακολουθεί το τυπικό µιας προσευχής. Η µάνα πληροφορεί τα 
«ουρί» και τα «τζαβάιρα» ότι ο «ακριβός µοναχογιός» της  «ήρθε ψηλά ψηλά στον 
ουρανό». Από την αγάπη της στη γη ήρθε στη δική τους αγάπη στον ουρανό. Σα µάνα 
που «µοσχανάθρεψε»  το βλαστό της παρακαλεί τα παραδείσια όντα της εξαίσιας 
µουσουλµανικής φαντασίας, να µην του πουν τραγούδια, ούτε να του παίξουν τα 
συνηθισµένα λαούτα και ντέφια. Θέλει να κάτσουν µαζί του στη χλόη κάτω από τις 
χουρµαδιές και, όπως ίσως και εκείνη,  να του διηγηθούν παραµύθια µε τα πάθη και 
τους καηµούς του κόσµου. Αυτά παρακαλεί επανειληµµένα να του πουν, µια και τα 
παραµύθια «δροσερεύουν τις καρδιές και τις ανεντρανίζουν».  

∆εν είναι εύκολο να αντιστοιχηθεί ή να συγκριθεί µε τα ελληνικά δείγµατα στη 
µορφή και πολύ περισσότερο στο περιεχόµενο µε τις θρησκευτικές δηλώσεις. Αν έχει 
πρότυπα ή αν προέκυψε από την ποιητική δύναµη της Αϊσέ δεν είναι γνωστό. 
Αναµφισβήτητο είναι ότι σαν ποιητικό δείγµα είναι πολύ αξιόλογο και εφάµιλλο των 
καλύτερων δειγµάτων.  

 
Γ. Ως προς την ιδεολογική του διαµόρφωση το ποίηµα, πέρα από τις 

µουσουλµανικές δοξασίες, που απηχεί, περιλαµβάνει κάποιες αξιόλογες  απόψεις, που 
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σαν χαρακτηριστικά αποµακρύνονται από το παραδοσιακό ελληνικό µοιρολόι. Στην 
ελληνική παράδοση ο ζωντανός παρακαλεί τον πεθαµένο να µην παραδοθεί στη 
λησµονιά του Κάτω κόσµου, να παλαίψει µε το Χάρο και να µην κυριευθεί από την 
αναισθησία του θανάτου. Στο τουρκοκρητικό δείγµα δεν υπάρχει τέτοια στάση, όπως 
δεν υπάρχει η κακολόγηση του καταραµένου Χάρου και του ολέθριου έργου του.  

Γενικότερα, δεν διαχωρίζεται ο κόσµος στον καλό Πάνω και στον κακό Κάτω. Η 
ιδέα της συνέχειας των κόσµων είναι πιο αισθητή. Για το νεκρό δεν υπάρχει η 
προκατάληψη της εισόδου στα σκοτεινά και ανήλια πεδία των στερήσεων της 
αγωνίας και της πλήξης. Αντίθετα  υπάρχει ο οραµατισµός του ιδανικού ουράνιου 
σηµείου, όπου οι χαρές της ζωής συνεχίζονται και οι ατέλειες του φυσικού κόσµου 
ξεπερνιούνται. Στην ελληνική ειδωλολατρική σύλληψη ο ψυχοποµπός Χάρος έχει 
µακάβρια καθήκοντα, θλιβερά και απαίσια σε κάθε θεώρηση. Στη σκέψη της Αϊσέ τα 
αιθέρια ουρί θα υποδεχτούν το γιό της µε τραγούδια, ντέφια και λαγούτα. Θα κάτσουν 
κάτω από τη σκιά των φοινικόδενρων και θα δροσερέψουν την ψυχή του επισκέπτη 
µε όµορφα παραµύθια. Η πορεία του νεκρού δεν είναι θλιβερή και αξιολύπητη. 
Θλιβερή είναι η θέση της ζωντανής µητέρας, που νοσταλγεί και αναζητά τη λαµπερή 
µατιά του γιού της. Σίγουρα  η µεταφυσική των Μουσουλµάνων είναι πιο αισιόδοξη 
και εξιδανικευτική, σε πλήρη αντίθεση µε την ελληνική αντίληψη, που, (ευτυχώς) 
διοχετεύει την αισιοδοξία της στην φυσική ζωή, όχι στα µεταθανάτια οράµατα. 

Σηµαντική από λογοτεχνική άποψη θα µπορούσαµε να θεωρήσοµε την άποψη 
της Αϊσέ για τα παραµύθια και την αφηγηµατική πρακτική. Το σκηνικό µε τη χλόη 
και τις χουρµαδιές, ο αναστεναγµός στην αρχή και η αναφορά σε «όλους του ντουνιά 
τους καηµούς», είναι ένδειξη θετικής λογοτεχνικής εξοικείωσης. Εξοικείωσης  
ανατολίτικου ρυθµού, κοινωνικά λειτουργικής σε πλαίσια οµαδικής διηγηµατικής 
αναψυχής. Εντυπωσιάζει η κρίση, ότι τα παραµύθια «δροσερεύουν τις καρδιές και τις 
ανεντρανίζουν». Είναι µια απλοϊκή αλλά εύστοχη περιγραφή της λογοτεχνικής 
ψυχαγωγίας.         
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∆ΕΙΓΜΑ 18Ο  
                                   ►ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ.198 

1. Έλα, ύπνε, πάρε το 
2. κι αποκοίµησέ µου το 
3. κι άµε µού το �δω κι αλλού 
4. και στην Πόλη και παντού. 
5. Και στ� Αγά το περιβόλι 
6. που το καµαρώνουν όλοι. 
7. Να του δώσ� Αγάς λεµόνι 
8. κ� η Αγάδαινα κυδώνι 
9. κ� η µικρή αγαδοπούλα  
10. δαχτυλίδι µε τη βούλα, 
11. το µικρό το αγαδάκι 
12. βέρα και δαχτυλιδάκι. 

  ت                   
Α. Η τουρκοκρητική ταυτότητα του αποσπάσµατος προκύπτει από το 

περιεχόµενό του. Είναι κάπως δύσκολο να δεχτεί κανείς ύστερα από τη 
συσσωρευµένη εµπειρία των εξισλαµισµών και του παιδοµαζώµατος, ότι µια  
Ελληνίδα µητέρα θα αποκοίµιζε το παιδί της µε την υπόσχεση να το πάει στου Αγά το 
περιβόλι, για να του προσφέρουν δώρα ο αγάς, η αγάδαινα, η αγαδοπούλα και το 
αγαδάκι199. Μέσα στα   νανουρίσµατα συµπυκνώνεται  µε τον ειλικρινέστερο  τρόπο 
όλη η κλίµακα των µητρικών συναισθηµάτων. Μια Ελληνίδα µάνα δεν εύχεται στο 
παιδί της επαφή µε παραδοσιακά  εχθρικές φυσιογνωµίες.  Έστω και αν κάποιοι 
καλοκάγαθοι αγάδες  επεδείκνυαν  τη φιλοφροσύνη, που δηλώνει το ποιηµάτιο, σε 
µια  δηµοτική σύνθεση των Ελλήνων δύσκολα θα αθωώνονταν τα σύµβολα της 
τουρκικής τυραννίας, και µάλιστα στα τρυφερά αυτιά των νηπίων. Στα νανουρίσµατα 
των Ελλήνων κατατίθεται η ευχετική φαντασία της µάνας, οι πόθοι και οι ελπίδες της 
για το κοινωνικό ανέβασµα του παιδιού, τον πλουτισµό του και τα ταξίδια του, τόσο 
στην Πόλη, όσο και στη Βενετιά,200 πράγµατα που απουσιάζουν από το µικρό µας 
δείγµα.   

Αναφέρεται µόνο η Πόλη, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, προς την οποια  
ήταν παντα στραµµένος ο θαυµασµός κάθε Τούρκου. Η  φιλοδοξία της µητέρας δεν 
σχετίζεται µε τις ελληνικές προσδοκίες. Είναι περιορισµένη στην περιπλάνηση στο 

                                                 
198 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα ∆ηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειον, 1976, σ.158. Από τον 
Πλατανιά Αµαρίου. 
199 Το µοτίβο του περιβολιού (χωρίς τον αγά βέβαια) είναι διαδεδοµένο στα ελληνικά 
νανουρίσµατα. Ν.Γ. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού, 7η έκδ., Ε. Βαγιονάκης  
Αθήνα, 1978, σ. 185. (Ύπνε µου κ� έπαρέ µου το  κι άµε το στα περβόλια�) 
200 Κ. Θ. ∆ηµαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ίκαρος, 1972, 14. 
Σε µεγαλύτερα ταξιδέµατα άλλων νανουρισµάτων η φαντασία της µάνας περνά από «τη Σµύρνη και 
τη Βενετιά, τη Χιό µε τα καράβια,- και την Κωνσταντινούπολη µ� όλα τα παλικάρια». Γιώργος 
Ιωάννου, ό. π., 265. 
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φέουδο του Αγά, «που το καµαρώνουν όλοι» (ποιοι άραγε;) και στην αποδοχή 
ευτελών  δώρων. Το λεµόνι και το κυδώνι είναι συµπαθείς καρποί στην 
τουρκοκρητική ποίηση, όπως αντίστοιχα  το µήλο και ρόδι, που συµπαθεί η ελληνική 
σκέψη. Το δαχτυλίδι µε τη βούλα  βρισκόταν στα χέρια των Τούρκων φεουδαρχών, οι 
οποίοι υπέγραφαν µε τη βούλα αυτή, ενώ η βέρα και το δακχτυλιδάκι, που θα 
προσφέρει το αγαδάκι στην µικρή κόρη συµβολίζει την προσδοκία της µάνας για 
µνηστεία µε τον πλούσιο γιο του Τούρκου Αγά. 

Β.  Τα νανουρίσµατα είναι απλοϊκές µορφικά κατασκευές µε 
επαναλαµβανόµενες µικρές φράσεις, που επενδύουν µια υποτυπώδη  µητρική 
µελωδία. Στο νανούρισµα, που εξετάζοµε, προηγείται η επίκληση στον ύπνο, να πάρει 
το παιδί και να το αποκοιµήσει. Οι µικρές φράσεις που σιγοψιθυρίζει η µητέρα  
εισάγονται στην πλειοψηφία  µε αλλεπάλληλα παρατακτικά «και». Οι σύντοµες 
φράσεις, που φέρνουν το καλοϋπνισµα, είναι αρχικά επτασύλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι 
(1- 4) και στη συνέχεια  (5 -12) τροχαϊκοί οκτασύλλαβοι, οµοιοκατάληκτοι πάντα.  

Το περιεχόµενο  του νανουρίσµατος, µετά την εισαγωγική επίκληση, είναι ένα 
λεκτικό ταξίδι του νηπίου, εκεί που η µητέρα εύχεται και ονειρεύεται. Οι ταξιδιωτικές 
παραστάσεις της µάνας περιορίζονται στις ενδείξεις «εδώ κι αλλού, και στην Πόλη 
και παντού, και στ� Αγά το περιβόλι». Περισσότερη εξοικείωση µε το περιβόλι 
φαίνεται να έχει η αταξίδευτη µάνα, που γλυκοκοιµίζει. Οι οκτώ οκτασύλλαβοι 
στίχοι, το µεγαλύτερο δηλαδή µέρος του στιχουργήµατος, αναφέρεται στο περιβόλι, 
στα  γενναιόδωρα πρόσωπα, που το φροντίζουν, και στους καρπούς, που βγάζει. Και 
τα πρόσωπα και οι καρποί εµπλουτίζουν το φανταστικό ταξίδι του µωρού, έτσι όπως 
το σχεδιάζει η στοργική µάνα. Μπορεί το περιεχόµενο να κριθεί απλοϊκό και 
σύντοµο, όµως ο ρυθµός της αφήγησης είναι αρµονικός και µαζί µε το µέλος σίγουρα 
�αποτελεσµατικός.  

Γ. Ιδεολογικά  το τουρκοκρητικό έργο µας αποκαλύπτει µια βούληση 
χρησιµοθηρική και ωφελιµιστική. Τα δώρα και η παντρειά κυριαρχούν στο λογικό 
µέρος της σύνθεσης. Αν σύντοµα συγκριθεί µε τα ανάλογα ελληνικά δείγµατα, που 
στην τυπική τους µορφή απλώνουν τις ευχές τους στο καλό ριζικό, στα πλούτη, στα 
προικιά, στη σπουδή, στα ταξίδια, στην επιτυχία, στη θεία προστασία κλπ, θα το 
λέγαµε ολιγαρκές, αφού περιορίζεται στα λίγα και βασικά.201 . Ο δηµιουργός δεν θα 
πρέπει να αντιµετώπιζε ιδιαίτερες ανάγκες βιοτικές, ούτε ανασφάλειες υπαρξιακές, 
ούτε πιέσεις και διακρίσεις κοινωνικές. Στα ελληνικά νανουρίσµατα είναι 
εντυπωσιακό, ότι έχει διεισδύσει η ανασφάλεια της τουρκοκρατίας και η πίεση των 
συνθηκών συµβίωσης, και βρίσκει κανείς ενδείξεις ανασφάλειας, όπως «και πάλι 
στράφου φέρε το µην το γυρέψει ο κύρης του» ή «µην το χάσει η µάνα του», ή «µη 
γυρέψει το βυζί». 

                                                 
201Τα κρητικά µοιρολόγια αντί του αγά βάζουν τον ρήγα και δεν είναι φειδωλά σε ευχές. «Υγιέ µου 
Ρήγας να γενής, Ρήγας να µου παντήξης � κι απού τα πλούτη τα πολλά να µη µε χαιρετήξης�και 
στα χωριά να γεύγεσαι, στσί χώρες να κοιµάσαι � και στην Κωσταντινόπολη να πας να 
λειτουργάσαι�» 
 Βασίλ. Ι. Καλαϊσάκις, «Ναναρίσµατα και Νανουρίσµατα και Νάναρα», Κρητικαί Μελέται, τχ, 5 
(Αύγ. 1933) 160.  
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∆ΕΙΓΜΑ 19Ο  
►ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΙΚΟΥΤ(Η∆)ΩΝ.202 

1. Στη Χαλέπα. 
2. Αρεχά, Αρεχά. 
3. Πρίντζιπας Τζώρτζης 
4. Αρεχά, Αρεχά. 
5. Λι Μπουµπουλί µου 
6. Αρεχά, Αρεχά. 
7. Λέµπο � Λελέµπο 
8. Αρεχά, Αρεχά. 
9. Τζώρτζης Μπαµπάς του  
10. Αρεχά, Αρεχά. 
11. Όλγα Νενέν του 
12. Αρεχά, Αρεχά. 
13. Λι Μπουµπουλί µου 
14. Αρεχά, Αρεχά. 
15. Λέµπο Λελέµπο  
16. Αρεχά, Αρεχά. 
17. Στη Χαλέπα� 

 ک            
A. Οι Χαλικούτες ήταν Άραβες από τα βόρεια παράλια της Αφρικής, που είχαν 

µεταφερθεί ως δούλοι στην Κρήτη τόσο κατά την περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας 
(1830-1341), όσο και κατά το 1884, όταν η διοίκηση λόγω έλλειψης εργατικών 
χεριών αναγκάστηκε να µεταφέρει σηµαντικό αριθµό Βεδουΐνων, για τις βαριές και 
χειρωνακτικές εργασίες. Ενσωµατώθηκαν πολύ γρήγορα στην παραγωγική και 
κοινωνική ζωή, προστατεύτηκαν από το τουρκοκρητικό στοιχείο και πολύ γρήγορα  
κατέστησαν την παρουσία τους δυναµική και χρήσιµη.  Ζούσαν πρωτόγονα, ήταν 
εντελώς αγράµµατοι όλοι,  ήταν εγκατεστηµένοι στη συνοικία των Χανίων Κουµ- 
Καπί, διέµεναν σε ιδιόµορφες καλύβες και ζούσαν µε το δικό τους τρόπο. Μετείχαν 
στη δηµόσια ζωή µε τις εορτές τους και στην πολιτική µε την ψήφο τους, που ανέβαζε 
το ποσοστό των Μουσουλµάνων, και σε κρίσιµες  εκλογικές αναµετρήσεις καθόριζε 
το αποτέλεσµα. Γλωσσικά δεν αφοµοιώθηκαν ποτέ, µιλούσαν πάντα την αραβική 
γλώσσα, παρά το ότι υιοθέτησαν λίγες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις203.  

Το τραγούδι που διασώθηκε από την παρουσία τους στην Κρήτη, είναι ένα 
απλοϊκό ρυθµικό άσµα, που συνόδευε τη µονότονη µουσική της «τραµπούσκας» του 
ονοµαστου «µαέστρου» των εκδηλώσεών τους, του Αλή Γκογκό, όταν αµαδικά 
χόρευαν και τραγουδούσαν έξω από την κατοικία του Πρίγκηπα Γεωργίου στη 

                                                 
202 Γιάννης Τσίβης, Χανιά 1252 � 1940, Γνώση, Αθήνα, 1993, 224. 
203 Για τον τρόπο ζωής τους, την ιστορία της αποικίας τους, την καθιέρωση του ονόµατος Χαλικούτ 
(που στα αραβικά σηµαίνει «άφησε το ψάρι»), τις καλπονοθευτικές τους επιδόσεις κλπ, γράφει 
(εκτός από τον Γιάννη Τσίβη, ό. π., 220-224) ο Φ[ουρναράκης], Εφ. Χανίων ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, φ. 3360 
(16 Φεβρ. 1924).  
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Χαλέπα, το βράδυ της Πρωτοµαγιάς.204 Σχηµάτιζαν πάνδηµη ποµπή κατά την πρωινή 
εξόρµησή τους από το Κούµ Καπί στη Νέα Χώρα, όπου παρέµεναν όλη τη µέρα 
κοντά στη φύση και στη θάλασσα. Έσφαζαν, έψηναν και έτρωγαν κριάρια, που τους 
δώριζαν Τουρκοκρήτες κτηµατίες, τραγουδούσαν και πανηγύριζαν οµαδικά, και το 
βράδι παραταγµένοι και χορεύοντας αδιάκοπα, επέστρεφαν στη βάση τους, ή, µετά 
την Αυτονοµία, συνέχιζαν ως τη Χαλέπα, για να αµειφθούν µε κέρµατα και 
φιλοδωρήµατα από την Αυλή του Γεωργίου.  

Τα τραγούδια τους δεν είχαν ιδιαίτερο περιεχόµενο, πέρα από φράσεις 
αυτοσχέδιες της στιγµής. Ενίσχυαν το ρυθµό του χορού και µε το µονότονα 
επαναλαµβανόµενο µέλος τους, διευκόλυναν τα µέλη της οµάδας να πάρουν µέρος 
στην λαϊκή τους χωρωδία, που εντυπωσίαζε µε την ένταση της φωνής, τη δύναµη των 
τυµπανισµών και την παρεµβολή της τραµπούσκας. ∆εν έχουν διατηρηθεί πολλά 
στοιχεία από τον κλειστό λαϊκό τους πολιτισµό στο εθελούσιο «γκέτο» τους, στο 
Κουµ Καπί. Ήταν υποδειγµατικά εργατικοί, φυσιολάτρες, φιλειρηνικοί, κοινοτικά 
αλληλέγγυοι, δίκαιοι και διεκδικητικοί, ικανότατοι στη διεκπεραίωση δύσκολων 
εργασιών και δεινοί αλιείς, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Είχαν τη µοναδική 
ικανότητα να ζυγίζουν µε ακρίβεια υγρά και στερεά προϊόντα, κατά τη µεταφορά και 
µόνο, χωρίς να χρησιµοποιούν συσκευές µέτρησης του βάρους.205 Οι γυναίκες τους 
κυλκοφορούσαν ακάλυπτες, εργάζονταν έξω από το σπίτι και χόρευαν σε δηµόσιους 
χώρους προκλητικούς, για τα ήθη των Μουσουλµάνων, χορούς.      

 
Β. Το τραγούδι µοιάζει περισσότερο µε υλικό πανηγυρικής συνθηµατολογίας. 

Ανάµεσα στους αραβικούς «αλαλαγµούς206» «Αρεχά, Αρεχά � Λι Μπουµπουλί � 
Λέµπο Λελέµπο», παρεµβάλλονται οι ελληνικές φράσεις µε τα ονόµατα του 
«πρίντζιπα Τζώρτζη», του «Τζώρτζη Μπαµπά» του και της «Όλγας Νενές» του. Είναι 
ιαχές, που κολακεύουν τον Πρίγκηπα και του λύνουν τα χέρια για τον οβολό. Οι 
φράσεις ελληνικές και αραβικές είναι πεντασύλλαβες, πολύ πρόσφορες για λαϊκή 
συνθηµατολογία. Εξαιρείται η τετρασύλλαβη «Αρεχά, Αρεχά», που αποτελούσε κατά 
τα φαινόµενα ξεχωριστό ηχητικό υπόβαθρο, από µερίδα της χορωδίας. Η 
τετρασύλλαβη φράση «στη Χαλέπα», µπορεί να  ενταχθεί στο ίδιο σχήµα µε 
µακρότερη προφορά του «στηη», όπως συχνά γίνεται σε οµαδικές συνθηµατολογίες.    

 
Γ. Το δείγµα δεν αποκαλύπτει ιδιαίτερη ιδεολογική τάση, πέρα από τη γνωστή 

στις µέρες εκείνες αυλοκολακευτική νοοτροπία των πενόµενων τάξεων. Οι διοικητές 
της Κρήτης συχνά δεχόταν έµµετρες φιλοφρονήσεις κατά την υποδοχή τους ή κατά 
τις επετείους, µε τις οποίες κολακεύονταν και µετρούσαν τη δηµοτικότητά τους. 
Μέσα σε τέτοιο κλίµα µπορεί να ενταχθεί και η ασµατική εκδήλωση των 
Χαλικούτηδων, οι οποίοι ένοιωθαν κάποια ανασφάλεια µετά το πέρας της 
οθωµανικής κυριαρχίας, όντες εντελώς ξένοι και απροστάτευτοι.  

                                                 
204 Κ.Λ. Κωσταντινίδης, «Χανιώτικες Φυσιογνωµίες (Αλή Γκογκός)», Αλεξ. Μπαλάσκα � Κλέωνος 
Βρανά, Ηµερολόγιο Χανίων, µετά λεπτοµερούς οδηγού της πόλεως, 1940, σ.40.  
205 Κωνστ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, Εκδ. Γιαννακουδάκι, Εν Χανίοις, 1929, 18. 
206 Τη λέξη «αλαλαγµός» χρησιµοποιεί ο Γιάννης Τσίβης, ό. π., 223. 
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∆ΕΙΓΜΑ 20Ο  
►ΑΣΜΑ ΕΙΣ ΡΕΟΥΦ ΠΑΣΑΝ (1870) και ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ .207  
«Άσµα αδόµενον κατά την άφιξιν του Γενικού ∆ιοικητού της Κρήτης 
εξοχωτάτου  Ρεούφ Πασά.» 

1. Ω πατρίς, πατρίς φιλτάτη 
2. η ποτέ κραταιοτάτη 
3. αναµέσον των εθνών. 
4. Κατά χρέος πρώτον κράξον  
5. του Σουλτάν Αζίζ 
6. ένα πολυχρόνιον. 
7. Ω νέοι άγωµεν 
8. το ζήτω κράξωµεν 
9. όλοι κοινώς. (δις) 
 
10. Μετά ταύτα συµπολίται  
11. φίλοι Σιτειώται  
12. δρέψωµεν άνθ� εκλεκτά 
13. και µετ� αυτών και µε τα χείλη 
14. στεφανώσωµεν ω φίλοι  
15. τον Ρεούφ Πασά.  
16. Προθύµως δράµωµεν 
17. το χαίρε κράξωµεν  
18. όλοι κοινώς.(δις) 
 
19. Ως Απόλλων Μουσηγέτης  
20. εις την νήσον εφορεί 
21. Συγκαλεί τας µούσας πάλιν  
22. εις την πρώτην των οικίαν 
23. και ηµάς ευδαιµονεί. 
24. Ω φίλοι άγωµεν, 
25. τον ύµνον ψάλλωµεν 
26. όλοι κοινώς. (δις) 
 
27. Συ το στήριγµα απάσης 
28. είσαι της εµής πατρίδος, 
29. έξοχε Ρεούφ Πασά. 
30. Συ πατήρ ευδαιµονίας 

                                                 
207 «ΜΥΣΩΝ», τόµος Γ΄ (1934), σ.177. Ο εκδότης του περιοδικού «ΜΥΣΩΝ» αναφέρει σε 
υποσηµείωση, ότι τα στιχουργήµατα δόθηκαν «υπό του δηµοδιδασκάλου Σητείας,  κ. Ε. 
Σταυρακάκη. Τις ο ποιητής του ποιήµατος άγνωστον. Το «Σιτειώται» εις το µέτρον ηδύνατο 
κάλλιστα να αντικαθίσταται υπό του ονόµατος των κατοίκων άλλων επαρχιών ή νοµών, οίον 
Ηρακλειώται, Ρεθυµνιώται, κλπ.,  κατά τας περιστάσεις». 
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31. και προστάτης της παιδείας 
32. έξοχε διοικητά. 
33. Χείρας κροτήσωµεν 
34. τούτον υµνήσωµεν 
35. όλοι ευπρεπώς. (δις) 
 
36. ∆ια σου οι Κρήτες όλοι 
37. από χωριδάκια ως πόλιν 
38. οθωµανοί και χριστιανοί, 
39. όχι µόνον ζήσε κράζουν,  
40. αλλά ευµενώς φωνάζουν,  
41. ότι ζουν ως αδελφοί. 
42. Ω νέοι άγωµεν 
43. το ζήτω κράξωµεν 
44. όλοι κοινώς. (δις) 
 
45. Σε τον στύλον της Τουρκίας 
46. και προστάτην της παιδείας 
47. δεχοµένη η πατρίς, 
48. Τερψιθύµου ευφροσύνης  
49. και αµέτρου γηθοσύνης  
50. ενεπλήσθη παρευθύς. 
51. Χείρας κροτήσωµεν 
52. τούτον υµνήσωµεν 
53. όλοι φαιδρώς.(δις) 

 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: «Πολυχρόνιον, πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός 

τον Μεγαλειότατον και φιλόλαον ηµών αυτοκράτορα Σουλτάν Αβδούλ Αζίζ Χαν 
αφένδη µας, µετά του εξοχωτάτου Ρεούφ Πασά.  

Κύριε φύλατε αυτούς. Εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη.              
Αµήν!» 

  پ                                                    
Α. Ο Ρεούφ Πασάς διορίστηκε τρεις φορές Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης, το 1870, 

το 1873 και το 1875, επί αυτοκρατορίας του Σουλτάν Αβδούλ Αζίζ Χαν. Ήταν 
στρατιωτικός, µε σπουδές στη Γαλλία, προοδευτικός, δίκαιος,  δραστήριος, φίλος των 
γραµµάτων και αγαπητός στο ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης208. Ερχόταν 
στην Κρήτη ένα χρόνο µετά την κατάπαυση της επανάστασης 1866-1869, η οποία 
είχε αφήσει ερείπια, νεκρούς και µίσος ανεξάντλητο στις δύο θρησκευτικές µερίδες 
της Κρήτης.  

                                                 
208 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό.π., 379.  
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Το ανώνυµο άσµα  σύµφωνα µε τον  Μ. Γ. Καταπότη, διευθυντή του περιοδικού 
ΜΥΣΩΝ, αναφέρεται στην πρώτη θητεία του στην Κρήτη, το έτος 1870. Είναι όµως 
δύσκολο να πιστέψοµε ότι στην πρώτη του επαφή µε το νησί είχε αποδείξει την 
ιδιότητά του, να προστατεύει την παιδεία, να «συγκαλεί τας µούσας» στο νησί (20-
21), να είναι «πατήρ  της ευδαιµονίας», ώστε να προσφωνείται «έξοχος ∆ιοικητής», 
πριν επιδείξει τις διοικητικές αρετές του. Κάποιος χρόνος ήταν απαραίτητος για να 
αποδειχθεί ότι στην τραγική εκείνη εποχή «οθωµανοί και χριστιανοί ζούσαν ως 
αδελφοί» (41). Πιο πιθανό είναι να αναφέρεται στη τρίτη θητεία του στο νησί, τότε 
που είχε γίνει γνωστότερος, είχε αποκαλύψει τις αρχές της πολιτικής του 
συµπεριφοράς και είχε αποκτήσει πιστούς οπαδούς Χριστιανούς και Μουσουλµάνους.  

Η γλώσσα και η τεχνική του ποιήµατος αποδεικνύει ότι είχε και κάποιους 
Κρήτες  οπαδούς, καλούς γνώστες της ελληνικής, αν υποθέσουµε βέβαια ότι ο 
συνθέτης  έγραψε µε προσωπική εµπνευση και όχι κατά παραγγελίαν.     

Υπάρχει µια µαρτυρία για υποδοχή του Ρεούφ από µια «φάρα»209 ιδιοτελών 
αυλοκολάκων, Χριστιανών και Μουσουλµάνων210, τους οποίους µισούσαν οι Κρήτες 
«καλοί πατριώτες». Σε µια επιστολή της 19/31 Ιανουαρίου 1876 του Κωνστ. 
Βουλγαρίδου, «Θρακός» την καταγωγή και υπαλλήλου του ρωσικού προξενείου 
Χανίων, προς τον διπλωµάτη και καλόγηρο Παρθένιο Κελαϊδή, διαβάζοµε:  

«Ουδέν αξιόλογον έχω να σοι αναγγείλω σήµερον εντεύθεν, εκτός της 
αφίξεως του νέου γεν. διοικητού Ρεούφ πασά, τον οποίον οι Οθωµανοί, και τινες 
λεγόµενοι Χριστιανοί, εδέχθησαν µετά φανών και λαµπάδων, ως νικητήν δήθεν 
και τροπαιούχον των Ερζεγοβινίων. 

Οι καλοί πατριώται (εννοεί οι Κρήτες) ελυπήθησαν πολύ δια την νέαν εν 
Κρήτη αποστολήν του γεν. διοικητού, διότι οι  κατηραµένοι Πετρίδης, Χαµίτης 
και τινες άλλοι χριστιανοµάχοι εξασκούσι µεγίστην επ� αυτού επιρροήν και 
επιτυγχάνουσι ευκολώτατα τους καταχθονίους σκοπούς των, ενώ ο Σαµίχ πασάς 
όχι µόνον την ελαχίστην δεν άφηνεν εις την φάραν πρωτοβουλίαν, αλλά και 
προσεπάθη να αποµακρύνη αυτήν από τον τόπον�»   

΄Ισως το «Άσµα εις Ρεούφ Πασάν» να είναι µέρος της υποδοχής αυτής, που 
επεφύλαξαν Κρήτες από τα δύο θρησκεύµατα για να τιµήσουν την επάνοδο του 
αµερόληπτου (;) ∆ιοικητή. Οι άνθρωποι αυτοί, ίσως, απέστειλαν το τραγούδι στους 
κύκλους των οµοϊδεατών σε όλη την Κρήτη, µε τη δυνατότητα να τοποθετούν στον 
στίχο 11 τα ονόµατα, που σε κάθε περίπτωση δήλωναν τους πανηγυριστές. Οι πολίτες 

                                                 
209 Στα µετά το 1869 χρόνια, ο αντιχριστιανικός φανατισµός και η πανισλαµική κοσµοθεωρία είχε 
αναγκάσει πολλούς Κρήτες να εγκαταλείψουν το όραµα της Ένωσης µε την Ελλαδα και να 
αναζητούν ελπίδα στην αγγλική προστασία ή στην ελληνοτουρκική συνύπαρξη. Στα Χανιά είχε 
ενισχυθεί το κόµµα των «Μουσεβίρηδων», των πασαδικών Χριστιανών, που δέχονταν εθελόδουλα 
την τουρκική τυραννία, προσβλέποντας σε προσωπικά κέρδη. Βλ. Γ. Μουρέλλος, Ιστορία της 
Κρήτης, ό. π., τ. 3ος, σ. 1545. 
Γνωστό ήταν και το κόµµα των Τουρκοκρητών «Μπέηδων», που επεδίωκε την εύνοια των 
∆ιοικητών και µισούσε κάθε ελληνική κίνηση για απόσπαση της Κρήτης από τη σουλτανική 
εξουσία. Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 379. 
210 ΜΥΣΩΝ, τ. Γ΄(1934) 86 � 87. 
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αυτοί της Κρήτης χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα, είναι νέοι (7,42), σέβονται 
κατ� αποκλειστικότητα  τον Σουλτάνο (5), ως φορέα εξουσίας στην Κρήτη,  θεωρούν 
πατρίδα τους την Κρήτη (47) και την  άλλοτε «κραταιοτάτην» Οθωµανική 
Αυτοκρατορία (1-2-3) (και νυν κλυδωνιζόµενη και καταρρέουσα, προφανώς), 
υποδέχονται µε άνθη τον Ρεούφ στην Κρήτη (12), τον οποίο θεωρούν  έξοχο 
διοικητή, «στήριγµα της πατρίδος» (27-28), «προστάτη της παιδείας» (31), 
συναδελφωτή των Κρητών (41), «στύλον της Τουρκίας» (45) κλπ. Τέτοιες 
πεποιθήσεις είχαν ασφαλώς οι Τουρκοκρήτες, και οι λίγοι ιδιοτελείς καιροσκόποι 
Χριστιανοί, που βρισκόταν κοντά  τους.    

Ο Πολυχρονισµός που ακολουθεί του «άσµατος», έχει εκκλησιαστικό 
χαρακτήρα. Πιθανότατα  ήταν ένας ύµνος, που είχε επιβληθεί στη λατρευτική 
υµνολογία των Χριστιανών στην Κρήτη, κατά την έλευση του Ρεούφ, για να 
επαληθευτούν τα πάνδηµα καλωσορίσµατα, που υπονοούνται στην πέµπτη στροφή.   
Τέτοιοι πολυχρονισµοί των ανωτάτων αρχόντων ήταν γνωστοί ήδη από το βυζαντινό 
λατρευτικό τυπικό, προς τιµήν των αυτοκρατόρων,  των πατριαρχών και των 
επισκόπων. Εξακολούθησαν και στην τουρκοκρατία µε υποχρεωτική υµνολόγηση των 
σουλτάνων211, και µετά την απελευθέρωση του Ελληνικού Βασιλείου, αναφέρονταν 
στους βασιλείς.  

 
Β.  Οι έξι στροφές είναι εννιάστιχες, πλην της τρίτης, που έχει οκτώ στίχους. Σε 

όλες τις στροφές οι τρεις τελευταίοι στίχοι αποτελούν µια ξεχωριστή ενότητα, 
κοινότυπη σε όλες τις στροφές, µε περιεχόµενο παρακινητικό προς όλους τους νέους, 
όλους  τους φίλους, να «κράξουν το ζήτω», να «κράξουν το χαίρε», να «ψάλλουν τον 
ύµνον», να «κροτήσουν τας χείρας» κλπ. Η κατακλείδα όλων των στροφών είναι 
οµοιόµορφη. «Όλοι κοινώς», «όλοι ευπρεπώς» και «όλοι φαιδρώς» παρακινεί ο 
ποιητής, θέλοντας να τονίσει την έκφραση συλλογικών απόψεων. Η ένδειξη «δις» στο 
τέλος κάθε στροφής, παραπέµπει στη χορική ποίηση, και στη συνήθεια των 
χορωδιακών ύµνων να διπλασιάζουν κάποιους στίχους. 

Οι πρώτοι έξι στίχοι σε κάθε στροφή είναι κατά βάση οκτασύλλαβοι αλλά και 
επτασύλλαβοι. Εξαιρείται ο πέµπτος στίχος της πρώτης στροφής, που είναι 
πεντασύλλαβος, λόγω  ίσως, του δισύλλαβου ονόµατος του Αζίζ. Οι τρεις τελευταίοι, 
σχεδόν στερεότυποι στίχοι κάθε στροφής ακολουθούν το σύστηµα  6-6-4, ως προς τις 
συλλαβές.  

Η οµοιοκαταληξία στους έξι πρώτους στίχους κάθε στροφής ακολουθεί το 
σύστηµα α - β, γ � στ, δ � ε. Το σύστηµα αυτό είναι σαφές στις στροφές 2,5,6. Οι 
υπόλοιπες στροφές αποκλίνουν ελαφρώς είτε λόγω του ονόµατος Αζίζ (5), είτε λόγω 
της απουσίας του β΄στίχου στην τρίτη οκτάστιχη στροφή, είτε λόγω της ασυµφωνίας 
α � β (απάσης - πατρίδος) στην τέταρτη στροφή. 

                                                 
211 Πολυχρονισµό στην τουρκοκρατία µνηµονεύει και ο Παντελής Πρεβελάκης, κατά τη θεία 
λειτουργία των Χριστιανών, στο διήγηµα «ο Αγώνας».  Το πλήρωµα της εκκλησίας στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ήταν αναγκασµένο να εύχεται στον σουλτάνο «νίκας κατά βαρβάρων». 
Βλ. Παντελής Πρεβελάκης, Ο Κρητικός. Το ∆έντρο, Αετός, 1948, 25.  
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Η οργάνωση του περιεχοµένου είναι επιµεληµένη. Στην πρώτη στροφή, µαζί µε 
τη νοµοταγή φύση του ποιητή διαβλέποµε και τον σεβασµό του προς τον «Σουλτάν 
Αζίζ» και τη «φιλτάτη» επικράτειά του. Για τον Αζίζ καλεί τους ακροατές του να 
«κράξουν» ένα πολυχρόνιο. Μετά τον αυτοκράτορα  έρχεται η σειρά του Ρεούφ.  Οι 
υπόλοιπες στροφές αναφέρονται σ� αυτόν.  Η δεύτερη στροφή καλεί τους φίλους 
συµπολίτες, να στεφανώσουν µε «άνθη εκλεκτά» τον Ρεούφ Πασά. Στην τρίτη 
παροµοιάζεται (µε µια ατεκµηρίωτη βερµπαλιστική υπερβολή), σαν «Απόλλων 
Μουσηγέτης», που συγκαλεί τις µούσες στην πρώτη τους οικία  και «ηµάς 
ευδαιµονεί». Αυτό το «ηµάς» είναι κάπως δύσκολο να ερµηνευθεί, όπως είναι επίσης 
δύσκολο να ερµηνευθεί η προσαγόρευση «Μουσηγέτης» σε έναν άνθρωπο, που ούτε 
της παιδείας των «Μουσών» µετείχε, ούτε την παράδοση του Απόλλωνα 
συµµερίζονταν.  

Η τέταρτη στροφή µε δύο «συ» αναφέρεται µε ευθύ λόγο στην έξοχη µορφή του 
Ρεούφ, το στήριγµα της πατρίδος, τον πατέρα της ευδαιµονίας και τον προστάτη της 
παιδείας, κατά τη µεγαληγορία των στίχων. Στην πέµπτη στροφή γίνεται µια 
φανταστική και ουτοπική αναφορά στην ένωση της φωνής «οθωµανών και 
χριστιανών», οι οποίοι «κράζουν» και «ευµενώς φωνάζουν, ότι ζουν ως αδελφοί». Η 
αµετρία των απόψεων υπερβαίνει κάθε ιστορική µαρτυρία.  

 Η τελευταία στροφή υµνεί την άφιξη του «στύλου της Τουρκίας» στην Κρήτη, η 
οποία «ενεπλήσθη παρευθύς τερψιθύµου ευφροσύνης και αµέτρου γηθοσύνης». Η 
ποιητική κατασκευή κινείται στο χώρο της εγκωµιαστικής πλειοδοσίας σε όλα της τα 
σηµεία.  Το περιεχόµενο σε όλο του το βάθος  είναι τουρκοκρητικό, ενώ  η γλώσσα 
και η επιφάνεια είναι ελληνοφανής. ∆εν είναι η µεικτή γλώσσα των τουρκοκρητών, 
αλλά µια καθαρεύουσα  επιµεληµένη, ίσως για να λειτουργήσει ως προκάλυµµα 
εξαπάτησης των ακροατών.    

 
Γ.  Ο ποιητής δεν ατενίζει την Κρήτη της εποχής του αλλά  οραµατίζεται όρους 

εξωπραγµατικούς όχι για ένα καλύτερο µέλλον, αλλά για την «αγιογράφηση» του 
Ρεούφ.  Ίσως η ιδέα αυτή του ήταν πολιτικά χρήσιµη στη δεδοµένη στιγµή, για 
εσωτερική ή διεθνή εκµετάλλευση. Ο Ρεούφ Πασάς πριν έρθει στην Κρήτη το 1875, 
είχε υπηρετήσει µε επιτυχία τα τουρκικά συµφέροντα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και 
ίσως  ενίσχυε το πολιτικό του γόητρο  η φήµη του ειρηνοποιού και στο άλλο φλέγον 
θέµα της Αυτοκρατορίας, το Κρητικό.  

Ο ποιητής, είναι σίγουρο, ότι µε την αναµφισβήτητη ελληνική του παιδεία, 
δέχτηκε να υπηρετήσει τους στόχους της τουρκικής πλευράς, επιδόθηκε στην έµµετρη 
αυλοκολακεία, συσκοτίζοντας και διαστρέφοντας την περιρρέουσα αιµατηρή 
πραγµατικότητα. Παρά την χρησιµοποίηση των µέσων της τέχνης, η ιδεολογία της 
συγκεκριµένης έµµετρης  και προσωποπαγούς υµνολογίας, στην αγωνιζόµενη Κρήτη 
δεν υπάρχει ένδειξη ότι αξιολογήθηκε πέρα από το δόγµα, «όνος όνον τρίβει».  
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∆ΕΙΓΜΑ 21Ο  

►ΖΗΤΩ Ο ΑΝΑΞ.Η 53η επέτειος των γενεθλίων της Α.Α.Μ. του Σουλτάνου. 212 
(Η µετάφραση, του Μεχµέτ Αλή Μουλαζαδέ. Το πρωτότυπο στην τουρκική 
εφηµερίδα, Ρεσιµλί Γαζέτα.) 
 
Σήµερον εκοσµήθη ο κόσµος δια της εις τον κόσµον ελεύσεως του 
Αυτοκράτορος Σουλτάν Χαµήτ. Σήµερον εκ της Ανατολής ενός ηλίου, 
ούτινος η δόξα ανυψούται µέχρις εβδόµου ουρανού, καταυγάζεται 
η οικουµένη. 
                                                  ☼ 
Σήµερον αι ακτίνες αι εκπεµπόµεναι εκ του 
βασιλικού στέµµατός του διασκεδάννυνται εις τους ορίζοντας. 
Αι ακτίνες της χαράς προσπίπτουσαι επί της θαλάσσης, 
καθιστώσιν αυτήν κάτοπτρον πλήρες λαµπηδόνος. 
                                                  ☼ 
Καλλονή εκ λυκόφωτος πεπλασµένη, παράγει 
εκ των απειροπληθών πυρσών, αυγήν λαµπράν. 
Ο ουρανός φωτίζεται υπό των αστέρων, και η γη 
ανθαµιλλάται προς αυτήν φωτιζοµένη τήδε κακείσε 
δι� απείρων και πολυχρώµων φώτων. 
                                                  ☼ 
Πρόδηλον είνε, ότι κατά την ηµέραν των γενεθλίων του 
Σουλτάνου, πληρούται πάσα καρδία χαράς αρρήτου. 
Ως απολαύων θείας ευνοίας, είνε βασιλεύς ευδαίµων, και δύναται να 
πραγµατοποιήση απάσας αυτού τας θελήσεις. 
Τοιούτος βασιλεύς είνε ώστε εκάστη ηµέρα του αιώνος του 
είνε ηδύς ρόδων. Η γενναιότης, δικαιοσύνη και ευσέβειά του, 
καθιστώσιν αυτόν ανώτερον των προγόνων του. 
                                                   ☼ 
Ιδού βασιλεύς, ούτινος το φως διαχύνεται εις πάσαν χώραν, 
Ιδού βασιλεύς, ούτινος η δόξα καταυγάζει την οικουµένην. 
        Εκ της «Ρεσιµλί Γαζέτας». Εν Ηρακλείω τη 14 Μαρτίου 1894. 
                                Ο µεταφράσας Μεχµέτ Αλής Μουλαζαδέ. 
(Σηµείωση Εφηµερίδας Ηράκλειον) «Το ανωτέρω ωραίον ποίηµα µεταφράσας εκ της 
τουρκικής εις την ελληνικήν ο φίλος του «Ηρακλείου» Μεχµέτ Αλής, υιός του αξιοτίµου 
συµπολίτου ιατρού Περτέβ Εφέντη, κάτοχος αµφοτέρων των γλωσσών, αποσταλέν ηµίν  
[δηµοσιεύοµεν]. ∆ηµοσιεύοντες τούτο ευχαρίστως επαινούµεν σφόδρα την φιλοµάθειαν 
του νεαρού αναγνώστου µας.»  

 ش                                                       
                                                 

212 Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, Έτος Α΄, φ.32 (17 Μαρτίου 1894), σελ. 262. 
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Α. Για  τον  τελευταίο αξιόλογο σουλτάνο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι 
ο λόγος. Η Α.Α.Μ., ο Γαζή Σουλτάν Αβδούλ Χαµίτ Χαν ο Β΄, ήταν ο 34ος  σουλτάνος  
µετά την Άλωση, και ανέβηκε στο Θρόνο στις 16 Αυγούστου του 1876. Γεννήθηκε 
τον Ιούνιο του 1842 και στα 1894 µπήκε στο 53ο έτος της ηλικίας του. Οι  ευχές είναι 
εύλογες από τους εθνικιστές υπηκόους και πιστούς οπαδούς της πανισλαµικής 
πολιτικής του. Ο Χαµίτ ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του σαν µεταρρυθµιστής, µε 
υπογραφή συντάγµατος (Τανζιµάτ) και υιοθέτηση νεωτεριστικών  ιδεών για 
ισοπολιτεία και ατοµική ελευθερία όλων των υπηκόων. Στη συνέχεια όµως για να 
αποτρέψει την κατάρρευση της χώρας του ανέστειλε κάθε ελευθερία, κατεδίωξε τις 
εθνότητες, τις φιλελεύθερες διεκδικήσεις και τη φοροδοτική ασυνέπεια. Η σκληρή 
του γραµµή ικανοποίησε τους  συντηρητικούς κύκλους  και τις ανασφαλείς οµάδες 
του µουσουλµανικού πληθυσµού, όπως οι Τουρκοκρήτες, που είχαν θορυβηθεί από τη 
δυναµική των κρητικών εξεγέρσεων. 

Για την Κρήτη η εποχή γύρω στο 1894 ήταν από τις πιο ζοφερές περιόδους της 
τουρκοκρατίας, µε αναβίωση του µίσους και των εγκληµατικών βιαιοπραγιών 
ανάµεσα στις δύο κοινότητες213. Τόσο οι Τουρκοκρήτες, όσο και οι υπόλοιποι 
Κρήτες, οργάνωναν τις δυνάµεις τους για µια νέα αναµέτρηση, που όπως απέδειξαν 
τα πράγµατα ήταν πολυαίµακτη και καθοριστική για την κατάληξη του Κρητικού 
Ζητήµατος. Οι αυταρχικές επιλογές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, πιθανότατα 
απαιτούσαν την ενότητα των Τούρκων κάτω από το σκήπτρο του Χαµίτ.  

Το ποίηµα  είναι τουρκικό έργο, που µεταφράζεται και δηµοσιεύεται στην 
κρητική εφηµερίδα  Ηράκλειον για να γίνει γνωστότερο στο κοινό της Κρήτης, και 
ιδιαίτερα στους Τουρκοκρήτες, που γνώριζαν µόνο ελληνικά. ∆εν αναφέρεται σε 
συγκεκριµένα  χαρακτηριστικά της πολιτικής του αυτοκράτορα. Σε επίπεδο έξαρσης ο 
ποιητής επιδίδεται στην κολακευτική υµνολογία του βασιλιά, µε τις γνωστές 
υπερβολές, που διαµόρφωναν κάθε παρόµοια σύνθεση. Έστω και σαν µεταφρασµένο 
ποιητικό δέιγµα έχει θέση στην παρούσα έρευνα, επειδή αποκαλύπτει κάποιες 
αναγνωστικές τάσεις του τουρκοκρητικού κοινού, τις λογοτεχνικές του επιλογές και 
τις ιδεολογικές του αναζητήσεις.  

Ο µόλις 14 ετών µεταφραστής είναι άριστος γνώστης τόσο της τουρκικής 
γλώσσας, όσο και της ελληνικής καθαρεύουσας, όπως δείχνει η γραφή του. Για τον 
ίδιο και τον πατέρα του, Περτέβ Εφέντη, υπάρχουν πολλά βιογραφικά στοιχεία. Ο 
Μεχµέτ Αλής Μουλαζαδές εξελίχτηκε σε µεγάλη προσωπικότητα των γραµµάτων και 
της διανόησης. Η παρούσα µετάφραση είναι ένα από τα πρώτα δείγµατα γραφής του 
ανθρώπου, που µετά από λαµπρές σπουδές στη Γαλλία, ασπάστηκε τον Καθολικισµό 
και ανελίχθηκε στο βαθµό του Καρδινάλιου στο Βατικανό. Ο µικρός Τουρκοκρητικός 
από τα µαθητικά του χρόνια επέδειξε εντυπωσιακή φιλοµάθεια και ευρύτατη 
γλωσσοµάθεια, που σχολιάστηκε πολύ νωρίς από τα µέσα επικοινωνίας της εποχής 
εκείνης στην Κρήτη.      

 

                                                 
213 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π. 390. 
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Β. Οι πέντε στροφές της µετάφρασης δεν είναι απόσπασµα,  είναι µία πλήρης 
ποιητική κατασκευή, που σε ύφος υπέρµετρου ενθουσιασµού προβάλλει την 
εξαιρετική ηµέρα των γενεθλίων και πλέκει το φραστικό φωτοστέφανο στον τιµώµενο 
σουλτάνο.  

Οι δύο πρώτες στροφές, µε πρώτη λέξη το «σήµερον», εξαίρουν την εµφάνιση 
επί γής του Χαµίτ, ως ανθρώπου και ως βασιλιά. Ως άνθρωπος στην πρώτη στροφή  
κατά την ποιητική υπερµετρωπία  του δηµιουργού, εκόσµησε τον κόσµο, και 
καταύγασε την οικουµένη, σαν ήλιος που ανυψώθηκε από την Ανατολή και έφτασε 
ως τον έβδοµο ουρανό. Στη δεύτερη στροφή, ως βασιλέας ο Χαµίτ, εκπέµπει ακτίνες 
από το στέµµα του, οι οποίες «διασκεδάνυνται εις τους ορίζοντας» και σαν ακτίνες 
χαράς πέφτουν στον καθρέπτη της θάλασσας, που είναι γεµάτος λαµπηρισµούς.  

Είναι προφανές, ότι ο ποιητής αξιοποιεί κάθε δυνατότητα, που του δίνουν οι 
φυσικές µορφές του φωτός για να εξεικονίσει τη µορφή του σουλτάνου, τον οποίο 
θέλει να τοποθετήσει σε ένα επίπεδο ήλιου, που αγκαλιάζει τη γη µε τη φωτεινή του 
παρουσία. Η τρίτη στροφή κορυφώνει την ιδέα του φωτός και των αντικατοπτρισµών 
µε µια ονειρική παραγωγή µιας «λαµπράς αυγής εκ των απειροπληθών πυρσών» του 
στέµµατος,  και τη µεταδίδουν στη γη και στον ουρανό.  

Στην τέταρτη στροφή εγκαταλείπεται η λογοπλοκή µε θέµα το φως. Επανέρχεται 
ο λόγος στην ηµέρα των γενεθλίων κατά την οποία « πληρούται πάσα καρδία χαράς 
αρρήτου». Ο «βασιλεύς» παρουσιάζεται ευδαίµων, ως φορέας της θείας ευνοίας, 
µεγαλοδύναµος, ευτυχής, γενναίος, δίκαιος, ευσεβής και ανώτερος των προγόνων του. 
Στους δύο καταληκτικούς στίχους της τελευταίας στροφής το φως επανέρχεται σαν 
ιδέα, που εξεικονίζει τον βασιλέα, και η δόξα του, όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη 
στροφή, «καταυγάζει την οικουµένη».  

 Είναι σαφής η τάση για µεταρσίωση και φυγή από τον τόπο και το χρόνο της 
Κρήτης. Ο ποιητής ενδιαφέρεται να αποθεώσει το πρόσωπο του σουλτάνου, 
φεύγοντας από την απτή πραγµατικότητα και καταφεύγοντας σε ουτοπικές εικόνες, 
που διατρανώνουν βερµπαλιστικά ένα όνοµα, το ανεβάζουν στα ουράνια χωρίς 
δικαιολογία του πράγµατος, µε τα µέσα των ανεδαφικών εκθειασµών και της 
ανατατικής ευφηµίας. Μένει κανείς µε την εντύπωση, πως η επαινοθηρία  ήταν µέρος 
της εξουσιαστικής νοοτροπίας στην Οθωµανική Αυλή, γι� αυτό και οι επιδόσεις ήταν 
περίτεχνες και θερµές.  

  
 Γ. Το έργο που εξετάζοµε έχει ιδεολογική φόρτιση τόσο σαν ποιητική σύνθεση, 

όσο και σαν καταχώρηση σε ελληνική εφηµερίδα της Κρήτης στο συγκεκριµένο 
χρόνο του 1894. Σαν ποίηµα υπηρετεί την πολιτική ιδεολογία της απολυταρχικής 
µονοκρατορίας. Ο βασιλιάς εκθειάζεται µε εµφατική λογοκοπία, εξυψώνεται σε 
θέσεις ουράνιες, όπου κανένα άλλο ανθρώπινο πλάσµα δεν φτάνει για να απειλήσει 
την θέση του, παροµοιάζεται µε τις πιο φωτεινές πηγές του σύµπαντος και 
επευφηµείται µε θερµούς επαίνους για αρετές φυσικές και έµφυτες, που µόνο ακραίοι 
ποιητικοί µετεωρισµοί συλλαµβάνουν.  

Σαν δηµοσίευµα στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, υπηρετεί την πολιτική  
συσπείρωση γύρω από τον αµφισβητούµενο στην Κρήτη ανώτατο άρχοντα και 
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εκπρόσωπο της αυτοκρατορικής απολυταρχίας, εναντίον της οποίας δεν έπαψαν ποτέ 
να εξεγείρονται οι Κρήτες. 

 Η πολιτική του Αβδούλ Χαµίτ στη δεκαετία του 1890 έγινε αυταρχικότερη και 
επέλεξε βίαιους τρόπους αντιµετώπισης των αποσχιστικών εσωτερικών φαινοµένων. 
Η γενοκτονία των Αρµενίων άρχισε µε τις σφαγές του 1895 και το Κρητικό Ζητηµα 
λύθηκε, όταν ξέσπασαν ανάλογες βιαιοπραγίες στην Κρήτη µε κεντρική καθοδήγηση. 
Ίσως είχε προηγηθεί µια φάση ενιαιοποίησης των εθνικών δυνάµεων γύρω από την 
ακτινοβόλο παρουσία του Σουλτάνου, το γόητρο του οποίου όφειλε να ανυψωθεί µε 
υµνωδίες προς κάθε κατεύθυνση. Στο χώρο της Κρήτης οι Μουσουλµάνοι δεν είχαν 
άλλη επιλογή από την προσκόλληση στην ενοποιητική ιδέα και την πολιτική του 
Αβδούλ Χαµήτ. Η χαλάρωση της πολιτικής του θα σήµαινε την εγκατάλειψη της 
Κρήτης, που σαν εσχατιά της αυτοκρατορίας, είχε καταντήσει βάρος δύσκολο για τη 
διπλωµατική ευελιξία της Πύλης.  

Κάτω από την  ψυχολογία της  αβεβαιότητας οι Τουρκοκρήτες δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να επιδίδονται σε επαίνους και ευχολογίες στο πρόσωπο του 
σουλτάνου, και η επέτειος των γενεθλίων του ήταν µια καλή ευκαιρία.  
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∆ΕΙΓΜΑ 22Ο  
►ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ ΠΑΣΑ.214 
1. Φοίβου το άρµ� ανήρχετο του ουρανού τον θόλον, 
2. Ότε µεγάτιµος ανήρ το έδαφος της Κρήτης 
3. Επάτει εν φαιδρότητι και κρότοις τηλεβόλων, 
4. Ο συνετός άρχων ηµών και γεραρός πρεσβύτης. 
5. Ως δ� η του έαρος πνοή τα δένδρα πρασινίζει, 
6. Ούτως η έλευσις αυτού από της πρώτης ώρας 
7. Τον αυχµηρόν ορίζοντα ήρξατο να δροσίζη, 
8. Και ν� αποπνέη βλάστησιν των αγαθών της χώρας. 
9. Από αυτόν ελπίζοµεν ν� ανέλθωµεν εις ύψη, 
10. προόδου και πολιτισµού και άκρας ευτυχίας 
11. Εν µέσω της αειθαλούς και λατρευτής συµπνοίας, 
12. Ην οφθαλµός απαίσιος ποτ� είθε να µη ρίψη. 
 
Από τη σύνταξη της εφηµερίδας προτάσσεται το επόµενο σχόλιο: «Πολλοί 

απέστειλαν ηµίν ποιήµατα άτινα ενέπνευσεν αυτοίς ο διορισµός της Α. Εξ. του Α. 
Καραθεοδωρή Πασά ως Γεν. ∆ιοικητού Κρήτης. Πάντα τα ποιήµατα ταύτα 
εκφράζουν αισθήµατα βαθέος σεβασµού προς την Α. εξ. και ελπίδας, ότι η 
πεφωτισµένη διοίκησις αυτής θα οδηγήση την Κρήτην εις ευηµερίαν και 
ευτυχίαν. Εν των ποιηµάτων τούτων δηµοσιεύοµεν σήµερον, βραδύτερον δ� ίσως 
θα δηµοσιεύσωµεν και άλλα. Επειδή δε πολλάκις ήδη εδηµοσιεύθησαν εν τω 
�Ηρακλείω� ποιήµατα ανωνύµως υπό της διευθύνσεως αυτού, θεωρούµεν 
επάναγκες να δηλώσωµεν σαφώς, ότι το κατωτέρω ανωνύµως δηµοσιευόµενον 
ποίηµα δεν ανήκει εις αυτήν.» 

 ش                                                       
Α. Ο διορισµός του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή Πασά έγινε στις 13 Μαρτίου 

1895. Ήταν η δεύτερη φορά, µετά το Νοέµβριο του 1878, που ανελάµβανε τη θέση 
του ∆ιοικητή της Κρήτης. Η πρώτη  τοποθέτηση, για την υλοποίηση της Σύµβασης 
της Χαλέπας, είχε αφήσει καλές εντυπώσεις.  Ο δεύτερος  ερχοµός ενός Χριστιανού 
Πασά, ύστερα από µια σειρά  αυταρχικών Τούρκων ∆ιοικητών της Κρήτης, γέµισε µε 
αισθήµατα  χαράς τόσο τους Έλληνες της Κρήτης όσο και τους µετριοπαθείς 
Τουρκοκρήτες, που δεν συµµερίζονταν τη δολοφονική µανία  του «παγκρήτιου 
τροµοκρατικού κοµιτάτου»215.  

Είναι η εποχή που ακραία στοιχεία της τουρκοκρητικής κοινότητας, 
παραδειγµατισµένα από τις σφαγές κατά των Αρµενίων το καλοκαίρι του 1894,  είχαν 
καταρτίσει «∆ολοφονικό κοµιτάτο»216 υπό την καθοδήγηση του Τουρκαλβανού 
διοικητή της δηµόσιας ασφάλειας,  Εµίν Μπέη, και προέβαιναν σε εκτελέσεις 

                                                 
214 Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ,  Έτος Β΄, φ.85 (23 Μαρτίου 1895), σελ.γ΄, στήλη «Εντευκτήριον».  
215 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 391. 
216 Ιωάννης Πικρός, «Οι εξελίξεις στην Κρήτη από τη σύµβαση της Χαλέπας (1878) ως τις αρχές 
του 1897», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, τ. Ι∆΄, 109.  
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επιφανών Κρητών αλλά και απλών χωρικών σε όλη την Κρήτη. Η µεγάλη πλειοψηφία 
όµως των Τουρκοκρητών και ο χριστιανικός πληθυσµός δέχτηκαν µε πολλές ελπίδες 
τον Καραθεοδωρή, για τον οποίο γράφτηκαν τραγούδια, οργανώθηκαν 
λαµπαδηφορίες και συµπόσια υποδοχής217. Ο ελληνικός πληθυσµός, όπως είναι 
φυσικό, πανηγύριζε για το διορισµό Χριστιανού ∆ιοικητή, πράγµα που το ερµήνευσε 
σαν πολιτική κατάκτηση, και µόνιµο δεδοµένο.  

 Το ποίηµα, που δηµοσίευσε η εφηµερίδα Ηράκλειον,  δεν αναφέρεται στη 
χριστιανική ιδιότητα του νέου Πασά, και αντίθετα προς τις ελληνικές προσδοκίες τον 
θεωρεί ότι συµβάλλει στη «βλάστησιν των αγαθών της χώρας» (8). Μνηµονεύει 
επίσης τον κρότο των  τουρκικών  τηλεβόλων  (3), της υποδοχής και προσδοκά την 
«λατρευτή σύµπνοια», για την οποία ελάχιστα ενδιαφέρονταν οι αγωνιζόµενοι 
Κρήτες. Είναι φανερό ότι οι στίχοι απηχούν τις µετριοπαθείς και νοµοταγείς διαθέσεις 
κάποιου µορφωµένου µέλους της τουρκοκρητικής κοινότητας, το οποίο δεν 
κατονοµάζει η εφηµερίδα. Η συγκεκριµένη εφηµερίδα πολλές φορές φιλοξένησε 
επώνυµα και ανώνυµα άρθρα Τουρκοκρητών, τη στιγµή, που οι άλλες κρητικές 
εφηµερίδες θεωρούσαν ιερόσυλη µια τέτοια συνεργασία και την απέφευγαν µετά 
βδελυγµίας. Είναι πολύ πιθανό οι στίχοι να προέρχονται από το καλλιεργηµένο 
περιβάλλον του γιατρού του Κάστρου, του Περτέβ Εφέντη και των παιδιών του.  

Όπως είδαµε και στο προηγούµενο δείγµα, η γνώση της ελληνικής 
καθαρεύουσας είναι άψογη. Επιπλέον αποκαλύπτεται γνώση της ελληνικής 
µυθολογίας (1) και καλή χρήση της στιχουργίας του δεκαπεντασύλλαβου, αν και δεν 
υιοθετείται η δηµοτική γλώσσα. Οι δώδεκα δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι είναι άριστα 
διαµορφωµένοι, η τοµή στην 8η συλλαβή πάντα και ο ρυθµός αισθητά αρµονικός.  

 
Β.   Το έργο είναι εµπνευσµένο από την άφιξη του Καραθεοδωρή, και χωρίζεται 

νοηµατικά σε τρία τετράστιχα. Οι τέσσερις πρώτοι στίχοι περιγράφουν την 
αποβίβασή του στο χώµα της Κρήτης «εν φαιδρότητι και κρότοις τηλεβόλων». Η 
µεσηµβρινή ώρα της άφιξης του πλοίου αποδίδεται µε µια αξιόλογη µεταφορά, 
παρµένη από την ελληνική µυθολογία, όπου σαν ποιητικό συνώνυµο του ήλιου 
χρησιµοποιείται το άρµα του Φοίβου.  

Στους τέσσερις επόµενους στίχους (5 � 8),  ο ποιητής κάνει µια  παραστατική 
παροµοίωση της επίσκεψης του «γεραρού πρεσβύτη» µε την «πνοή του έαρος» η 
οποία πρασινίζει τα δέντρα. Ο δροσερός ορίζοντας και η αναµενόµενη βλάστηση 
είναι οι αγαθές προσδοκίες του εµπνευσµένου στιχουργού. 

Στο τελευταίο τετράστιχο οι ελπίδες διατυπώνονται σαφέστερα και φανερώνουν 
τον σοβαρό και ώριµο προβληµατισµό του δηµιουργού στο κοινωνικό πρόβληµα της 
Κρήτης. Η ανύψωση της προόδου, του πολιτισµού και της ευτυχίας τίθεται σαν 
προσδοκία, σε κλίµα σύµπνοιας. Την ευαίσθητη και ασταθή σύµπνοια της κρητικής 
κοινωνίας εύχεται µε ανωτερότητα να µη βασκάνει «οφθαλµός απαίσιος», 
αποφεύγοντας να καταλογίσει ευθύνες και  εύκολες κατηγορίες. Μέσα  στους δώδεκα 
καλοσχηµατισµένους δεκαπεντασύλλαβους ολοκληρώνεται η πρόθεση του ποιητή και 

                                                 
217 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π., 109. 
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αρθρώνεται ένα µήνυµα µετριοπαθές και κατευναστικό, παρά το ότι ο γλωσσικός 
βερµπαλισµός είναι και στο δείγνα αυτό έντονος.  

 
Γ.   Το ποιηµάτιο ισορροπεί σε µια γραµµή επίπλαστης ουδετερότητας. Ο 

στιχουργός κάνει προσπάθεια να µείνει έξω από την πυρακτωµένη ατµόσφαιρα των 
αντιπαραθέσεων. Σε κανένα στίχο δεν αποκαλύπτεται η περιρρέουσα ατµόσφαιρα της 
εποχής και οι συνθήκες ενεργού ηφαιστείου, που επικρατούσαν τότε στο νησί. Μόνο 
στους δύο τελευταίους στίχους γίνεται µια διακριτική αναφορά στην προσδόκιµη 
σύµπνοια, χωρίς άλλες συνδέσεις.  Είναι δηλαδή φανερή η βούληση του δηµιουργού 
να αρθεί πάνω από την πεζή πραγµατικότητα και να σκιαγραφήσει έναν ιδεατό χώρο, 
όπου µια καλή συγκυρία αλλαγής ηγεσίας, γίνεται αφορµή για διατύπωση  ευχών για 
πρόοδο, πολιτισµό και ευτυχία.   

Τέτοιες πεποιθήσεις µπορούσαν να διατυπώνουν µόνο εκείνοι από τους Κρήτες, 
που ήταν σύµφωνοι µε την οθωµανική κατοχή, δεν ενοχλούνταν από την κοινωνική 
ανισορροπία, που το καθεστώς συντηρούσε και από την πολιτική αποµόνωση της 
πλειοψηφίας. Απλά ανησυχούσαν από τη διαιώνιση του Κρητικού Ζητήµατος, 
φοβούνταν την κόπωση της διπλωµατίας των ∆υνάµεων και οραµατίζονταν µια  
συνύπαρξη στην Κρήτη επί τη βάσει κάποιας φραστικής προόδου και ευτυχίας. Ο 
ποιητής δεν θέλει να προσεγγίσει τη ρίζα τη κακού. Παρακάµπτει στρουθοκαµηλικά 
το κακό, και ευχολογεί ανεδαφικά, λες και η ευηµερία στην Κρήτη ήταν θέµα 
προσώπων και διοικητών ή βασκανίας «απαισίου οφθαλµού». Πιθανότατα αυτή η 
ρηχή µατιά  ήταν η µετριοπαθής και «σώφρων» τουρκοκρητική πολιτική θεώρηση. 
Υπήρχε ασφαλώς και η ακραία άποψη των «δολοφονικων κοµιτάτων»218, όµως αυτή 
δεν υποκρύπτεται στο ποίηµα. Υπάρχει  και δηλώνεται η άποψη, που θέλει την Κρήτη 
τόπο προόδου και συµπνοίας, υπό το οθωµανικό όµως καθεστώς και υπό τη διοίκηση 
«συνετού άρχοντος» (4).  

Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε δέκα µέρες µετά την άφιξη του Καραθεοδωρή Πασά. 
Είναι σίγουρο ότι εκείνον είχε αποδέκτη, δεδοµένου ότι το εντόπιο µουσουλµανικό 
στοιχείο είχε αρχίσει να χάνει την εµπιστοσύνη του στην αξιοπιστία των Χριστιανών 
διοικητών, που έστελνε η πολιτική σκοπιµότητα της Πύλης. Είναι ένα έµµετρο συνετό 
µήνυµα προς τον ελληνικής καταγωγής διοικητή. Θέλει να τον κολακέψει µε θερµό 
καλωσόρισµα και να τον ιδεάσει για µια φιλοπρόοδη και ειρηνική πολιτική στην 
Κρήτη, µακριά από την ενθάρρυνση των ελληνικών πόθων. Το µήνυµα επενδύεται  µε 
ελληνικό στίχο, άψογη ελληνική γλώσσα, διάλεκτο καθαρεύουσα, ύφος ανώτερο και 
έξω από τον λαϊκό φανατισµό των εθνικιστικών περιχαρακώσεων, για να γίνει 
φιλικότερο και πιο πειστικό στα αυτιά του νέου διοικητή.  

                                                 
218 Ν. Β. Πιµπλής, «Ιστορικαί αναµνήσεις από το 1889 � 1897», Κρητική Εστία, τχ. 48 (Ιαν. 1955), 
4-6. Εκεί συγκεκριµένες πληροφορίες για τη δράση των εγκληµατικών οµάδων, που παρακινούνταν 
και χρηµατοδοτούνταν από τους πλούσιους µπέηδες των επαρχιών.   
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∆ΕΙΓΜΑ 23Ο  
►ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Α. ΕΞ. ΤΟΥ Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ ΠΑΣΑ.219 
 
                          ∆έησις προς τον Θεόν. 
(Μετάφραση από την τουρκική, Μεχµέτ Αλή Μουλαζαδέ.) 
1. Ελέησον και εµέ τον οµολογούντα τα σφάλµατα και τας αµαρτίας µου, 
2. Ύψιστε, ου το έλεος αφθόνως επιδαψιλεύεται εις όλα τα πλάσµατα. 
3. Χορήγησόν µοι πάσαν ευτυχίαν και κατά την παρούσαν και κατά  
4. την µέλλουσαν ζωήν. Συ είσαι και εις τους δύο κόσµους 
5. το στήριγµα και το καταφύγιόν µου. 
 
                                              Άσµα. 

                         (Μετάφραση από την τουρκική, Μουκµπίλ Βέη.) 
∆ύσκολον είναι εις τα ξένα να υποφέρη τις τας βασάνους της βαρυθυµίας. 
∆ύσκολον είναι µακρόθεν να εκφράση τις τα αισθήµατα της καρδίας του 
προς την φίλην του. 
 
∆ύσκολον είναι να αποµάσσω µε το µανδήλιον της παρηγορίας και ν� αποκρύπτω τα 
δάκρυα του χωρισµού, τα οποία αδιαλείπτως ρέουσι εκ των τεθλιµµένων                                  
οφθαλµών µου, 
αλλ� επίσης είναι δύσκολον, και να φανερώνω αυτά, διότι η φίλη µου δεν επιθυµεί 
να φλέγωµαι υπό του πυρός της µελαγχολίας. 
 
Ούτε να κρύπτω λοιπόν ούτε να φανερώνω δύναµαι την φλόγα της καρδίας µου 
επί τω χωρισµώ ευκόλως. 
 
Πόσον λυπηρόν να πίνη τις εν τη κοιλάδι της θλίψεως µόνος το πικρόν ποτήριον 
του χωρισµού, εν ω πρότερον εµεθύσκετο µε τον οίνον της απολαύσεως πλησίον 
της φίλης του. 
 
Το τιµητικόν ένδυµα της ευτυχίας πας τις βεβαίως ποθεί να περιβληθή, αλλά δεν 
είνε εύκολον να κοπή αρµόζον καλώς εις πάντας το ένδυµα τούτο υπό της  
Ειµαρµένης. 
 
∆ζελλάλ! Το πυρ του χωρισµού έχει κατακαύση την καρδίαν σου, αλλά δύσκολον 
λίαν σοι είνε να βάλης την φίλην σου, να ανατάµη την πληγήν σου, 
όπως την θεραπεύση. 
 

Προτάσσεται εισαγωγικό σχόλιο από τη σύνταξη της εφηµερίδας, που αναφέρει 
τα εξής: «Ως γνωστόν η Α. Εξοχότης ο Γεν. ηµών ∆ιοικητής Μαχµούτ � ∆ζελλάλ 
� Εδίν Πασάς διακρίνεται ου µόνον επί πολιτική περινοία αλλά και επί ποιητική 

                                                 
219 Εφ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ. 49  (14 Ιουλίου 1894). σ. γ΄, στήλη «Εντευκτήριον»  
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εµπνεύσει. Εσχάτως, ως εν προηγουµένω φύλλω220 ανηγγείλαµεν, η Α. Εξοχότης 
εξέδωκε συλλογήν ιδίων ποιήσεων λίαν υπό των ειδηµόνων της τουρκικής 
γλώσσης επαινουµένων διά τε το ύψος της φαντασίας και το κάλλος και την 
ακρίβειαν της γλώσσης. Εκ των ποιηµάτων τούτων δηµοσιεύοµεν κατωτέρω 
δύο, όχι βεβαίως τα άριστα πάντων των εν τη συλλογή αλλά τα ευκολώτερον 
δυνάµενα να µεταφρασθώσιν εις την ηµετέραν γλώσσαν.  Το πρώτον των 
ποιηµάτων τούτων µετέφρασε κατά παράκλησιν ηµών ο υιός του συµπολίτου 
ιατρού Περτέβ � Εφέντη, Μεχµέτ � Αλής Μουλαζαδές, το δε δεύτερον ο 
αξιότιµος αρχιγραµµατεύς της ∆ιοικήσεως Ηρακλείου, Μουκµπίλ � Βέης.» 

 ة                                                                      
Α. Ο Μαχµούτ ∆ζελαλεδδίν Πασάς που γράφει τους στίχους, έµεινε στην Κρήτη 

ως τοποτηρητής της Γενικής ∆ιοικήσεως, από τις 4 Σεπτεµβρίου 1891, ως τις 26 
Ιουλίου 1894, που ανακλήθηκε221, ή παραιτήθηκε, λόγω ίσως της νοσταλγίας, που 
δηλώνει και το «άσµα» του222. Ήταν ο µόνος Τούρκος πολιτικός που απεστάλη 
τέσσερις φορές στην ηγεσία της Κρήτης στις πιο κρίσιµες στιγµές των εξεγέρσεων. 
Ήταν έµπιστος αυτοκρατορικός απεσταλµένος και ικανότατος διαχειριστής κρίσεων. 
Όπως αποκαλύπτει η ποιητική του επίδοση, δεν ήταν καλός «διαχειριστής ερωτικών 
εξοριών». Η παραµονή στην Κρήτη δεν συµφωνούσε απόλυτα µε τη θέλησή του, 
λόγω της αναγκαστικής αποµάκρυνσης από τη λατρευτή «φίλη» του. Η «φίλη» ήταν 
το πρόσωπο, που φλόγιζε µε ερωτική νοσταλγία την καρδιά του. Ενώ βρισκόταν στο 
καµίνι των κρητικών επαναστάσεων, εκείνος φλεγόταν από έρωτική απορφάνιση, 
όπως δείχνει η αυτοκριτική κατακλείδα: «∆ζελλάλ! Το πύρ του χωρισµού έχει 
κατακαύση την καρδίαν σου�».  

Τα θρησκευτικά και ερωτικά στιχουργήµατα του Μαχµούτ αποκαλύπτουν  έναν  
συναισθηµατικό αντίποδα στη δεδηλωµένη σκληρότητα  του  πολιτικού. Σαν 
∆ιοικητής υιοθέτησε πολιτική πυγµής µε τις πιο πεπαλαιωµένες ιδέες της φοβέρας και 
της σκλαβιάς. Ενθάρρυνε και οργάνωσε τον εθνικισµό των Τουρκοκρητών, κήρυξε το 
στρατιωτικό νόµο, εξουσιοδότησε πλήρως τα στρατοδικεία, χρησιµοποίησε κατά 
κόρον την παραδειγµατική λειτουργία της αγχόνης, γέµισε τις φυλακές µε αθώους, 
χρησιµοποίησε και τις φυλακές της Ρόδου για κάλυψη των σωφρονιστικών του 
αναγκών και εκτόπισε αυθαίρετα  στις ερήµους της Αφρικής πληθυσµούς  Κρητών, 
από τις πόλεις και την ύπαιθρο223. Η ποιητική ενασχόληση του Μαχµούτ, όπως 

                                                 
220 Στο φύλλο 45 (23 Ιουνίου 1894), σελ β΄, αναγράφεται: «Ποιήσεις Μαχµούτ Πασά! Εκ του 
τυπογραφείου της Γ. ∆ιοικήσεως εξεδόθη εσχάτως φυλλάδιον περιέχον ποιήµατα της Α. 
Εξοχότητος του Μαχµούτ ∆ζελαλεδίν Πασά. Τα ποιήµατα ταύτα είναι γεγραµµένα εις υψηλήν 
και ωραίαν γλώσσαν και διακρίνονται επί  κάλλει ιδεών.» 
221 «Πασάδες Κρήτης, 1645-1897», ΜΥΣΣΩΝ, τ. Γ΄(1934), 202.  
222 Εφηµ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, έτος Α, φ.51, (28 Ιουλίου 1894). «Παραιτηθέντος της Α. Εξοχότητος του 
τοποτηρητού της Γεν. ∆ιοικήσεως Κρήτης, Μαχµούτ ∆ζελάλ � εδδίν Πασά, εις την θέσιν αυτού 
διωρίσθη η Α.Ε. ο Τουρχάν Βέης�Ο Μαχµούτ Πασάς απήλθε την ∆ευτέραν δια του αυτού 
ατµοπλοίου (δι� ου αφίκετο ο Τουρχάν) εις Κωνσταντινούπολιν.»  
223 Ιωάννης Πικρός, «Οι εξελίξεις στην Κρήτη από τη σύµβαση της Χαλέπας (1978) ως τις αρχές 
του 1897», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977, τ. Ι∆΄, 109.  
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δείχνουν τα δύο δείγµατα, δεν εµνέονται από την πολιτική του επίδοση, και µάλλον 
αποµακρύνουν τη φορτισµένη του ψυχή από την σκληρή πολιτική πραγµατικότητα. 
Είναι πολύ πιθανό η ποιητική έκδοση, που µνηµονεύεται από την εφηµερίδα να 
βρίσκεται ακόµα στην Κρήτη και να µας αποκαλύψει κάποτε τα περί «πολιτικής 
περινοίας και ποιητικής εµπνεύσεως», που αναφέρει.  

Οι µεταφραστές είναι γνωστά πρόσωπα της τουρκοκρητικής κοινωνίας. Ο ένας 
είναι ο γνωστός Μεχµέτ Αλής Μουλαζαδές, ο νεαρός γιος του Περτέβ Εφέντη, µε την 
άριστη γνώση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, και ο άλλος  ο 
αρχιγραµµατέας της ∆ιοίκησης, Μουκµπήλ Βέης, που έχει συνδέσει το όνοµά  του 
και µε άλλες µεταφράσεις βιβλίων από τη µια γλώσσα στην άλλη. Κάνουν επιλογή 
δύο ποιητικών δειγµάτων της γραφής του Μαχµούτ και τα δηµοσιεύουν σε µια 
ελληνόγλωσση εφηµερίδα της Κρήτης, προφανώς για να φανερώσουν την άλλη πτυχή 
της προσωπικότητας του Γενικού ∆ιοικητή, την ήπια και συναισθηµατικά 
εκλεπτισµένη. Από τη σκοπιά αυτή έχει ενδιαφέρον η συγκεκριµένη δηµοσίευση γιατί 
είναι δηλωτική των αναγνωστικών προτιµήσεων των Μουσουλµάνων της Κρήτης, και 
της εικόνας, που ήθελαν να προωθήσουν για τους Οθωµανούς άρχοντες.  

 
Β. Το πρώτο απόσπασµα των πέντε στίχων είναι µια προσευχή στα ίχνη των 

Ψαλµών του ∆αυίδ στην Παλαιά ∆ιαθήκη224. Η «∆έησις προς τον Θεόν» γίνεται σε 
ύφος µετάνοιας και εσωτερικής εξοµολόγησης, από τον ευλαβή οµιλητή, ο οποίος 
ζητά έλεος από τον Ύψιστο για τα σφάλµατα  και τις αµαρτίες του.  Ζητά επιπλέον 
«πάσαν ευτυχίαν» στην παρούσα και στη µέλλουσα ζωή.  Η δέηση γίνεται σε κλίµα 
ψυχικής ταύτισης µε την απροσδιόριστη ιδέα του «ύψιστου»,  µε τα κοινά στη 
χριστιανική και µουσουλµανική θρησκεία χαρακτηριστικά του θεού ως µακρόθυµου, 
πολυέλεου, συγκαταβατικού, σπλαχνικού, ζωοδότη και συµπαραστάτη, στην παρούσα 
και στη µέλλουσα ζωή.  

Το «΄Ασµα»  είναι ένας άλλος εσωτερικός µονόλογος, ερωτικής µελαγχολίας. Ο 
ποιητής εκφράζει τα προσωπικά του δυσάρεστα αισθήµατα για την υποχρεωτική 
αποµάκρυνση από την αγαπηµένη «φίλη» του. Ο χωρισµός αυτός δηµιουργεί 
ανυπόφορες «βασάνους βαρυθυµίας», και αδιάλειπτα δάκρυα «εκ των τεθλιµµένων 
οφθαλµών». Η δύσκολη θέση επιδεινώνεται από την αδυναµία αποκρύψεως αλλά και 
αποκαλύψεως των φλογερών του συναισθηµάτων. Είναι αναγκασµένος να πίνει 
«µόνος το πικρόν ποτήριον του χωρισµού» και να θυµάται ότι πρωτύτερα 
«εµεθύσκετο µε τον οίνον της απολαύσεως πλησίον της φίλης του». Μέσα στην 
αδιέξοδη κατάσταση, που βρίσκεται, παρηγορεί και ενθαρρύνει µόνος τον εαυτό του, 
µε την επιχειρηµατολογία του Κισµέτ. Η Ειµαρµένη δεν είναι εύκολο να ντύνει όλους 

                                                 
224 Στον Ν΄ Ψαλµό διαβάζοµε ανάλογες δεήσεις όπως: «ελέησόν µε ο θεός κατά το µέγα έλεός 
σου�εξάλειψον το ανόµηµά µου�απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αµαρτιών µου�ότι την 
ανοµίαν µου εγώ γινώσκω�» Η Παλαιά ∆ιαθήκη (αλλά και η Καινή) δεν αποκηρύσσεται καθόλου 
από το Κοράνιο. Αντίθετα πολλά δόγµατα, ιεροτελεστίες και ήθη έχουν περάσει από τη Βίβλο στο 
Ισλάµ. (Islam, which is seven centuries younger than Christianity, has borrowed a great many 
doctrines, rites and customs from the Bible. Abraham Moorhatch, �Islam for Christ�, The Moslem 
World, Vol. XVII (1927), 269.)    
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τους ανθρώπους µε την ευτυχία, όπως λέει. Στην τελική αυτο-παραίνεση, υπενθυµίζει 
στον ∆ζελλάλ, ότι δεν είναι εύκολο η φίλη του να θεραπεύσει «την πληγήν» του.            

Η στρατηγική του λόγου οργανώνει δύο επίπεδα εξοµολόγησης. Στο πρώτο,  
διαδοχικές κρίσεις για τη δύσκολη κατάσταση προσδιορίζουν τους λόγους  «του 
πυρός της µελαγχολίας». Τέσσερις φορές η έκφραση «δύσκολον είναι» ορίζει τις 
διαστάσεις της προσωπικής βαρυθυµίας. Στο δεύτερο µέρος, αυτοπαρηγορητικές 
νουθεσίες  αποτρέπουν την κορύφωση της απαισιοδοξίας και αφήνουν την αίσθηση 
της συνέχειας, έστω και υπό συνθήκες στέρησης. Τρεις στροφικές διαµορφώσεις 
αποτελούν το πρώτο µέρος και τρεις το δεύτερο. Ανάµεσα στα δύο µέρη βρίσκεται η 
τέταρτη στροφική µορφή, που διατυπώνει την κορύφωση του ψυχικού αδιεξόδου: 
«Ούτε να κρύπτω λοιπόν ούτε να φανερώνω δύναµαι την φλόγα της καρδίας µου επί 
το χωρισµώ ευκόλως».   

Αξιοπρόσεκτη είναι η εστίαση του λόγου µε τρεις διαφορετικούς τρόπους στην 
ίδια ποιητική δοµή. Ο αφηγητής χρησιµοποιεί και τα τρία πρόσωπα της ρηµατικής 
έκφρασης,  το εγώ, το εσύ και το αυτός. Στην πρώτη στροφή η  αντωνυµία «τις» 
επαναλαµβάνεται δύο φορές και φανερώνει ότι ο αφηγούµενος ποιητής παρακολουθεί 
την περιπέτεια ενός τρίτου. «∆ύσκολον είναι να υποφέρη τις�δύσκολον είναι να 
εκφράση τις�» σηµαίνει ότι αποστασιοποιείται φραστικά από το δράµα του και το 
βλέπει αρχικά από την αµερόληπτη οπτική των άλλων. Στη δεύτερη και τρίτη στροφή 
το πρώτο πρόσωπο θέτει τα πράγµατα στις αληθινές τους πικρές διαστάσεις. Ο 
ποιητής σαν αφηγητής του ιδίου δράµατος στρέφει το φακό εντός του και οµολογεί: 
«δύσκολον είναι να αποµάσσω�να αποκρύπτω�να φανερώνω�και να φλέγωµαι.». 

Το δεύτερο µέρος επαναφέρει την τριτοπρόσωπη µατιά  µε επανάληψη σε δύο 
σηµεία της αντωνυµίας «τις», που κάνει το προσωπικό δράµα αντικειµενικότερο και 
πιο σαφές. Η τελευταία στροφή φέρνει σε χρήση και το β΄ πρόσωπο, το εσύ. Ο 
ποιητής και αφηγητής ∆ζελλάλ µεταβάλλεται σε θερµό συµβουλευτή του περιπαθούς 
∆ζελλάλ. Ίσως είναι µια σπάνια συνεύρεση προσώπων και αντικειµένων του λόγου. Ο 
∆ζελλάλ παίρνει τον λόγο για να συµβουλέψει τον ∆ζελλάλ, για το δύσκολο της 
θεραπείας του ∆ζελλάλ. Το αποτέλεσµα δεν είναι αρνητικό, παρά την πρωτοτυπία  
του διαλεκτικού σχήµατος. Αυτό που εισπράττει ο αναγνώστης είναι η αίσθηση ότι 
υπάρχει απόθεµα αντοχής, και δεν υπάρχει φόβος  «απονενοηµένου διαβήµατος»...  

 
Γ.   Τα δείγµατα από την ποίηση του Μαχµούτ Πασά αποκαλύπτουν µια εικόνα 

ανθρώπου ευαίσθητου, θεοφοβούµενου, πιστού στις πεποιθήσεις του, καρτερικού και 
συνετού. Είναι δείγµατα καθαρής τέχνης έξω από την πολιτική και εθνική στράτευση, 
που επέβαλλαν οι περιστάσεις, σε πρόσωπα µε ρόλο εξουσιαστικό. Ίσως ήταν 
χρήσιµη στο συγκεκριµένο χρόνο η προώθηση µιάς αθώας εικόνας για τον άνθρωπο, 
που είχε σπείρει τρόµο και φόβο µε την πολιτική του πρακτική. Η καλλιτεχνική 
επίδοση χρησιµοποιείται σαν πειστήριο ανθρωπιστικού περιεχοµένου, σε µια 
αµφιλεγόµενη προσωπικότητα. Τα ποιήµατα δεν δείχνουν στρατευµένη τέχνη, όµως η 
πρόθεση εκείνων, που µεθόδευσαν τη µετάφραση και τη δηµοσίευση, ίσως,  ήταν 
στρατευµένη.        
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∆ΕΙΓΜΑ 24Ο  
► ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ. 
Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση διατηρείται η ορθογραφία των πηγών. 
1.Άχου τα περαζούµενα, άχου τα περασµένα. 225 
   Άχου και να γιαγέρνανε το χρόνο µιαν ηµέρα. 
    ٭                                   
2.Τα µπαρµπουνάκια του γιαλού θρέφονται µε το αίµα,226 
   και �γω ο κακορίζικος θρέφοµαι µέσ� στα ξένα. 
 
3.Σαν κάνω αχ κάνει σεισµός, σαν κλαίω κάνει πάψη. 
  Σα �ναστενάζω καίγονται δέντρα, βουνά και δάση. 
  
                                    * 
4.Κάστρο µε τα  µπεντένια σου, Ρέθεµνος µε τσ� ελιές σου. 227 
  Χανιά µε τσι µπαξέδες σου και µε τσι κοπελιές σου!  
  
5.Χίλια καλώς ορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες. 
  Ο κάµπος µε τα λούλουδα και µε τσι πρασινάδες. 
 
6.Καλώς ήρθαν τα νέφαλα κι εφέραν τον αέρα. 
   Κι εδροσερέψαν τα δεντρά που ήτανε µαραµένα. 
 
7.Σαν ίντα θέλεις να σου πω, χρυσή κουκουναριά µου. 
   Απού κρατούν οι κλώνοι σου τα φύλλα τση καρδιάς µου;  
 
8.Πάρε τσι µαντινάδες σου κι άµε τσι στο χωριό σου. 
   ∆υο βούργιες δεν τσι βάνουνε τσι κάσες των ποδιών σου.  

                                                 
225Εφ. Χανιώτικα Νέα, Παρασκ. 5 Απρ. 2002, σ. 23. Από επίσκεψη Τουρκοκρητών στο Ρέθυµνο. 
226 Περ.ΚΡΗΤΗ, τχ, 34 (Σεπτ. 1976) 16-18. Οι δύο µαντινάδες βρίσκονται σε άρθρο του περιοδικού 
µε τον συναισθηµατικό τίτλο «Όλοι να βοηθήσοµε τα Κρητικόπουλα της Χαµέντια». ∆ίνει 
πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των «συµπατριωτών µας», όπως τους ονοµάζει, που ζουν στο 
«Κρητικοχώρι» της Συρίας. Των µαντινάδων προτάσσεται η απλοϊκή άποψη του Μεχµέτ 
Τερζαλάκη, για την ποιητική της µαντινάδας. «Οι µαντινάδες και οι χοροί δεν είναι κάρα να 
τσουλάνε στις στράτες. Είναι ντέρτια και καηµοί των µερακλήδων και βγαίνουν µόνα τους σαν 
έρθει η ώρα.»  Στις ίδιες σελίδες φιλοξενείται η άποψη του ίδιου  Μεχµέτ Τερζαλάκη για την 
Κρήτη, σε δηλώσεις του προς τον δηµοσιογράφο Γιάννη Γεωργακάκη:  

«Άκου να σου πω αδέλφι, έπαέ οι Αραπάδες πολλές φορές µου λένε πως τα κιτάπια είναι 
αράπικα, πως το Κοράνι είναι, λέει, αράπικο και πως ο προφήτης είναι  και αυτός Αράπης. Και 
�γω τους λέω, έχετε δίκιο, µπρε σεις, έτσα  είναι ούλα, όπως τα λέτε. Ο θεός όµως είναι 
Κρητικός,  και µην το ξεχνάτε». 
 
227 Περιοδικό ΚΡΗΤΗ, τχ. 44-45 (Ιούλ.-Αύγ. 1977) 14 και 16. Άρθρο της Μαρίας Μαυρεδάκη, 
«Τούρκος είσαι Μουσταφά; Τούρκος µα την Παναγιά», ύστερα από αποστολή  στις εστίες των 
Τουρκοκρητών στα παράλια της Μικράς Ασίας.  
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9.Άχι ψυχή µου τση ψυχής και τση καρδιάς µου φίλος.228 
   Εσύ �σαι το ταιράκι µου κι ο µπιστικός µου φίλος. 
 
10.Άχι να γίνουµουν νερό στον ποταµό που πλύνεις. 
    Να κάνει κάψα δυνατή να σκύφτεις να µε πίνεις. 
 
11.Άφτει φανάρι στο γιαλό και ποιος το ξεφτυλίζει. 
     Και πλήσιαν� η αγάπη µας και ποιος τη νταγιαντίζει.  
 
12.Όταν περνώ µε φίλους µου νοήµατα δεν θέλω. 
     Να �χεις τα µάθια χαµηλά µα �γω καταλαβαίνω. 
 
13.Κι όταν περνώ µε φίλους µου και θες να µου µιλήσεις,  
     σκύψε και πιάσ� απού τη γης χώµα να το φιλήσεις. 
 
14.Τα πάθη του Ρετώκριτου να σύρω δε µε µέλει,  
     γιατί θα να �ρθει ένας καιρός και θα γενούµε ταίρι.  
 
15.∆ιψώ και πίνω το νερό κι εις το λαιµό µου πήσσει. 
    Σα δεν εβάστας το σεβντά γιατί να µ� αγαπήσεις. 
 
16.Τα κάλλη σου είχα δροικηχτά κι ήρθα  καταρωτώντας, 
     µα σαν εσένα γιασεµί δεν είχα εγώ θωρώντας.   
 
17.∆εν ηµπορούνε οι γιατροί να βγαίνουν κερδεµένοι, 
     για να γιατρέψουν µια καρδιά ερωτοχτυπηµένη. 
 
18.Χελιδονάκι θα γενώ να πέσω στην αυλή σου, 
     να κάµω πως εψόφησα να ιδώ την όρεξή σου. 
 
19.Ξεύρε πως επαραίτησα στον κόσµο ό,τι µ� αρέσει 
     κι άνοιξα την καρδούλα µου και σ� έβαλα στη µέση. 
 
20.Βάστα καρδιά µου µαχαιριές και στήθος µου µολύβια. 
    Ίσως και τα κερδίσοµε αυτά τα µαύρα φρύδια.  
 
21.Καπνό και τσιγαρόχαρτο µ� έκαµεν ο σεβντάς σου 
     και δε µπορώ να λείψω µπλιο µιαν ώρα �πο κοντά σου.  
 
 
                                                 

228 Περ. ΚΡΗΤΗ, ό. π., 15. Παρατίθεται συλλογή 26 µαντινάδων, από εκείνες που άκουσε στην 
περιοδεία της η απεσταλµένη του περιοδικού. 
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22.Τα σίδερα γλικοµασιώ τσι µπάλες καταπίνω. 
     Τση γης χορτάρι να γενώ εσένα δεν αφήνω. 
 
23.Τα µαύρα νέφη τ� ουρανού ρώτηξε να σου πούνε, 
     πώς κλαίνε τα µατάκια µου όντε σε θυµηθούνε. 
 
24.Ούλοι αγαπούν και χαίρονται κι εγώ αγαπώ και κλαίω. 
     Τα δάκρυα που χύνω εγώ, µέσα να πέσω πλέω. 
 
25.Ούλοι αναστενάζουνε µα όχι σαν εµένα. 
     Κι όντε θ� αναστενάξω �γω στάσει η καρδιά µου αίµα. 
 
26.Αν αποθάνω βάλε µου µια πλάκα µαρµαρένια, 
     και γράψ� απάνω γράµµατα, πως χάθηκα για σένα.  
 
27.Αν αποθάνω �γω κι εσύ, θάνατο δε φοβούµαι. 
     Μ� αν αποθάνω µοναχός άχι πώς σε λυπούµαι.  
 
28.Αν αποθάνω εφτά φορές κι άνε θαφτώ σαράντα, 
     η µαυρισµένη µου καρδιά θα σου θυµάται πάντα. 
 
29.Στην τελευταία µου στιγµή εσένα θα ζητήσω, 
     να ιδείς µε τι παράπονο τα µάθια µου θα κλείσω.  
 
30.Άχι και να �ταν µπορετό το µνήµα να  �ν κοντά σου 
     και να µε λιβανίζανε τα χεροπάλαµά σου. 
 
31.Ακριβοχαιρετίσµατα  και γλήγορα θα να  �ρθω 
     και µε αυτή τη συλλογή έπιασα να σου γράψω. 
 
32.Να γράψω ήθελα πολλά µα έσπασεν  η πέννα  
     κι ετρέχανε τα  δάκρυα µου κι ελυώναν τα γραµµένα. 
 
33.Τελείωσα το γράµµα µου κι αφήνω το µαντίλι 
     και περιµένω απάντηση απ� το γλυκό σου αχείλι. 
 
34.Σα βράχο στην ακρογιαλιά που τον χτυπά το κύµα, 
     έτσι µε δέρν�  η τύχη µου,  Θε µου δεν είναι κρίµα;   
 
                                  * 
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35.Τα µάθια µου πονέσανε τη θάλασσα να βλέπω, 229 
     τον ταχυδρόµο να ρωτώ και γράµµα να µην έχω. 
 ٭                               
36.Έπαε(νέ) µε φέρανε να κάνω ντίλα ντίλα, 
     να βλέπω τσοι λουβιάρηδες να παίζω και τη λύρα.230 
                               * 
37.Ήρθε η ώρα του Ραµπί το θέληµα να γίνει. 
     Προδότης είν� και κερατάς ο Τούρκος που θα µείνει.231 
                               * 
38.Ανόιξετε τον κλήδωνα στ� Αγιαννιού τη χάρη 
    Κι απού �χει µήλο κόκκινο ας έρθει να το πάρει. 232 
 
39.Ανοίξετε τον κλήδωνα να βγει τ� αγά το µήλο, 
     που στέκει σαν το µιναρέ και λάµπει σαν τον ήλιο.  
                                * 
40.Ανοίξετε τον κλείδωνα, τ� Αϊγιαννιού τη χάρη,  
     κι απούναι καλορίζικο το µήλο του να βγάλει.233 
 
41.Αλή µου µε τα µάθια σου φέγγου και τα δικά µου, 
     µε τση καρδιάς  σου τα κλειδιά �νείγω και τη γκαρδιά µου. 
 
42.Κατέβα Χάρε στρώσε µου στον Άδη ένα κρεβάτι, 
     κι αµοναχός θα κατεβώ, δε νταγιαντώ τα πάθη. 
 
43.Μοίρα µου όταν µε µοίρασες ήσουνε µανισµένη.  
     Και διάλεξες και µού �δωσες ζωή τυραννισµένη. 
 
                                                 

229 Από το περιοδικό ΚΡΗΤΗ, τχ. 257 (Ιούλ.-Αύγ. 2002) 80. Κατερίνας Αναστασάκη- Μπέρη, 
«Οδοιπορικό στα Μοσχονήσια». Με το δίστιχο αυτό υποδέχτηκε η Φατµέ τη δηµοσιογράφο στο 
σπίτι της.  
230 Ι. Ανυφαντάκη � Ειρ. Καραβυράκη, «Τα τοπωνύµια του χωριού Αβρακόντε», Αµάλθεια, τοµ. Ι, 
τχ. 38 (Ιαν.- Μαρτ. 1979),  73. Το δίστιχο τραγουδούσε ένας Νιζάµης, που φύλασσε τους 
άρρωστους από ευλογιά (λούβα) 
231 Κώστας Ανδριώτης � Νίκος Ανδριώτης, «Το Τετραδιάκι της κυρα - Γιασµίνας. Η αστική 
εγκατάσταση µιας Μικρασιάτισσας στο Μεγάλο Κάστρο του 1923», Έργα και Ηµέρες στην Κρήτη- 
Από την προϊστορία στο Μεσοπόλεµο, Επιµ. Άγγελος Χανιώτης, Ηράκλειο, Π.Ε.Κ., 2000, σ. 427. 
Το δίστιχο φώναζε στο λιµάνι του Ηρακλείου ο Τουρκοκρητικός κουλουράς Κοντζές, όταν φεύγανε 
οι Μουσουλµάνοι για την Τουρκία κατά την ανταλλαγή των πληθυσµών, το 1923.  
232 Ν. Πιτυκάκη, «Η Χριστιανική θρησκεία και οι Τούρκοι της Κρήτης», Αµάλθεια, 110-111 (Ιαν.-
Ιούν. 1997) 95. Κατά το συντάκτη, οι Τούρκοι τιµούσαν τον Άγιο Ιωάννη και στις 24 Ιουνίου 
έβγαζαν και εκείνοι τον Κλήδωνα και άρχιζαν µε αυτά τα δίστιχα, το πρώτο από τα οποία είναι ίδιο 
µε των Χριστιανών. 
233 Τα  επόµενα έντεκα δίστιχα, δύο του Κλήδωνα, δύο του Χάρου και της Μοίρας, ένα δίστιχο από 
κάλαντα, και έξι µαντινάδες για την Κρήτη, δηµοσιεύονται στο περιοδικό TURCICA, Vol. VIII/1 
(1976), 75 και 80-82.   
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44.Από τα βγήκεν ο Χριστός στη γης και περιπάτει, 
     ανοίξετε την πόρτα σας να πούµε καληµέρα�234 
 
45.Μα Κρητικιά µου λεϊµονιά και πού δα σε φυτέψω. 
     Να σε φυτέψω στην καρδιά ίσως και σε κερδέψω. 
 
46.Μ� α πας στην Κρήτη Κρητικιά βάστα µου �να µαχαίρι, 
     να το φορώ στη µέση µου χειµώνα καλοκαίρι. 
 
47.Μ� α πας στην Κρήτη Κρητικιά, χαιρέτα µου την Κρήτη. 
    Χαιρέτα µου και το βουνό που λένε Ψηλορίτη. 
 
48.Μα Κρητικός να στολιστεί, να βάλει τα καλά του, 
     πολλοί δα του ζηλέψουνε εις την πορπατηξά του. 
 
49.Τρακόσ� να βγούνε στο Τσαρσί και χίλιοι στο παζάρι, 
     δε δα του µοιάξει άλλος κιανείς στη γνώµη και στα κάλλη.  
 
50.Πενέσετε τσου Κρητικούς µα παινεµένους είναι, 
     και στου τζαµιού τα σιντζατέ προσκυνηµένους είναι.    
                                 * 
51.Για πέτε µου ίντα γίνηκε κειόνα το Πευκιανάκη,  
     απού �βγαλε και κέρασε από το πισωφλάσκι. 235 
 
52.Μα µοναχός του κέρασε αυτός τον απατόν του, 
     γιατί κιανείς δεν ήθελε να πιή από το πιοτόν του. 
(Έµµετρο σχόλιο για κάποιο θαµώνα καφενείου, που κοιµόταν  και�«επέρδετο» ) 
                              ----- 
53.Έτσα το φέρανε οι καιροί κ� οι µαυρισµένες µέρες, 
     να κρεµασθούν οι γνωστικοί στσι µαγλινές (ξυρισµένες) µασέλες. 
(Για τους δικαστές ενός ειρηνοδικείου σε χωριό της Σητείας.) 
 
54.Κάθ� εορτή, κάθε λαµπρή τη µπαίζουν την καµπάνα. 
    Στο κάθε ενδεχόµενο εσύ �σαι η τάβλα-µάνα.(ο οφειλέτης) 
(Σε κάποιον ενοικιαστή βοσκότοπων, που δεν πλήρωνε τακτικά το ενοίκιο) 
 
55.Αφέντη, κόψε την κλεψά και το µπαταξιλίκι,236 
     κ� η γης κ� οι Τούρκοι κ� οι Ρωµιοί, θέλουν ζαµπιτιλίκι. 
      (Προς τον Οθωµανό αστυνοµικό διοικητή της περιοχής του) 
                                                 

234 Παράδοξη αναφορά στο Χριστό. Κατά τους αρθρογράφους του περιοδικού TURCICA, 
ακολουθούσαν κάλαντα µετά το δίστιχο αυτό. 
235 ΜΥΣΩΝ, τοµ.Ε΄(1936) 65-66. Σκωπτικά δίστιχα του Χουσεΐν Ζαρωνάκη 
236 Οι τρεις επόµενες από το βιβλίο του Νίκου Αγγελή, Εντεψίζικα Νάκλια των Κρητοτούρκων, 
Σµυρνιωτάκης, 1998, 190-191. 
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56.Αν έσφιγγες το στόµα σου σαν το παραδοσάκκι, 
     θα �χες τ� αυτιά σου και τα δυο, καηµένε Αµετάκη. 
      (Προς τον αθυρόστοµο γυρολόγο Αχµέτ, που του κόψανε τα αυτιά.)  
 
57.Στην ώραν του �ναι κι ο σεβντάς σαν τον αθό του Μάη. 
    Κι ελόγου σου σιογέρασες, Τράβα, και δε σου πάει. 
     (Στον Τράβα, το γεροντοπαλίκαρο, που ενοχλούσε τις φτωχοπούλες.) 
                                          * 
 
58.Τα µάθια σου �ναι τζερεµές , τα χείλια  σου χαπίσι.237 
     Ώφου καηµός και λάβραν του απού θα σ� αγαπήσει. 
 
59.Να χαµηλώναν τα βουνά να δω τ� Αποπηγάδι, 
     και τες (µετά) ας θέσω κι ας χαθώ κι ας κατεβώ στον Άδη.  
 
60.Παρηγορώ τη την καρδιά µα δεν παρηγοράται. 
     Λέω τζη µύρια ψόµατα µα κείνη τ� αφοράται. 
 
61.Νάχε µου φέρετε νερό που του Κουµπέ τη βρύση,  
     γιατ� έχω λαύρα στην καρδιά να δω α µου τη σβήσει. 
                                           * 
62.Άχι και κουζουλάθηκα για µιας Ρωµιάς χατίρι. 
     Την είδα µόνο µια φορά από το παραθύρι.238 
   ٭                                           
63.Βουγιούµ µπεκλέρ στο Σουργιανό, και να �ρθεις ατικί µου, 
     κι ανε σ� αγγίξω απάνω σου, µην το βαστάξεις Θε µου.239 
                                            ¤ 
64.Σα θέλεις, χρισιανάκι µου, να πάρεις τουρκοπούλα, 
     να πα να βάλεις τα στενά, να βγάλεις τη βρακούλα.240 
 
65.Να πα να βάλεις τα στενά και το ψηλό καπέλο, 
    την πίστη µου ν� απαρνηστώ, να σ� ακλουθήξω θέλω. 
 
66.Την πίστη µου θ� απαρνηθώ, να σ� ακλουθήξω θέλω, 
     γιατί ζηλεύγω τσι Ρωµιούς, που βάνουν το καπέλο. 

                                                 
237 Και οι επόµενες τέσσερις από το έργο του Νίκου Αγγελή  ό.π., σσ.10,11και 22. Τις κατέγραψε σε 
επίσκεψη σε τουρκοκρητικούς συνοικισµούς στη Μ. Ασία. 
238 Robert Pashley, Travels in Crete, Cambridge, 1837, A΄, 250. 
239 Αµάλθεια, τχ.32, (Ιαν.- Ιούν. 2001) σ.54. Ο Εσάνης, νεαρός Τούρκος της Φουρνής προς την  
Χριστιανή που αγαπούσε. Το Σουργιανό είναι τοποθεσία. 
240  Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ανέκδοτα δηµοτικά Τραγούδια της Κρήτης, Ηράκλειον, 1976, 142. Οι 
τρεις επόµενες. 
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 ٭                                 
67.Γή τούρκικο, γή κρητικό το γιασεµί µυρίζει. 
     Εγώ θαρρώ τσι δυο λαούς πράµα δεν τσι χωρίζει.241 
 ٭                                  
68.Μπραήµ αγά Σοφταζαδέ, δε θέλω τη βουλή σου, 
    το σελαµέτι ξάνοιξε κι εσύ τση κεφαλής σου.242  
 
69.Μα ο Ραµπής που σ� έπεψε δε σού �δωκε λεκέδες. 
     Θαµάζοµαι πως δεν πετάς µε τους µελαϊκέδες. 
 
70.Καηµός απού �ναι Γιαραµπή, να �ν� δυό αγαπηµένα, 
     να �ναι στον κόσµο αζωντανά κι αλαργοξορισµένα. 
 
 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ  
 
71.Μουχαλεµπί γκιαούρ σερµπέτ είναι το µάγουλό σου 
     Σαν την καµάρα τ� ουρανού το καµαρόφρυδό σου.243 
 
72.Θε µου µεγαλοδύναµε, ίντά �ναι αυτό το αντέτι, 
     να σφάζουνε τον άνθρωπο µε δίχως καµπαέτι. 
 
73.Νύφη µου την κορδέλλα σου βοριάς την φυσαρίζει. 
     Κι άλλες πολλές τη βάλανε µα εσένα γιακιστίζει. 
 
74.Μενεξελίδικο γιασµά φορείς στην κεφαλή σου, 
     κι ανάθεµα τη Βενεθιά κι έχει καλύτερή σου.  
 
75.Ανάθεµά σας κοπελιές κι εσάς και το καλό σας. 
     Μα πλειά �ναι το ζαράρι σας παρά το διάφορό σας. 
 
76.Στο γιασεµί �σαι γιασεµί, στο νούρι άλλο νούρι. 
     Φως µου στην ωραιότη σου ποιος θα σου βρει κουσούρι 
 

                                                 
241 Cevat Capan, στην διάλεξη της 11ης Νοε. 2002, στα Νεώρια Χανίων. 
242 Οι τρεις µαντινάδες που αλοκουθούν χαρακτηρίζονται «τουρκοκρητικές µαντινάδες» από τον 
Ιωάννη Κονδυλάκη, που τις συµπεριλαµβάνει σε λαογραφική συλλογή του. Βλ. Ιωάννης 
Κονδυλάκης, Ανέκδοτα Λαογραφικά Κρήτης, Επιµέλεια, εισαγωγή, σηµειώσεις, Θεοχάρης 
∆ετοράκης, Σύλλογος Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, Ηράκλειο, 1987, 56.   
243 Ε.Ε.Κ.Σ., τ. ∆΄  (1941), σ. 209 
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77.Να πάω θέλω στο γιατρό τση χώρας τον Τεφίκη,244 
     να µου γιατρέψει το σεβντά και τ� άλλο ρεζιλίκι (τη βλενόρροια).  
 
78.Χωριάτης χότζας να γενή και στο τζαµί να πηαίνει,  
     Πέντε φορές να προσκυνά, η χωριαθιά δε βγαίνει.245 
 
79.Ένα καράβι στο γιαλό, ραµπή µου σελαµέτι, 
      γιατί βαστά στα µέσαν του σεβντά και κασαβέτι!246 
 
80.Γι� αγάπα µε γι� αρνήσου µε, για δό µου ένα τζεβάπι, 
     να κόψεις την ορπίδα µου �που τη γλυκιά σ� αγάπη.247  
 
Και ένα τρίστιχο από την εποχή του γενιτσαρικού κυνισµού: 
81.Τούτο θα µου δώσεις, 
                                  Κι εκείνο θα σου πάρω, 
                                                                     Κι αυτό θα µου χαρίσεις. 248   
 
 
 
Α. Τα δείγµατα, που βρέθηκαν, είναι βεβαιωµένα δείγµατα του λόγου και της 

έκφρασης των Τουρκοκρητών. Για το λόγο αυτό µνηµονεύονται οι πηγές. Φυσικά  
δεν είναι τα µόνα δείγµατα, όπως δεν είναι ούτε αποκλειστικά και µόνο 
τουρκοκρητικά. Όσο ξεφυλλίζει κανείς το έντυπο υλικό του 19ου αιώνα, αλλά και 
σύγχρονες λαογραφικές, ιστορικές δηµοσιογραφικές και λογοτεχνικές µαρτυρίες, σε 
βιβλία και περιοδικά, ανακαλύπτει δείγµατα του δηµοφιλούς είδους της µαντινάδας, 
µεµονωµένα ή οµαδικά. Στα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί δηµοσιογραφικό 
ενδιαφέρον για τις υπάρχουσες ακόµα κοινότητες Τουρκοκρητών στη Μικρά Ασία 
και στη Μέση Ανατολή και οι αποστολές ή ανταποκρίσεις έχουν µεταφέρει ένα 
µεγάλο αριθµό µαντινάδων. Μέσω αυτών γίνεται προσπάθεια να καταδηλωθεί  ο 
βαθµός της πολιτιστικής ζωντάνιας των σύγχρονων τουρκοκρητικών κοινοτήτων και 
η αντοχή του κρητικού γλωσσικού ιδιώµατος, που, κατά τις απόψεις των 
«περιηγητών»,  εξακολουθεί να εµπνέει «ποιητάρηδες» και εκτός Κρήτης.    

                                                 
244 Μ. ∆ετοράκης, «Κοινωνικές επιπτώσεις στο διαµέρισµα Ηρακλείου, στη Μεταπολιτευτική 
Επανάσταση 1895-8», Η τελευταία φάση του Κρητικού Ζητήµατος, Ε.Κ.Ι.Ε., Ηράκλειο, 2001, 125. 
Εκεί και πολλές πληροφορίες για τον κοµπογιαννίτη Τουρκοκρητικό γιατρό, τον Τεφίκη, που 
γιάτρευε τα µαινόµενα αφροδίσια νοσήµατα (ρεζιλίκια) στο Ηράκλειο.  
Επίσης, Ιωάννης Ε. Χαβάκης, Οι γιατροί του Μεγάλου Κάστρου, Ανταίος, Ηράκλειο, 1964, 98, όπου 
και περισσότερες πληροφορίες για την προσωπικότητα του διάσηµου κοµπογιανίτη.  
245 ΜΥΣΩΝ, Στ΄ (1937), 50. 
246 Αριστείδης Κριάρης, Πλήρης Συλλογή Κρητικών ∆ηµωδών Ασµάτων, σ. 455. 
247 Αριστείδης Κριάρης, ό. π., 480. 
248 Βασ. Ψιλάκη, Ιστορία της Κρήτης, Μινώταυρος, Αθήναι, χχ,  τ. 3, σ. 44. 
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Για τις  τουρκοκρητικές µαντινάδες  µπορούµε να πούµε ό,τι και για τις 
υπόλοιπες κρητικές. ∆εν διαφέρουν στο περιεχόµενο και στη µορφή, παρά το ότι 
κάπως περισσότερες τουρκικές λέξεις εισέρχονται στα αυτοσχέδια δίστιχα αυτής της 
κατηγορίας. Οι τουρκικές λέξεις κάποιες φορές καλύπτουν και το αισθητικά 
γοητευτικό σηµείο της οµοιοκαταληξίας, αλλά και τις άλλες θέσεις στον πρώτο και 
δεύτερο στίχο, όπου η συντοµία  της  εκφοράς απαιτεί εύκαµπτες και ποιητικά 
λειτουργικές εκφράσεις. Μελλοντικά  η έρευνα της τουρκοκρητικής µαντινάδας, 
ίσως, δείξει τον αληθινό βαθµό διείσδυσης της τουρκικής γλώσσας στην γλωσσική 
πρακτική των Τουρκοκρητών, ή µάλλον την αντοχή της ελληνικής γλωσσικής τους 
υποδοµής, δεδοµένου ότι η µαντινάδα είναι ένα είδος λαϊκής ποιητικής έκφρασης, 
απευθύνεται αδόµενη ή απαγγελόµενη στην αντίληψη της ευρείας µάζας του 
πληθυσµού και η επιγραµµατική της βραχυλογία αποκαλύπτει τις λεξιλογικές ή  
γλωσσοπλαστικές δυνατότητες του καθηµερινού δηµιουργού.  

«Με τα ελληνικά δίστιχα (µαντινάδες) έψαλλε εξωτερικεύων τον έρωτά του, τα 
πάθη και τα λοιπά αισθήµατά του και ο Μουσουλµάνος», γράφει ο Φουρναράκης249,  
ο οποίος εντοπίζει τις διαφορές της τουρκοκρητικής και της κρητικής ποιητικής, όχι 
στη µορφή αλλά στην ουσία  των  ποιηµάτων. Παρά την επισήµανση του ειδήµονος 
συµβολαιογράφου, ο οποίος ως πρώην Μουσουλµάνος, διέσωσε τις πιο έγκυρες 
ειδήσεις από την πνευµατική ζωή της κοινότητας, στη µαντινάδα θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι οι διαφορές δεν λειτούργησαν σε βαθµό τέτοιο, που να διαµορφώσουν ένα 
είδος αποξενωµένο και ιδιόµορφο ως προς το περιεχόµενο. Η απόδειξη είναι ότι 
σχεδόν όλες οι µαντινάδες, που εντοπίστηκαν στη χρήση των Μουσουλµάνων της 
Κρήτης «πάλαι τε και νυν», είναι κοινό κτήµα των κρητικών συλλογών, και τις 
περισσότερες τις συναντά κανείς αυτούσιες στην παρακαταθήκη και των Ελλήνων της 
Κρήτης. 

 Οι µαντινάδες σαν µικροµηνύµατα αγάπης, σαν ερωτικοί «χρησµοί», σαν 
σκώµµατα, παροιµίες, γνωµικά, κρίσεις, γνώµες, πειράγµατα, καλωσορίσµατα, όρκοι, 
συµβουλές, καηµοί, βάσανα, παινέµατα, παράπονα, προσδοκίες, δίστιχα από κάλαντα, 
δίστιχα του Κλήδωνα κλπ, κωδικοποιούνται και αποκωδικοποιούνται µε τον ίδιο 
τρόπο από τους δύο πληθυσµούς, οι οποίοι επιδίδονται µέχρι σήµερα µε την ίδια 
προθυµία στη σύνθεση ή την αναµετάδοσή της.   

 
Β. Οι µαντινάδες, που έχουν εντοπιστεί, δεν είναι αρκετές για να οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα και τελικές κρίσεις. Μια απλή δειγµατοληψία αποτελούν, που πείθει 
για την πληθώρα του είδους και τη σταθερότητα των  χαρακτηριστικών του. 

 Η οµοιοκαταληξία είναι σταθερό χαρακτηριστικό και µόνο σε δύο περιπτώσεις 
δεν κρίνεται απαραίτητο από τον συνθέτη (44:περιπάτη � καληµέρα, 63: ατικί µου- 
Θε µου). Στην περίπτωση 44 έχοµε προοίµιο από κάλαντα και ίσως η οµοιοκαταληξία 
δεν ήταν απαραίτητη στο υπόλοιπο σύνολο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι 
συνθέτες καταβάλλουν προσπάθεια να επιτύχουν  το ηχητικό δέσιµο της 
οµοιοκαταληξίας. Στο σηµείο 9 (�µου φίλος � �µου φίλος) η αίσθηση της 

                                                 
249Εφηµ. ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, φ.3344 (29 Ιαν 1924) σ. 1, και του ιδίου Τουρκοκρήτες, ό. π.,  σ. 4. 
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οµοιοκατάληκτης σύνδεσης των δύο στίχων  οδηγεί στην ακρότητα της οµοηχίας, ενώ 
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η γλωσσική ανεπάρκεια  επιτρέπει µια στοιχειώδη 
ηχητική προσέγγιση του κριτηρίου της οµοιοκαταληξίας στον τελευταίο φθόγγο των 
λέξεων (1:περασµένα � ηµέρα, 6: αέρα � µαραµένα, 14: µε µέλει � ταίρι, 31: νά �ρθω 
� γράψω, 35: ντίλα � λύρα, 41: χάρη � βγάλει, 42: κρεβάτι � πάθη, 53: µέρες � 
µασέλες ). Αξίζει να παρατηρηθεί η «ελληνοτουρκική» γλωσσική διαµόρφωση της 
οµοιοκαταληξίας (11:ξεφτυλίζει � νταγιαντίζει, 56: παραδοσάκκι � Α(χ)µετάκη, 58: 
χαπίσι � αγαπήσει, 73: φυσαρίζει � γιακιστίζει, 80: τσεβάπι - αγάπη), αλλά και ο 
πλήρης λεξιλογικός «εκτουρκισµός» των οµοιοκατάληκτων σηµείων (55: µπαταξιλίκι 
� ζαµπιτιλίκι, 69: λεκέδες � µελαϊκέδες, 76: νούρι � κουσούρι, 79: σελαµέτι - 
κασαβέτι ). Η προσοχή, που επιδεικνύεται στην οµοιοκαταληξία  πηγάζει από την 
πεποίθηση του δηµιουργού, ότι το δίστιχο πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξηµένες 
απαιτήσεις της δηµόσιας ακρόασης είτε µε τη µορφή της απαγγελίας είτε στα «κατ� 
αντιλαβήν» άσµατα των κρητικών διασκεδάσεων.       

Κατά την πάγια τακτική του είδους, η δοµή και των µαντινάδων, που εξετάζοµε, 
σε όλες τις περιπτώσεις περικλείει ένα πλήρες και ακέραιο νόηµα και σε καµιά 
περίπτωση δεν απαιτείται διασκελισµός για συµπλήρωση ή ολοκλήρωση του 
περιεχοµένου. Στα σηµεία 51 � 52 υπάρχει υποψία διασκελισµού σε οµάδα σατιρικών 
µαντινάδων για το ίδιο πρόσωπο, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι κάθε µια δε νοείται και 
χωριστά. 

Οι δύο δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι άλλοτε αποτελούν µια περίοδο λόγου και 
άλλοτε κάθε στίχος είναι ξεχωριστή περίοδος λόγου. Στην πρώτη περίπτωση σε 
απλοϊκές και εύληπτες δοµές υποτακτικού λόγου, προηγείται συνήθως η κύρια 
πρόταση και αλοκουθεί συµπληρωµατικά  η δευτερεύουσα. (29: Στην τελευταία µου 
στιγµή εσένα θα ζητήσω, - να ιδείς µε τι παράπονο τα µάτια µου θα κλείσω). 
Αποτολµούνται και πιο περίπλοκοι συνδυασµοί, ειδικά  µε τις  υποθετικές  
δευτερεύουσες προτάσεις, που, όπως στη φυσική οµιλία,  έχουν την τάση να 
προηγούνται (56: Αν έσφιγγες το στόµα σου σαν το παραδοσάκκι, - θα �χες τ� αυτιά 
σου και τα δυο καηµένε Αµετάκη).  

Συχνότερη είναι η δεύτερη εκδοχή των δύο ξεχωριστών περιόδων λόγου (Γή 
τούρκικο γή κρητικό το γιασεµί µυρίζει. -  Εγώ θαρρώ τσι δυο λαούς πράµα δεν τσι 
χωρίζει.). Στην περίπτωση αυτή ο πρώτος στίχος είναι φαινοµενικά άσχετος µε τον 
πρώτο και δένονται µόνο µε την αισθητική της οµοιοκαταληξίας (22:Τα σίδερα 
γλυκοµασιώ τσι µπαλες καταπίνω. � Τση γης χορτάρι να γενώ εσένα δεν αφήνω). 
Συνήθως στις  δύο κύριες προτάσεις  η πρώτη έννοια είναι παρµένη από τον 
αντικειµενικό φυσικό κόσµο και η δεύτερη περιγράφει ένα  υποκειµενικό 
χαρακτηριστικό, σαφές και λιτό ( 2: Τα µπαρµπουνάκια του γιαλού θρέφονται µε το 
αίµα. � και �γω ο κακορίζικος θρέφοµαι µεσ� στα ξένα, 57: Στην ώραν του �ναι κι ο 
σεβντάς σαν τον αθό του Μάη. -  Κι ελόγου σου σιογέρασες, Τράβα, και δε σου 
πάει.).   

 
Γ.  Θα ήταν πρόωρο να δηµιουργούσε κανείς κατηγορίες ιδεολογικών 

καταδηλώσεων από τα συγκεκριµένα δέιγµατα µαντινάδων. Απλά µπορεί να εξαχθεί 



 167

το συµπέρασµα, ότι απλώνονται στους ίδιους θεµατικούς χώρους των υπόλοιπων 
κρητικών δίστιχων µε εξαίρεση κάποια σηµεία, ίσως, ασύµβατα µε τον αυστηρό 
µουσουλµανισµό. Για παράδειγµα, εξαιρούνται  τα πείσµατα (Αν κάνει ο πετεινός 
αυγό κι η µυγδαλιά πιπέρι, - τότε και συ να καρτερείς για να σε κάµω ταίρι), οι 
απιστίες (εγώ �λεγα βρυσούλα µου πως τρέχεις για τ� εµένα, - µα σύ έτρεχες και 
πότιζες όλα τα διψασµένα), οι παλιές αγάπες (Παλιά στράτα δε χάνεται, καινούρια 
δεν πατιέται, ουδε παλιά αγαπητικιά δεν απολησµονιέται), τα µαλλιά, η µέση, το 
δέρµα και τα µέρη του γυναικείου σώµατος που η τουρκική ενδυµασία καλύπτει. Τα 
µάτια, τα χείλη, τα φρύδια και τα χεροπάλαµα αναφέρονται, µια  και είναι έξω από 
τους  θρησκευτικούς και�ενδυµατολογικούς περιορισµούς.  

  Οι τολµηρές ερωτικές µαντινάδες λείπουν και ο συντηρητικός τρόπος 
αντιµετώπισης της γυναικείας συµπεριφοράς είναι αισθητός (12:Όταν περνώ µε 
φίλους µου νοήµατα δε θέλω. Να �χεις τα µάθια χαµηλά µα �γω καταλαβαίνω). Η 
ξενιτειά είναι επίσης ένα θέµα που συµπεριέλαβαν οι µαντινάδες µετά την εκτόπιση 
των Τουρκοκρητών από τον Αβδούλ Χαµήτ και αργότερα µε την αναταλλαγή των 
πληθυσµών. Μέχρι τότε δεν υπήρχε λόγος ενασχόλησης µε τη θεµατολογία αυτή, που 
οι Χριστιανοί της Κρήτης µε τις εξορίες και τους διωγµούς τη διόγκωσαν στις δικές 
τους µαντινάδες. 

Επί τροχάδην, η σκέψη των Τουρκοκρητών µαντιναδολόγων πέρα από όσα 
σχολιάστηκαν, περνά από τη θυµοσοφική και γνωµική διαπραγµάτευση του 
παρελθόντος, τα «αχ» της βασανισµένης ζωής των απλών ανθρώπων, τις οµορφιές 
της Κρήτης και των Κρητικών, τη συµµετοχή στις γιορτές του Κλήδονα, τη σάτιρα 
κωµικών προσώπων, το σχολιασµό των προσώπων της διοίκησης, τη νοµιµοφροσύνη 
Τούρκων και Ρωµιών, τη νοσταλγία της πατρίδας, κλπ.  

Κάποιες µαντινάδες αποκαλύπτουν συνήθειες και «µόδες» της εποχής όπως τα 
γράµµατα της αλληλογραφίας, τον καπνό και το τσιγαρόχαρτο, τα κρητικά µαχαίρια, 
το καπέλο της ευρωπαϊκής ενδυµασίας, τη µελέτη του «Ρετώκριτου», αλλά και τους 
γάµους των Οθωµανίδων µε φραγκοφορεµένα Ρωµιάκια.    
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∆ΕΙΓΜΑ 25Ο  

►ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ. 
        1ο.   « Εν ω την µητέρα µεσίτην προτάσσεις 
                Ειρήνης, την κόρην ασπλάχνως σπαράσσεις. 
                Τις είνε η µήτηρ κ� η κόρη τις πάλιν; 
                Την µίαν αν είπης, θαπής και την άλλην.» 
∆ηµοσιεύθηκε στο πρώτο φύλλο της εφηµερίδας «Ηράκλειον» (12 Αυγ.1893), 
και κλήθηκαν οι αναγνώστες να το λύσουν. 
Λύση έµµετρη του Αλή Βέη Λαζανάκη, στο φύλλο 3 της ίδιας εφηµερίδας, 
(26 Αυγ. 1893), σελ.23: 
   (Η Ελαία) «Από του Νώε τον καιρόν ως σύµβολον ειρήνης, 
                     εθεωρείτο η εληά, �πέ µας αν το εγκρίνης.» 
                                                     ● 
                   
 
              2ο. «Ποίον το αεροπόρον κι� έµψυχον συγχρόνως πλοίον 
                    όπερ άνευ ναύλου φέρει συγγενές αυτώ φορτίον;» 
∆ηµοσιεύτηκε στο φ. 3 της εφ. «Ηράκλειον» (23 Αυγ. 1893), σελ.23. 
Λύση έµµετρη του Βελή Βέη Λαζανάκη, στο φ. 4 της ίδιας εφηµ. (2 Σεπτ. 
1893) σ. 31: 
     (O Γερανός)  «Έµψυχον κ� αεροπόρον λέγοµεν τον γερανόν, 
                           όστις άνευ ναύλου φέρει πλείστα όσα των πτηνών.»    
Στα επόµενα φύλλα της εφηµερίδας δηµοσιεύονται απλά τα ονόµατα των  λυτών 
που ευστόχησαν και όχι οι λύσεις. Μεταξύ πολλών Χριστιανών διακρίνονται και 
οι απαντήσεις των Μωαµεθανών, Φαζίλ Βέη Ρουκουνάκη και Βελή Μ. 
Λαζανάκη (φ.5, 9 Σεπτ. 1893), Αβδούλ Χαλίµ Φακίρη και Φαζίλ Ν. Ρουκουνάκη 
(φ.6, 16 Σεπτ. 1893) και Μωάµεθ Αλή Μουλατσαδέ (φ. 15, 18 Νοε. 1893 και φ. 
17,  2 ∆εκ. 1893).                       
Α. ∆ύο µικροσκοπικές λύσεις αινιγµάτων ίσως να µη θεωρηθούν λογοτεχνικά 

δείγµατα  ιδιαίτερης αξίας. Συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα αναζήτηση, γιατί 
είναι επώνυµα στιχουργήµατα, δείχνουν την ενεργό συµµετοχή κάποιων 
Τουρκοκρητών στα ενδιαφέροντα, που δηµιουργούν οι ελληνόγλωσσες εφηµερίδες, 
αποκαλύπτουν τις επιτυχείς επιδόσεις των Τουρκοκρητών σε πνευµατικές ασκήσεις, 
που απαιτούν αρχαιοµάθεια  και ασφαλώς επιβεβαιώνουν την ύπαρξη στον  
τουρκοκρητικό χώρο ανθρώπων καλλιεργηµένων και γλωσσικά  καταρτισµένων, για 
να συνθέτουν έµµετρες απαντήσεις σε άψογο δεκαπεντασύλλαβο στίχο και ιαµβικό ή 
τροχαϊκό µέτρο.  

Με τις απαντήσεις τους στο είδος του αινίγµατος κάνουν την εµφάνισή τους νέα 
ονόµατα του πνεύµατος στον τουρκοκρητικό χώρο, όπως οι Αλής και Βελής 
Λαζανήκηδες, ο Φαζίλ Ρουκουνάκης, ο Αβδούλ Φακίρης και ο πολύ γνωστός από τις 
πνευµατικές του επιδόσεις, γιος του Περτέβ Εφέντη, Μωάµεθ Αλής Μουλατσαδές.  
Στον άγνωστο χώρο της τουρκοκρητικής διανόησης υπήρχαν οπωσδήποτε άνθρωποι 
µε παιδεία και γνώσεις, ίσως υπήρχαν κύκλοι πνευµατικοί µε αισθητική παραγωγή 
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και συγγραφική επίδοση. Οποιαδήποτε ένδειξη πρέπει να αξιολογείται για να γίνει 
κάποτε σφαιρικότερα προσεγγίσιµη η αναµφισβήτητη πνευµατική και καλλιτεχνική 
παραγωγή της ελληνογενούς αυτής οµάδας των Μουσουλµάνων της Κρήτης.  

Το µάντεµα στους συγκεκριµένους γρίφους και η έµµετρη σύνθεση της 
απάντησης δείχνουν µε καθαρότητα τις ρίζες της παιδείας των λυτών και την 
προσκόλλησή τους µέχρι τέλους του 19ου αιώνα, στην γνωστική και αισθητική 
παράδοση των αυθεντικών ελληνικών καταβολών τους.  

 
Β.  Το πρώτο  «νοιώσµα», «η εληά», προέκυψε από τη µελέτη του τετράστιχου 

αινίγµατος που είναι καταστρωµένο σε άψογο µεσοτονικό µέτρο. Το αίνιγµα δεν δίνει 
πολλά στοιχεία στον λύτη. Ζητάει το όνοµα  µιας µάνας και µιας οµώνυµης κόρης, 
δηλώνει ότι η µητέρα είναι «µεσίτης ειρήνης» και ότι η κόρη σπαράσσεται από τους 
ανθρώπους. Ο λόγος, όπως συµβαίνει στα αινίγµατα, είναι δυσνόητος, παραβολικός 
και δε µεταβιβάζει νόηµα βοηθητικό, παρά µόνο στην αναφορά της ειρήνης.  

Η απάντηση Του Αλή Βέη Λαζανάκη εκµεταλλεύτηκε κατά τον πιο επιτυχή 
τρόπο τα δεδοµένα. Το µετρικό πρότυπο λειτούργησε παραδειγµατικά, όχι στην 
αποµίµηση του δύσκολου µεσοτονικού µέτρου αλλά στην υιοθέτηση κατά άψογο 
τρόπο του πιο διαδεδοµένου ιαµβικού δεκαπεντασύλλαβου. Η καθαρεύουσα γλώσσα 
είναι δηλωτική της ελληνοµάθειας του Λαζανάκη. Η απάντηση δίνεται στα τρία 
ηµιστίχια της σύνθεσης. Το τέταρτο ηµιστίχιο (πε µας αν το εγκρίνης) είναι ερώτηση 
προς την εφηµερίδα, και δείχνει την ποιητική άνεση, µε την οποία προσαρµόζει την 
απάντησή του ο λύτης στο παιγνιώδες ύφος της όλης άσκησης. Το αδύνατο σηµείο 
της αινιγµατώδους εκφοράς ήταν η ιδέα της «ειρήνης», η οποία βοήθησε την λύση. Οι 
γνώσεις του Μουσουλµάνου Λαζανάκη εκτείνονται ως την Παλαιά ∆ιαθήκη και τον 
Νώε, στον οποίο το περιστέρι έφερε το κλαδί της ελιάς.  

Το δεύτερο αίνιγµα είναι πιο στρυφνό και αποσπά τη σκέψη σε ουτοπικά για την 
εποχή του 1893 «αεροπόρα πλοία250» και µάλιστα έµψυχα, που φέρουν άνευ ναύλου 
«συγγενές  φορτίον». Το τελευταίο αυτό στοιχείο ίσως διευκόλυνε τη λύση, αφού 
παραπέµπει τη σκέψη στην αποδηµία των πουλιών και στα ουράνια ταξίδια τους. Η 
εκφορά γίνεται σε δεκαπεντασύλλαβο δίστιχο µε τροχαϊκό µέτρο πλήρες χωρίς καµία 
παρασπονδία τόνου ή συλλαβής. Κατά τον ίδιο τρόπο οργανώνει την απάντησή του ο 
Βελής Βέης Λαζανάκης. Η ευρηµατική του σκέψη ανακαλύπτει την έµψυχη 
«αεροπορία» του γερανού και τη µεταφορά των συγγενών πτηνών «άνευ ναύλου». 
Στην απάντησή του χρησιµοποιεί τα υλικά της ερώτησης, ίσως για να δείξει ότι 
βασίστηκε στην επαγωγή της πρώτης εκφοράς και δεν απαντά στην τύχη.  

 
Γ. Η ιδεολογική αξία των δειγµάτων ήδη επισηµάνθηκε. Σηµατοδοτούν µια ιδέα 

Τουρκοκρητικού µε γνώσεις, ελληνοµάθεια, συνθετική ποιητική ικανότητα και 
κοινωνική ανταπόκριση. Η ιδέα αυτή αποµακρύνεται από την «ηρωική» και 
πολεµοχαρή φυσιογνωµία, που τα περισσότερα δείγµατα διαµόρφωσαν.  

                                                 
250 Το επίθετο «αεροπόρος» δεν είναι νεόπλαστη λέξη της εποχής, αλλά γνωστή από τον Πλάτωνα 
(Τίµαιος, 40 a ), ο οποίος ονοµάζει τα πουλιά, γένος «πτηνόν και αεροπόρον».  
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            ΕΝΑ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ251      
Χασάν Χουλκή Κανδιελί, «Η σφαγή των Τούρκων της ∆άφνης Σητείας, 1897» 

 

 
 
Σήµφωνα µε τη σηµείωση του περιοδικού ΜΥΣΩΝ, «η εικόνα παριστά την σφαγήν Τούρκων 

του χωριού ∆άφνη Σητείας, µε σκηνάς εντελώς φανταστικάς και αίτινες σκοπόν είχον να 
προκαλέσουν φανατισµόν των Τούρκων εν Ηρακλείω και εν Κων/πόλει», µε την απεικόνιση 
σφαγιασµών και ακρωτηριασµών. Ο αυτοδίδακτος ζωγράφος είχε επεξεργαστεί έξι όµοιες εικόνες 
τις οποίες έστειλε στους πρεσβευτές των έξι Μεγάλων ∆υνάµεων στην Κωνσταντινούπολη.  

Ο Χασάν Χουλκή ήταν µονιµος κάτοικος Ηρακλείου, ήταν µυροπώλης, το επάγγελµα, και 
ιεροδίκης στον Τεκέ Καδριέ του Ηρακλείου. Καλλιτεχνικά επιδίδονταν στο σκάλισµα  πολύτιµων 
λίθων και σφραγίδων. Από τις επιδόσεις αυτές πέρασε στην εικονογραφία και στην αυτοδίδακτη 
ζωγραφική, παρά την αυστηρή απαγόρευση της αναπαράστασης ανθρώπων από το Ισλάµ.  

∆εν ήταν αυτόπτης µάρτυρας των περιστατικών που ζωγράφισε, αλλά µε µαρτυρίες άλλων 
απεικόνισε τα γεγονότα της ∆άφνης, για προπαγανδιστικούς λόγους, και για να προωθήσει τα 
συµφέροντα και τις απόψεις των Τουρκοκρητών περί της έκρηξης του πολέµου.  

                                                 
251 ∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ΜΥΣΩΝ, τ. Β΄ (1933), σ. 242, σε όχι πολύ καλή κατάσταση, µε 
εκτενή επεξηγηµατικά σχόλια και βιογραφικά στοιχεία για τον λαϊκό ζωγράφο Χασάν Χουλκή 
Κανδιελί. Πληροφορίες για το θέµα της παράστασης υπάρχουν στον τόµο, Η Σητεία κατά τας 
Κρητικάς Επαναστάσεις 1896 � 1898, επιµ. Ν. Παπαδάκης, έκδοση  ∆ήµου Σητείας, 2001. 
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                                ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ                               
«ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ» 
Είναι πολύ πρόωρο να µιλήσει κανείς για τουρκοκρητική πεζογραφία µε τους 

καθιερωµένους όρους και τις γνωστές τεχνοτροπίες. Υπάρχει πολύς δρόµος στην 
έρευνα για να εντοπιστούν αξιόλογα δείγµατα έντεχνου λόγου και να αξιολογηθούν 
κατάλληλα, για εξαγωγή συστηµατικών συµπερασµάτων.  

Στην παρούσα φάση, κατά την οποία δεν έχοµε σαφές υλικό µπροστά µας και 
κανένα προγενέστερο ενδιαφέρον, πάνω στο οποίο να βασίσοµε κάποιες 
παρατηρήσεις και να διασταυρώσοµε εκτιµήσεις, το µόνο που µπορεί να γίνει είναι το 
πρώτο βήµα της συλλογής κάποιου υλικού. Το υλικό της πρώτης αυτής προσέγγισης 
αξιολογεί κάθε ίχνος πεζού λόγου των Τουρκοκρητών  στην ελληνική γλώσσα.  

Η συλλογή δεν ήταν εύκολη σε κανένα σηµείο. Η παραδοσιακή εχθρότητα και η 
φθορά του χρόνου, έχουν εξαφανίσει σε σηµαντικό βαθµό, κάθε ορατό και ακέραιο 
ίχνος. Όπως συνέβη και µε τα  ποιητικά ίχνη, η ελληνική πλευρά δεν ήταν φιλική 
προς τον τουρκοκρητικό πεζό λόγο, και  οι Τουρκοκρήτες, ίσως,  δεν ενδιαφέρθηκαν 
για την καταγραφή στα ελληνικά της δηµοτικής τους πεζογραφίας, των θρύλων και 
των παραδόσεων, των µύθων και της λαϊκής σοφίας, που σίγουρα κατείχαν.  Η 
πολεµική αντιπαράθεση δεν επέτρεψε πνευµατικές προσεγγίσεις, και οι 
Τουρκοκρήτες δεν είχαν πολλούς δεσµούς µε το ελληνόγλωσσο έντυπο. Είναι 
εντυπωσιακό, αλλά σίγουρο, ότι η πρώτη ελληνόγλωσση εφηµερίδα των 
Τουρκοκρητών, όπως ήδη σηµειώθηκε (σελ.10, σηµ.11),  ανακοινώθηκε το 1908 και 
δεν είναι βέβαιο ότι εκδόθηκε ποτέ. ∆υστυχώς δεν υπάρχει το τουρκοκρητικό εκείνο 
έντυπο, που θα µας αποδείξει ότι οι Τουρκοκρήτες εντός Κρήτης έγραφαν στη 
γλώσσα που µιλούσαν και είχαν πεζή λογοτεχνική παραγωγή, η οποία  απεικόνιζε τη 
φυσική τους έκφραση.   

  Παρόλα αυτά ο γραπτός πεζός  λόγος και ο καταγραµµένος προφορικός λόγος 
των Τουρκοκρητών υπάρχει και περιµένει τον έλεγχό µας. Υπάρχει σε 
αποσπασµατική µορφή, φυλαγµένος από ελάχιστα ελληνικά χέρια, στα πιο 
δυσπρόσιτα µέρη των Αρχείων, µέσα σε πολιτικά έγγραφα, σε καταγραφές  
λαογραφικού υλικού, και εγκιβωτισµένος µέσα σε έργα Ελλήνων λογοτεχνών. Στις 
καταχωρήσεις των εφηµερίδων της εποχής της τουρκοκρατίας και των αρχών του 
εικοστού αιώνα, βρίσκει κανείς αυθεντικά και αξιόπιστα δείγµατα,  σε ελάχιστες 
όµως εφηµερίδες, σε ευκαιριακές δηµοσιεύσεις, όχι σε σταθερές στήλες, και µε 
ποικίλο περιεχόµενο, εµπορικό, πολιτικό, ιδεολογικό, διεκδικητικό κλπ. Επίσης σε 
µεταφράσεις, που οι ίδιοι οι Τουρκοκρήτες έκαναν και παραχώρησαν στις ελληνικές 
εφηµερίδες, όταν και οι ίδιοι πείστηκαν για την αναγκαιότητα της συνύπαρξης 
Μουσουλµάνων και Χριστιανών, αλλά και στα προπαγανδιστικά  κείµενα, που 
έστελναν στις ευρωπαϊκές εφηµερίδες, για να υποστηρίξουν τις διπλωµατικές θέσεις 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, και να ελαφρύνουν τη θέση τους, όταν οι 
φιλελληνικές δηµοσιεύσεις των Ευρωπαίων «παραποιούσαν» την αλήθεια.  

Στο κεφάλαιο της πεζογραφίας δεν µπορούµε να πούµε ότι εξετάζοµε µια όψη 
προφορικής λογοτεχνίας, όπως συνέβη µε την ποίηση, όπου η έµµετρη µορφή 
διευκόλυνε την αποµνηµόνευση και την προφορική παράδοση του υλικού. Τα 
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ελάχιστα πεζά  ίχνη διασώθηκαν επειδή καταγράφηκαν από Κρήτες ιστοριοδίφες, 
συγγραφείς  και εκδότες. Σίγουρα έχει χαθεί ο µεγάλος όγκος του λαϊκού πολιτισµού, 
οι µύθοι, οι παραδόσεις, οι ιστορικές διηγήσεις, εκτός αν στις νέες εστίες των 
Τουρκοκρητών έχει περισωθεί ο λαογραφικός τους πλούτος.  

 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ακολουθούν 25 κείµενα  σαφούς ή συζητήσιµης λογοτεχνικής αξίας, που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της ζωής και της σκέψης των Τουρκοκρητών. 
Αναζητήθηκαν αυθεντικά δείγµατα λαϊκής γραφής και βρέθηκαν επιστολές, 
προκηρύξεις  και ιδιωτικά συµφωνητικά, που ξεφεύγουν από την τυπικότητα των 
επισήµων εγγράφων και απεικονίζουν τα γνήσια αισθήµατα των ανθρώπων.  
Συµπεριλήφθηκαν και κάποια έγγραφα των Τούρκων ∆ιοικητών, που υπερβαίνουν 
όµως το πνεύµα των κυβερνητικών εγκυκλίων, και είναι συνταγµένες µε δήθεν 
πατρική θέρµη και φροντίδα  για τη «συµπαθή» τάξη των ραγιάδων.  

Τα δηµοσιεύµατα  επίσηµων και ανώνυµων Τουρκοκρητών, που βρίσκονται στις 
ελληνικές και ξένες εφηµερίδες, αξιοποιήθηκαν στο µέτρο του δυνατού και κρίθηκε 
ότι αποτελούν µια αξιόλογη κατηγορία κειµένων µε φροντισµένη δοµή και 
στρατηγική προπαγάνδισης θέσεων και συµφερόντων. Κάποια αποσπάσµατα, που 
προέρχονται από τουρκοκρητικές εφηµερίδες είναι πολύ αποκαλυπτικά για τα 
πραγµατικά αισθήµατα των δυναµικών Μουσουλµάνων της Κρήτης και τις φανατικές 
τους περιχαρακώσεις.  

Σχεδόν όλα τα δείγµατα έχουν ιστορική προέκταση και ελάχιστα  υπηρετούν την 
«µη στρατευµένη» λογοτεχνία. Η πυρακτωµένη ατµόσφαιρα των πολεµικών 
εντάσεων δεν άφησε πολλά περιθώρια στην σκέψη, ή δεν περισώθηκαν πολλά ίχνη, 
που δεν τροφοδοτούσαν την αντιπαράθεση.  

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσµών σε Ελλάδα και Τουρκία παρουσιάστηκαν 
κάποιες αναλαµπές του τουρκοκρητικού λόγου, που δεν ήταν εύκολο να τις 
αγνοήσοµε. Εφηµερίδες και περιοδικά της Κρήτης φιλοξένησαν τα κατάλοιπα της 
µνήµης χωρίς τις προγενέστερες επιφυλάξεις και τα µίση. 252 Κατά παρόµοιο τρόπο 
και στην Τουρκία οι πρόσφυγες εξιδανίκευσαν την χαµένη τους πατρίδα, την Κρήτη, 
και, όπως δείχνουν λίγα  ίχνη, επιδόθηκαν µεµονωµένα στη συγκράτηση και στην 
καταγραφή των δειγµάτων του πολιτισµικού τους παρελθόντος.        

  
 
 
  
 
                                                 

252 Στις εφηµερίδες του Ηρακλείου εκδηλώθηκε µια  περίεργη «µόδα» δηµοσιεύσεων σε 
τουρκοκρητική διάλεκτο µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, από Έλληνες αρθρογράφους, που 
αναπολούσαν την εποχή της συνύπαρξης. Όταν λέµε τουρκοκρητική διάλεκτο εννοούµε το κρητικό 
ιδίωµα, παραγεµισµένο µε τουρκικές λέξεις. Περί αυτού πληροφορεί ο Μενέλαος Γ. Παρλαµάς. Βλ. 
Ι.Θ. Κακριδής, Οι Αρχαίοι Έλληνες στη Νεοελληνική Λαϊκή Παράδοση, γ΄ έκδ., ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1989, 
σ. 97, σηµ. 10.  
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∆ΕΙΓΜΑ Α΄ 
►ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΝΑΣΙΠΕ ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

Α∆ΕΛΦΟ ΤΗΣ.253  
«Προσκινίσµατα σε λόγου σου Αδελφέ µου Πιλάλ πέη εφέντι από την αδελφί 

σου την νασιπέ χανούµι κε από τον ανεψιών σου µεηχµέτ εφέντι κε φιλί τα χέρια 
σου κε τα πόδια σου 

                                    Μάτια που δε θωρούντε 
                                    γωργό ξελησµονούντε 
           Μακρά πο πα έχο τις χαρές κε ποιος θα µου τις φέρει, 
           ότι κη ανέχω βρίσκουντε στου αδερφού το χέρι. 
Αδελφέ µου το γνωρίζης καλά ότι εχίρεψα κε δεν έχω άλον παρά τον θεώ και 

του λόγου (σου) κε όλες η ελπιδές µου κρέµουντε ης εσένα. 
           Χαρά νυξε τον τάφο µου κε δέξου το κορµί µου, 
            Εσβίσθικιε η αγάπι µου ας σβίσι κε η ζωή µου. 
∆ε θέλω αδελφέ µου άλω από του λώγου σου µόνο να λαβένο το γράµα σηχνά 

δια να µαθένο την ηγίαν σου διότι δεν έχο άλον αδελφόν µόνο του λόγου (σου) κε 
όταν µαθένω ότι ήσε καλά αναπέβοντε η πόνι τις καρδιάς µου κε να τονε τρώπος 
να σε δω διά να ησιχάσω. 

Προσκινίσµατα κε στον ανεψιών µου τον τεφίκ πέη.» 
 
Σε σχόλιο του περιοδικού ΜΥΣΩΝ διευκρινίζεται, ότι «η επιστολή φέρει επί της 

δευτέρας σελίδος δύο παρατιθέµενα τετραγωνίδια φέροντα εις το κέντρον 
έκαστον από µίαν στιγµήν. Ήτο εν χρήσει τότε σήµα αναγνωρίσεως τουρκιστί 
καλούµενιν Rakam, οπερ ετίθετο αντί σφραγίδος και το οποίον εκ πρώτης όψεως 
εβεβαίου το γνήσιον της προελεύσεως. Η επιστολή είναι γεγραµµένη µετά 
τρυφερότητος εις το και σήµερον εν χρήσει κρητικόν ιδίωµα και διηνθισµένη µε 
πρόχειρα κρητικά δίστιχα. Η γράφουσα ήτο ευγενούς καταγωγής, εφ�όσον ο 
αδελφός της ήτο µπέης, ως εξάγεται εκ της επιγραφής της επιστολής: « το παρόν 
γράµα να δοθή ης τιν σχεντιρία (=Αλεξάνδρεια) η στου Πιλάλ πέη εφέ(ν)τι το χέρι 
� από ηράκλιον κρίτις». 

  ئ                                                   
 A.  Η επιστολή δεν  φέρει χρονολογία . Είναι, πιθανότατα,  ιδιόγραφο της  

Νασιπές και όχι από το χέρι κάποιου ειδικού γραφέα. Η επιθυµία της να «λαβαίνει το 
γράµµα συχνά δια να µαθαίνει την υγείαν του», πείθει έµµεσα ότι είναι εγγράµµατη, 
στο µέτρο πάντα που οι απλοϊκοί Τουρκοκρήτες γνώριζαν την ελληνική γραφή254. Η 

                                                 
253 Νίκος Σταυρινίδης, «Έγγραφα εκ του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου», ΜΥΣΩΝ,  τ. Γ΄ (1934), σ. 
14.  
254 Κατά τον Φουρναράκη  (Τουρκοκρήτες, ό. π. , σ. 5), «ενώ ο Μουσουλµάνος Κρης ελάλει πάντοτε 
την Ελληνικήν, την οποίαν εθεώρει και µητρικήν του γλώσσαν, ουδέποτε εφρόντισε να µάθη 
ανάγνωσιν και γραφήν». Όπως όµως συµπληρώνει,  τον «Ερωτόκριτο» τον διάβαζαν ορισµένοι από 
το ελληνικό κείµενο. Όπως αποκαλύπτουν τα αυθεντικά σηµειώµατα των Τουρκοκρητών, γνώριζαν 
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αµεσότητα της συναισθηµατικής γραφής πειθει επίσης γι� αυτό. Η σχεδόν φωνητική 
ορθογραφία  είναι πειστήριο, ότι δεν παρενεβλήθη κάποιος ειδήµων στην ελληνική 
γραφή. Οι ακουστικές εικόνες διαµορφώνουν τη γραφή και όχι η γνώση των ορίων 
των λέξεων, όπως π.χ. στις φράσεις,  «ότι κη ανεχω βρίσκουνται» και «χαρά νυξε τον 
τάφο µου».   Η φωνητική αποτύπωση δείχνει ότι η γλώσσα  που καταγράφεται είναι η 
µητρική της επιστολογράφου, και οι έµµετρες περικοπές αποκαλύπτουν ότι η Νασιπέ 
είχε γνήσιες κρητικές ρίζες, ζούσε τον κρητικό λαϊκό πολιτισµό και εκδηλωνόταν 
µέσα από τις ποιητικές δοµές των παροιµιακών δίστιχων. Τουρκικές λέξεις άλλωστε, 
πέρα από τα ονόµατα, δεν χρησιµοποιούνται.  

∆εν γίνεται γνωστός  ο λόγος της απουσίας του αδελφού στην Αίγυπτο, µαζί µε 
το γιο του τον Τεφίκ µπέη. Κατά την αιγυπτιοκρατία της Κρήτης πολλοί Κρήτες 
Μωαµεθανοί και Χριστιανοί επιστρατεύτηκαν εθελοντικά στην Αίγυπτο και 
υπηρέτησαν κατά τις τουρκοαιγυπτιακές συγκρούσεις στη Συρία. Όµως δε θα ήταν 
λογικό να ζητά  η αδελφή βοήθεια από τον αδελφό της και συχνή επικοινωνία µε 
αλληλογραφία, όταν εκείνος βρίσκεται σε στρατιωτική θητεία. Το γράµµα επίσης 
στέλνεται στην «Σχεντιρία», που βρίσκεται µακριά από τα πολεµικά µέτωπα. Μάλλον  
επιχειρηµατικές ενασχολήσεις  κρατούσαν τον Πιλάλ και το γιο του Τεφίκ στην 
Αλεξάνδρεια.  

 
Β.  Το περιεχόµενο της επιστολής µεταφέρει τις ειδήσεις και τα αισθήµατα  της  

αδελφής προς τον αδελφό. Η Νασιπέ ζει στο Ηράκλειο µε το γιο της τον Μεηχµέτ και 
ο Πιλάλ µε τον Τεφίκ βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια, έχουν τη δυνατότητα να 
στηρίξουν την Νασιπέ, και, χωρίς αµφιβολία,  έχουν την ελευθερία να επιστρέψουν 
στην Κρήτη. Στην επιστολή µεταφέρεται η ψυχολογία της Νεσιπές, γεµάτη αγάπη και 
νοσταλγία για τον ξενιτεµένο αδελφό, αλλά και ανασφάλεια για τη δική της ζωή µετά 
τη «χηρεία». Οι φράσεις «εχήρεψα και δεν έχω άλλον παρά τον Θεό και του λόγου 
σου»,  είναι το συναισθηµατικό αποκορύφωµα της επιστολής και το σηµείο µε την 
µεγαλύτερη ένταση. Η επιθυµία της να µαθαίνει «ότι είναι καλά» ο αδελφός, δείχνει 
τη λεπτότητα των αισθηµάτων και το σύνδεσµο της αγάπης που την συνείχε. Τα 
«προσκινίσµατα» στον πρόλογο και στον επίλογο της επιστολής είναι αποτύπωση  της 
οθωµανικής φιλοφρονητικής νοοτροπίας, όπως και τα φιλιά στα χέρια και στα πόδια, 
που τα συναντάµε και στο ∆είγµα  Γ΄ µε τον ίδιο τρόπο να εκφράζουν τον βαθύ 
σεβασµό του επιστολογράφου.  

Το πιο αξιόλογο σηµείο της επιστολής είναι η λογοτεχνική της προέκταση µε τα 
ποιητικά δείγµατα που συµπεριλαµβάνει. Η Νασιπέ δεν είναι απλή επιστολογράφος. 
Καταθέτει τον ψυχικό της κόσµο στα χέρια του αδελφού και αυτό το διανθίζει µε τη 
διάχυτη στην πνευµατική διάσταση της Κρήτης έµµετρη λογοτεχνική ύλη. Τα τρία 
δίστιχα,  που χρησιµοποιεί, σαν χρησµοί αδιαµφισβήτητοι,  αντικειµενικοποιούν τα 
αισθήµατά της και τα κάνουν έγκυρα και σαφή. Το πρώτο δίστιχο, σε δύο 
επτασύλλαβους ιαµβικούς στίχους,  είναι µια πασίγνωστη γνωµική άποψη για τα 

                                                                                                                                                          
το φθογγολογικό µέρος της ελληνικής γραφής και ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται γραπτά, 
έστω σολοικίζοντες και ανορθογραφούντες.    
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µάτια που «ξελησµονούνται», όταν «δε θωρούνται». Τοποθετείται αµέσως µετά τους 
εισαγωγικούς χαιρετισµούς και προδιαθέτει, σαν θεµατικός τίτλος,  τον αναγνώστη 
για την ουσιαστική πρόθεση της γραφής.  

Σε άµεση συνέχεια το δεύτερο δίστιχο, διαµορφωµένο σε δεκαπεντασύλλαβη 
ιαµβική στιχουργία, προσωποποιεί τον επικίνδυνο χωρισµό, στον οποίο µας εισήγαγε 
το πρώτο. Το δεύτερο αυτό δίστιχο είναι προσωπική σύνθεση της Νεσιπές (αν και οι 
καταβολές του ανιχνεύονται στον Ερωτόκριτο, λ.χ. 5-1009), για τις ανάγκες της 
επιστολής, και αναφέρεται στις δικές της «χαρές», που βρίσκονται µακριά, και στον 
δικό της αδελφό, στο χέρι του οποίου «βρίσκουνται ό,τι κι αν έχει» εκείνη. 

 Είναι εντυπωσιακό, ότι πλάθεται µια προσωποπαγής λογοτεχνική διαδικασία. 
Μια ιδιωτική λογοτεχνική κατασκευή προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της 
επικοινωνιακής διαδικασίας των αδελφών, δηµιουργώντας  υψηλό επίπεδο στη 
διαπροσωπική επαφή των. Είναι πρωτότυπο επίσης το σχήµα της εναλλαγής πεζού 
και ποιητικού λόγου, που εµφανίζει η επιστολή. Σε διακοπές του πεζού λόγου, και σε 
σηµεία, όπου η ψυχή καταθέτει τη βαθύτερή της ειλικρίνεια, παρεµβάλλονται οι 
στίχοι. ∆ηµιουργείται η αίσθηση µιας σκυτάλης, που περνά από τα πεζά σηµεία  στις 
έµµετρες ζώνες, όπου το ύφος αναβαθµίζεται και ο λόγος γίνεται πιο περίτεχνος αλλά 
και πιο οικείος. Μετά τον στίχο κανένα άλλο συµπλήρωµα του νοήµατος δεν 
παρατίθεται, και όµως η αιφνίδια διακοπή δεν νοείται σαν χάσµα στην επικοινωνία.  

Το τρίτο δίστιχο κινείται στο ίδιο κλίµα. Μετά την είδηση της χηρείας, που 
µεταφέρει το πεζό τµήµα, ακολουθεί το ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο δίστιχο µε το 
απαισιόδοξο νόηµα του τάφου, που θα δεχτεί το κορµί της χαροκαµένης Νεσιπές, 
εφόσον «εσβήστηκε η αγάπη της�». Η ποιητική παρεµβολή επισφραγίζει την 
απαισιόδοξη συναισθηµατική πραγµατικότητα της επιστολογράφου. Ταυτόχρονα 
όµως την αναβαθµίζει, την αποµακρύνει από το επίπεδο της προσωπικής γκρίνιας, και  
την κάνει διανθρώπινο  θέµα  χωρίς ακραίες εκφάνσεις.  

 
Γ. Η επιστολή της Νασιπές δεν γράφτηκε σαν λογοτεχνικό κείµενο και δε µπορεί 

να αναλυθεί σαν λογοτεχνικό κείµενο. Συµπεριέλαβε τη λογοτεχνία κατά τρόπο 
φυσικό, όπως στην Κρήτη συνηθίζεται. Όταν κάτι δένεται µε τη µαγεία της 
στιχουργίας αποκτά την ισχύ θέσφατου. Ο λαϊκός πολιτισµός της Κρήτης 
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό παροιµιακών φράσεων, που είναι έγκυρες και γνωστές 
γιατί είναι έµµετρες, άρα σοφές, σαν θεόπνευστες.  

Κατά τα άλλα η επιστολή είναι ένα απλό καθηµερινό γράµµα, γραµµένο µε 
αδελφική θέρµη, ειλικρίνεια και νοσταλγική αγάπη για τον ξενιτεµένο αδελφό. 

Την εναλλαγή πεζού και ποιητικού λόγου θα τη συναντήσοµε συστηµατικότερη 
στα δείγµατα ΙΓ΄ και Ι∆΄.  
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∆ΕΙΓΜΑ Β΄ 
►ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΦΕΝΤΑΚΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΚΑ∆ΑΚΙ, ΣΤΟ ΛΑΣΤΡΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.255 
(∆εν γίνεται καµιά αλλαγή στη στίξη, στη σύνταξη και στην ορθογραφία, µε τη 

σκέψη ότι όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις φιλολογικά αξιόλογες.) 
« 1831: γεναρηου 30 
 ηγίες και χαιρετήσµατα ησέ λόγου σου γιανιώ σακαδάκυς από εµένα τον 

εφέντι και παρακαλώ για την ηγιάν σου όµος σου έστιλα δίω τρήα γράµατα όµως 
δεν ηξέρω αντάλαβες και ελόγου σας δια να στήλετε κανένα, όµως σας το 
συπαθώ εξετίας οπούσανε ακαταστασίες.  

και αν ροτάς δια το παιδί σου είναι πολά καλά και το πίρε ο µουλαπραήµης 
µε το νηκία (νόµιµο γάµο) ο ηός µου και ανεροτάς και δια λόγου µας ήµαστανε 
καλά, και σε περηκαλώ να µασεµηνίς δια τα οζά µας και δια της µελήσες δια όλα 
τι κάνετε να µας εστήλετε µε τον αδερφό µου το λατίφ αγα ανέχυς τίποτες όµος 
µε σιγουράτζα εδικύ σου και νάσε εφτευξούσιος ότι θέλης τιρησι από κανένα 
µηνίσε µου.  

χερετήσµατα και από το ηγιώ µου το µουλαπραήµη και φιλή το χέρη σου 
οµήος και η θηγατέρα σου και λαβάνοντας το γράµµα µου να µεσεµηνίσις 
διχοσάλω και να στήλης το παράς πόλη (Παρασπόλι=Παρασπόρι, τοποθεσία στη 
Σητεία256) το νιγιόν σου να δι ανέχουνε ελιές να κατέχοµε, και άλο τίποτης, 
χερετήσµατα εις τι γινέκά σου και στα πεδιά σου οµήος σε όλους τους χοργιανούς 
και στο παπά µανολιώ: όχυ άλα και καλή ανταµοσι  Εγω µουσταφά εφέντης 
Αφεντάκακυς γράφω.» 

 ع                               
Α. Η επιστολή του Μουσταφά Αφεντακάκι µπορεί να συνεξεταστεί µε την 

επόµενη επιστολή του υιού, Μουλαπραΐµη Αφεντακάκι, που απευθύνεται στον ίδιο 
αποδέκτη, τον Ιωάννη Σακκαδάκι. Η υποσηµείωση στο επόµενο κείµενο  δίνει 
σηµαντικές πληροφορίες για τους γενίτσαρους Αφεντακάκηδες, και τον κολλήγο της 
περιουσίας τους, τον Ιωάννη Σεκαδάκι ή Σακκαδάκι. Οι Αφεντάκηδες ή 
Αφεντακάκηδες ήταν ονοµαστοί γενίτσαροι από το Λασίθι, που απασχόλησαν, όπως 
και πολλοί άλλοι, την ιστορία της Κρήτης257. Όταν ο Οσµάν Πασάς Πνιγάρης και ο 
διάδοχός του Κιουταχής, στις αρχές του 19ου αιώνα,  τιθάσευσαν την αγριότητα των 
γενιτσάρων, οι Αφεντακάκηδες αποµακρύνθηκαν από τα φέουδά τους στο Λασίθι και 
µετακινήθηκαν στο Ηράκλειο, όπου υποχρεώθηκαν έκτοτε να διαµένουν. 

                                                 
255 Εµµανουήλ Αγγελάκις, Σητειακά, ήτοι συµβολή εις την ιστορίαν της Σητείας από των αρχαιοτάτων 
χρόνων µέχρι των καθ� ηµάς, Αθήνα, 1936, τ.Β΄, τχ. Α΄, σ. 58. Επίσης «ΜΥΣΩΝ», τοµ. Β΄ (1933), 
«Λάστρος Σητείας- Ανέκδοτα χειρόγραφα», σ. 6. Όπως δηλώνει ο Αγγελάκις, πήρε τα έγγραφα από 
τον εκδότη του περιοδικού «ΜΥΣΩΝ». Μεταξύ των δύο δηµοσιεύσεων υπάρχουν µικρές 
διαφοροποιήσεις ορθογραφικές.  
256 Όρα ΜΥΣΩΝ, τοµ. ∆΄, σ.80. 
257 Κ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, ό. π., 39. 
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∆ιαχειρίζονταν τα εισοδήµατά τους µε επιστολές στους επινοικιαστές, ή κολλήγους, 
όπως δείχνουν τα κείµενα, που εξετάζοµε.  

Ο Ιωάννης Σακκαδάκις εργαζόταν στην κτηµατική τους περιουσία, στο Λάστρος 
Λασιθίου και την κόρη του είχε πάρει σύζυγο µε νόµιµο γάµο, αφού την εξισλάµισε  
προφανώς, ο Μουλαπραήµης Αφεντακάκις. Η σύζευξη αυτή και η αγχιστεία  δε 
φαίνεται να άλλαξε τις εξουσιαστικές σχέσεις των φεουδαρχών προς τον 
«δουλοπάροικο». ∆εν προσφωνείται µε επισηµότερο τρόπο ο πατέρας της «νύφης» 
και τα «χερετήσµατα» στο τέλος της γραφής απευθύνονται «εις τη γυναίκα σου και 
στα παιδιά σου οµοίως», χωρίς οικειότερες προσαγορεύσεις.  Κατά τα φαινόµενα η 
κόρη του Σακκαδάκι βρισκόταν στα χέρια των Αφεντακάκηδων στο Ηράκλειο, σαν 
εγγύηση καλής και έντιµης  διαχείρησης. Ο γάµος της µε τον υιό Αφεντακάκη δεν 
ήταν γνωστός στον πατέρα της, και πιθανότατα έξω από την έγκρισή του. Ο «νηκιάς», 
σαν έµµεση οµηρία, υπηρετεί την συµφεροντολογία των φεουδαρχών, που ήθελαν να 
ελέγχουν από µακριά την παραγωγή και τη διαχείριση των προϊόντων τους.  

Η αγωνία του Μουσταφά Εφέντη για την περιουσία του φαίνεται στα σηµεία της 
επιστολής που ζητά «σιγουρά(ν)τζα» ιδιαίτερη για την αποστολή των καρπών, δεν 
δείχνει εµπιστοσύνη πλήρη ούτε στον αδελφό του τον Λατίφ Αγά και ζητά  πλήρη 
αναφορά των παρατηρήσεων του Σακκαδάκι (ό,τι θέλεις τηρήσει από κανένα, µήνυσέ 
µου). 

Τα «οζά», οι µέλισσες και οι ελιές απασχολούν τον Μουσταφά, που σαν καλός 
και έµπειρος αγροκτηνοτρόφος γνωρίζει τις φροντίδες, που απαιτεί η κτηνοτροφία 
κατά τους χειµερινούς µήνες, την προστασία που χρειάζονται οι µέλισσες  κατά τη 
νεκρή περίοδο του χειµώνα και τις µέριµνες της ελαιοσυλλογής. Είχε στείλει 
ενωρίτερα από τον Ιανουάριο δύο - τρείς επιστολές όµως απάντηση δεν έλαβε. Με το 
παλιό ύφος του επικυρίαρχου δηλώνει ότι «σας το συµπαθώ» που δεν απαντήσατε 
στις επιστολές µου, παρά το ότι γνωρίζει τους πραγµατικούς  λόγους.   

Η επικοινωνία δεν γινόταν απρόσκοπτα, όπως αναφέρεται στο γράµµα, «εξαιτίας 
οπού σανε ακαταστασίες» στο προ του 1831 διάστηµα. Όπως είναι γνωστό η Κρήτη 
έµεινε έξω από την Ελλάδα στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (22 Ιαν. 1830) και η 
ρύθµιση αυτή εξήγειρε για µια ακόµη φορά τις δυνάµεις των Κρητών, που 
αντιµετώπισαν το ναυτικό αποκλεισµό των ∆υνάµεων, τις σφαγές των εντοπίων 
Τούρκων και την αποβίβαση των στρατευµάτων της Αιγυπτιοκρατίας258.   

Ο Μουσταφάς Εφέντης πέρα από το ενδιαφέρον για τα εισοδήµατα, θυµάται 
τους παλιούς του συγχωριανούς, στους οποίους στέλνει «χερετήσµατα» και µάλιστα 
στον «παπά µανολιώ». Το γράµµα δε θυµίζει την έπαρση του παλιού γενίτσαρου, ο 
οποίος είχε προβεί σε ακατονόµαστες βιαιοπραγίες κατά του χριστιανικού πληθυσµού 
της επικράτειάς του.   

 
Β.  Η επιστολή είναι ένα εµπιστευτικό γραπτό «από εµένα τον εφέντη» «εις 

ελόγου σου Γιαννιώ Σακκαδάκι», όπως δηλώνεται στην πρώτη παράγραφο. Οι τρείς 
παράγραφοι ακολουθούν κάποιο πρότυπο αλληλογραφίας, όπου ο λόγος δοµείται 

                                                 
258 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., σ. 349. 
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κατά τρόπο στερεότυπο και ακολουθεί κάποια δοκιµασµένη τάξη. Στην πρώτη 
παράγραφο διατυπώνονται χαιρετισµοί και ευχές για  υγεία, δίνεται το όνοµα του 
αποστολέα και του παραλήπτη και σχολιάζεται η διαδικασία της αλληλογραφίας. Στη 
δεύτερη σαν κύριο θέµα ανακοινώνονται οι κύριες ειδήσεις, τα επιτακτικά αιτήµατα 
και οι εντολές του αποστολέα. Στην τρίτη και τελευταία περίοδο του λόγου 
διατυπώνονται οι τελευταίες υποµνήσεις και  οι αποχαιρετισµοί, µε τελευταία την 
φραστική «υπογραφή» του συντάκτη.  

Ο λόγος είναι σαφής, τα µηνύµατα  πολλά, µεταξύ τους  διακριτά  και διαδοχικά, 
παρά το ότι δεν υπάρχει η διευκόλυνση της στίξης και σε ορισµένα σηµεία κινδυνεύει 
η συνάρτηση και ο ειρµός των νοηµάτων. Η ορθογραφία είναι φωνητική, αν και 
υπάρχει κάποιο υποτυπώδες  αισθητήριο ορθής γραφής της ελληνικής. Οι ακουστικές 
εικόνες της κρητικής διαλέκτου  καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την σύνταξη, πράγµα 
που φαίνεται στα όρια  των προτάσεων και κάποιων λέξεων. Για παράδειγµα , στις 
µορφές «αντάλαβες, ανεροτάς, ανέχυς, ανέχουνε, να µασεµηνίς, να µεσεµηνίσις, 
διχοσάλω» κλπ, τα όρια των λέξεων συγχέονται, παρά το ότι σε άλλα σηµεία όπου,   
το �αν� τονίζεται διαφορετικά (Και αν ρωτάς�), η γραφή είναι ορθότερη.  

Η προσκόλληση σε ακουστικά πρότυπα δοµής του λόγου, φαίνεται και στην 
παράταξη των προτάσεων. Όπως συµβαίνει σε περιπτώσεις µεταβίβασης υποδείξεων 
και εντολών, η υπόταξη αποφεύγεται και υιοθετείται η διαδοχική παράταξη µε πολλές 
προθέσεις και συνδέσµους στα όρια των προτάσεων. Στην πρώτη παράγραφο οι 
παρατακτικοί σύνδεσµοι «και � όµος � όµως � και � όµως», αλλά και οι υποτακτικοί 
σύνδεσµοι «δια να � εξαιτίας οπού», και το ενσωµατωµένο «αν» στη λέξη 
«αντάλαβες», συνδέουν αλλά και διαχωρίζουν τις προτάσεις στην οφιοειδή  και 
άστικτη αυτή µορφή της ελληνικής.     
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∆ΕΙΓΜΑ Γ΄ 
►ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΛΑΠΡΑΗΜΗ ΑΦΕΝΤΑΚΑΚΙ.259 
« για και χαιρετίσµατα εις ελόγο σου σεκαδογιανι άπο εµένα τον γαµπρό σου 

το µουλαπραήµι πολλά και ακριβά. 
λαµβάνοντας τον τεσκερέ (γράµµα) µου σας φανερώνω να µου γράψις ένα 

τεσκερέ να µας φανερόσις αν εστέκουν τα ωζα µου και η µελισες µου(.) της 
παπαδόκαλις να το πιασις (αλβανική φρασεολογία) να βρις να τις πις να σου δοσι τζι 
παραδες οπου εχροσθε του αδελφού µου να µου τζι στιλις. µασαν όχι και δενι (δεν 
έχει) τους παραδες να τους δοσι ας πουλισι το καβουσανο πραγµα να βγάλι τα 
γροσα οπου µου χρεοστα να µου τα στίλι και το µαξούλι οπου σου γραφω του 
πραγµατου (το πράγµα � του πραγµάτου= η περιουσία) µου άποτι είνε  αφου (όταν) εχι 
καεικι να ελθη εδώ να µου το στίλις. ο λατίφ αγάς έρχεται ατού το λιπον βλέπου 
µη σε κουµπόσει (εξαπατήσει) να του δοσις πραγµα τι επος θα µου το φερι διατι δεν 
θα µου δοσι ηστερα τιποτις(.) από τον αδελφον σου τον νικολι να ξανιξις να 
ξεµπερδευσις του κτιµατου τζι παραδες όπου του πουλισε ει θιγατεραν σου. 
Άκοµα να τζι στιλις µετα χορις άλω. µαθε το κάτω µου πραγµα πιος το κρατι να 
µου γραψις.  

και από εµένα την θιγατεραν σας άκριβος σας χαιρετω και φιλώ χυρας και 
ποδαν σας οµιος και από τι χανουµι απλα µου  και εις τον κουµπαρο τις το 
νοκολή και εις το κουνιαδον µου το γιοργι και εις όλους τους εδικους µας και όσι 
ροτού διά λόγου µας. 

1831 Ιανουαρίου 29 
Εγω µουλα πραείµης άφεντακακις σας γράφω.»   

 ن                                                      
Α. Το γράµµα του Μουλά Πραήµη, προηγείται κατά µία ηµέρα εκείνου του 

πατέρα του. Το ύφος όµως του πατέρα σε σύγκριση µε του γιού είναι ηπιότερο και 
βοηθά περισσότερο την κατανόηση του κλίµατος της επικοινωνίας. Κατά τα άλλα οι 

                                                 
259 Σητειακά .ό.π , σ.57.  και «ΜΥΣΩΝ». Τοµ. Β΄, σ. 6-7.  Σύµφωνα µε υποσηµείωση του Μύσωνος, 
«ο Μουλά Ιµπραήµ Αφεντακάκης γράφει πιθανώτατα εξ Ηρακλείου προς τον Ιωάννην 
Σεκαδάκην εκ Λάστρου Σητείας και του οποίου είχε πάρει την θυγατέρα σύζυγον µε «νικιά» 
ήτοι νόµιµον σύζυγον. Ίσως εξ αιτίας της χριστιανής ταύτης συζύγου του, ο Ιµβραήµ 
Αφεντακάκης, ο κατασφάξας τριακοσίους χριστιανούς εις την κατοικίαν του (1821) εις το 
χωρίον Τουρτούλους να εφείσθη των κατοίκων των βορεινών χωρίων της Σητείας και δεν 
εζήτησε να σταλούν αντιπρόσωποί των εις Τουρτούλους, όπου θα εσφάζοντο µετά των λοιπών. 
Εκ της φρασεολογίας, την οποίαν ασφαλώς διετήρησε ο καθ� υπαγόρευσιν γράψας τας δύο 
επιστολάς, φαίνεται �ότι ούτος ήτο Αλβανός.» Η σηµείωση θεωρεί ότι ο γάµος του 
Μουλαπραήµη µε τη Χριστιανή κόρη του Σεκαδογιάννη τον εµπόδισε το 1821 να σφάξει τους 
συγχωριανούς της, όµως στην προηγούµενη επιστολή ο πατέρας Μουσταφάς γράφει την είδηση του 
γάµου στις 30 Ιανουαρίου του 1831. Ο «καθ� υπαγόρευσιν Αλβανός γραφέας» δεν επαληθεύεται. 
Αλβανικής καταγωγής ήταν οι Αφεντακάκηδες, και η διάλεκτος του Μουλαπραήµη δικαιολογεί ως 
εκ τούτου στους ελάχιστους «αλβανισµούς» της έκφρασής του. Πιθανότερη είναι η εκδοχή, των 
ιδιόγραφων επιστολών από τον πατέρα και το γιο, αφού ένας γραφέας δεν θα άλλαζε θέση στην 
χρονολογική ένδειξη, δε θα χρησιµοποιούσε περισσότερες τουρκικές λέξεις στη δεύτερη επιστολή, 
και δεν θα ήταν συµφέρον των Αφεντακάκηδων, να µάθει για τις υποψίες τους κατά του Λατίφ.  
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δύο επιστολές είναι σχεδόν οµοταγείς και  προϋποθέτουν µακρόχρονη ταχυδροµική 
επικοινωνία µεταξύ Ηρακλείου και Λάστρους, µε ιδιόγραφα κείµενα  των  
Αφεντακάκηδων. Ακολουθείται  το ίδιο οικογενειακό στιλ γραφής αλλά υπάρχουν 
διαφορές στο  προσωπικό ύφος,  στις  εκµυστηρεύσεις των συντακτών, στη 
γλωσσοµάθεια και στη σύνταξη.  

Το τυπικό της νέας  επιστολής είναι παρόµοιο, µε τη διαφορά ότι η χρονική 
δήλωση µπαίνει τώρα στο τέλος. Οι χαιρετισµοί τοποθετούνται στην αρχή, τα κύρια 
θέµατα µε τις ειδήσεις και τα παραγγέλµατα στη συνέχεια και στο τέλος οι  
αποχαιρετισµοί,  µε τη φραστική υπογραφή στην κατακλείδα.  

Τα  θέµατα που θίγονται και στις δύο επιστολές είναι λίγο πολύ τα ίδια και αυτό 
πείθει, ότι είναι ιδιόγραφα κείµενα και γράφτηκαν χωρίς προηγούµενη συνεννόηση 
των αποστολέων. ∆ύο γράµµατα για τον ίδιο σκοπό από την ίδια οικογενειακή 
αφετηρία δεν πείθουν για προηγούµενη συνεννόηση των αποστολέων.  Βρήκαν, 
πιθανότατα, αγγελιαφόρο και έσπευσαν να γράψουν τις ιδιαίτερες υποδείξεις και τις 
εντολές στον διαχειριστή της περιουσίας τους «Σεκαδογιάννη» στο Λάστρος 
Λασιθίου.  

Ο Μουλαπραήµης, όπως και ο πατέρας του, ζητά πληροφορίες για τα «ωζά» του 
και τις µέλισσες. ∆εν κάνει λόγο για τις ελιές, που είναι εισόδηµα της εποχής, ίσως 
γιατί σε προγενέστερο γράµµα είχε µιλήσει. Εδώ δεν γίνεται λόγος για αναπάντητα 
γράµµατα, όπως στην επιστολή του Μουσταφά.  Επιπλέον ζητά από την Παπαδόκαλη 
τα χρήµατα, που χρωστούσε στον αδελφό του. Και αυτός, ζητά να του στείλει «το 
µαξούλι του πραµάτου του», µόλις βρει καΐκι να κατευθύνεται στο Ηράκλειο. Όπως 
και ο πατέρας του, αλλά µε περισσότερες λεπτοµέρειες,  συµβουλεύει το 
Σεκαδογιάννη να µη δείξει καµιά εµπιστοσύνη στον Λατίφ. Στη συνέχεια  ζητά τα 
χρήµατα από την περιουσία της θυγατέρας του Σεκαδογιάννη, εκείνη, που πούλησε 
στον θείο της Νικολή, και την υπόλοιπη, που ο Μουλαπραήµης δεν ξέρει ποιος την 
«κρατεί».  

Το µόνο σηµείο που θυµίζει ότι αλληλογραφεί ο γαµπρός προς τον  πεθερό είναι 
στο τέλος, όπου µαζί µε την «θυγατέραν» του Σεκαδογιάννη, χαιρετά «και φιλεί 
χείρας και πόδαν». Τη θέρµη του αποχαιρετισµού συµπληρώνει η αναφορά στο 
συγγενικό κύκλο, που ο γάµος δηµιούργησε αλλά και σε όλους που «ρωτούν δια 
λόγου τους». 

 
Β.  Ο Μουλαπραήµης χρησιµοποιεί σχεδόν την ίδια µορφή επιστολικού λόγου µε 

τον πατέρα του. Η πατρότητα είχε και πνευµατικές διαστάσεις. Αν συµπεριλάβουµε 
όµως και την πρώτη επιστολή της Νασιπές, µπορούµε να µιλήσοµε για  σηµάδια 
τουρκοκρητικής νοοτροπίας γραπτού λόγου βασισµένα  στο αείρροο πρότυπο του 
προφορικού λόγου. Η σχοινοτενής σύνταξη των προτάσεων είναι κοινό 
χαρακτηριστικό όλων, αλλά βρίσκει στον κάθε συγγραφέα έναν ξεχωριστό τρόπο να 
περατάξει τις αλλεπάλληλες προτάσεις και να παρακάµψει την άγνωστη  λειτουργία 
της στίξης. Στη γραφίδα του Μουλαπραήµη, ίσως και λόγω του επιτακτικού ύφους, ο 
σύνδεσµος «να» είναι εκείνος, που ενώνει τις διαδοχικές προτάσεις και αρθρώνει τον 
µακροπερίοδο λόγο. 
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Στη δεύτερη παράγραφο της επιστολής µε τα κύρια νοήµατα της επικοινωνίας, 
χρησιµοποιείται δεκαεπτά φορές το «να» σε ένα εκφραστικό µοτίβο µονότονο µεν, µε 
τη συνεχή επανάληψη του ίδιου συνδέσµου, αλλά και γλωσσικά διαφοροποιητικό σε 
βαθµό τέτοιο, που δεν παρεµποδίζεται σε κανένα σηµείο η σαφήνεια της επικοινωνίας 
και η ακρίβεια των εντολών.  ∆ιαβάζοµε για την ακρίβεια: «Να µου γράψεις -  Να µας 
φανερώσεις � Να το πιάσεις � Να βρεις � Να της πεις � Να σου δώσει � Να µου τζι 
στείλεις � Να τους δώσει � Να βγάλει � Να µου τα στείλει � Να έλθει � Να µου το 
στείλεις � Να του δώσεις � Να ξανοίξεις � Να ξεµπερδέψεις � Να τζι στείλεις � Να 
µου γράψεις�». Από αυτές τις φαινοµενικά δευτερεύουσες ρηµατικές µορφές 
εξαρτώνται ακόµα περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις µε συνδέσµους (και 
αντωνυµίες) όπως « Αν  (ε)στέκουν � όΠου εχρώσθιε � µα Σαν όχι και δεν (έχ)ει � Ας 
πουλήσει � όΠου σου γράφω � Αφού έχει καΐκι � Μη σε κοµπόσει � Πως θα µου 
φέρει � ∆ιατί δεν θα µου δώσει � οΠού του πούλησε � Ποιος το κρατεί�». Το 
περίεργο είναι ότι τα ρήµατα σε κύριες προτάσεις είναι µόνο τρία (φανερώνω � 
έρχεται � µάθε). Παρά ταύτα ο λόγος έχει συνοχή.    

Είναι πρωτοφανείς οι συνταγµατικές επιλογές, που δοκιµάζονται στο κείµενο 
αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υπόταξη του λόγου και την εξάρτηση των 
δευτερευουσών προτάσεων. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ευαίσθητη ελληνική σύνταξη 
παρά τους τουρκοκρητικούς ακροβατισµούς παράγει επικοινωνιακό έργο και 
εξυπηρετεί τις διαπροσωπικές επαφές των αλληλογραφούντων, ακόµα και σε λεπτά 
θέµατα οικονοµικών και διαχειριστικών χειρισµών.   

 
Γ.  Στον ιδεολογικό χώρο οι επιστολές αποκαλύπτουν την όψιµη  φεουδαρχική 

νοοτροπία των µελών της γενιτσαρικής  τάξης στην Κρήτη, σε εποχές ύφεσης της 
ισχύος και περιστολής των προνοµίων της. Τόσο ο πατέρας όσο και ο γιός 
Αφεντακάκης, αν και εκτοπισµένοι,  δεν  παραιτούνται  από τον έλεγχο της 
εκτεταµένης έγγειας ιδιοκτησίας τους, και προσπαθούν µε αντιπροσώπους να 
ελέγχουν και να  κατευθύνουν την παραγωγή και την είσπραξη των προσόδων, όµως 
οι οιωνοί είναι αρνητικοί, τους βλέπουν και προσπαθούν να αντισταθούν. ∆εν 
γνωρίζουν πια την καρποφορία των δέντρων τους και ρωτούν να µάθουν ποιος 
«κρατεί» το ένα ή το άλλο σηµείο της εκτεταµένης τους περιουσίας. ∆εν ξέρουν 
λεπτοµέρειες για το ξεχειµώνιασµα των «οζών» και «αν εστέκουν οι µέλισσές» τους.  
Οι δυσκολίες στην επίβλεψη των γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδόσεων κάνει 
τους ιδιοκτήτες φορτικούς και καχύποπτους.  

Στην πρώτη επιστολή επισηµαίνεται η καθυστέρηση των απαντήσεων, που όπως 
είναι φυσικό  επιτείνει την αγωνία και την αβεβαιότητα. Και στις δύο επιστολές 
εφιστάται η προσοχή στην απατηλή προσωπικότητα του Λατίφ, που εισπράττει ή 
παραλαµβανει «το µαξούλι» αλλά δεν το αποδίδει στον δικαιούχο αδελφό του. Ο 
γάµος ενός φανατικού γενίτσαρου µε τη Χριστιανή κόρη του διαχειριστή µοιάζει σαν 
κίνηση σκοπιµότητας, που θα  ενισχύσει την εντιµότητα της διαχείρισης. Το τέλος 
του φεουδαλισµού στην Οθωµανική Κρήτη έχει αρχίσει να εµφανίζεται. Οι 
Αφεντακάκηδες ίσως ήταν οι πρώτοι γαιοκτήµονες, που αστικοποιήθηκαν. 
Ακολούθησαν όλοι οι µπέηδες της υπαίθρου.  
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∆ΕΙΓΜΑ ∆΄ 
►ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΙΦ ΑΓΑ ΚΑΛΟΥΨΟΥΖΑΤΕ.260 
(Έξω Μουλιανά Σητείας, εκ των χειρογράφων Ι.Μ.Θαλασσινού) 
« καστέληον Σιτήα 
Την σήµερον µετο παρόν µου φανερόνω εγό ωχιερηφαγάς καλουψουζατές 

οτη πώς θέλησα µε θέληµα εδηκό µου και πουλώ το ληόφητο απου εχω στονάη 
γιοργη ης τόπον κραζόµενω στην κερά και τοπουλό του µανόλη µπεληµπαχιάκοι, 
διαγρόσια τον αριθµόν χήλια πενίντα λέγο Γρ: 1050: και τούτο πούλησα ος 
βρήχνετε από τράφο ος τράφο: σινωρατόρη. Ο µανόλης θοδορογιαννάκης στο ένα 
µέρος��δυο µέρη ήνε στράτα βασηληκήν στο άλο µέρος��επούλησα 
1050:γρ. και ένα καπτζά παράδες και έλαβα ταγρόσια σοστά ένµροστεν τον 
µαρτηρόν και ήνε από την σήµερον και οµπρός ήδηως και καλός νικοκύρης. και 
να (µην) έχη κανής την εξουσίαν να τον διασήσοι οδιά το βέβεων της αλήθείας 
του δήνο το παρόν µου τεµεσούκοϊ εις ένδιξην και ασφάληαν να ηπάγι και εις την 
κρήσην να γιένη και χοτζέτη ηδού οπου γράφοµεν και τους κάτοθεν γεγραµένους 
αξηόπήστους µαρτήρους -        της 2: προτολήου 1832. 

 
αµέταγας αληµπεγάκης σούµπαχης. και µάρτυρας 
ο γιος του ο τερβιχηαγάς µαρτηρας 
µουστανµπαχήα καπαστάκης µάρτυρας 
σουρµαγάς χατζαµετογλούς µάρτηρας 
εγό χιεριφαγάς καλουψουζατές έλαβα τα��γρόσια απού τον µανόλη 

µπελιµπαχιάκη σοστά και του δήνο το παρόν µου ης χίρας αυτου ηδού οπουβάνο 
και τηβούλα µου.                                 (σφραγίδα πωλητού) 

 ئ                                                   
 Α. Ένα  συµβόλαιο δεν είναι πάντα κείµενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Όταν 

όµως έχει συνταχτεί από απλό άνθρωπο, που δηλώνει  χωρίς τη µεσολάβηση 
συµβολαιογράφου «την σήµερον µε το παρόν µου φανερώνω�ότι πως θέλησα µε 
θέληµα εδικό µου�», τότε υπηρετεί διαπροσωπικές ανάγκες. Το γραπτό του Ερίφ 
Αγά  είναι έγγραφο ιδιωτικό, που ρυθµίζει µια πώληση ελαιώνα και έχει αξία 
διαφορετική από την τυποποιηµένη συµβολαιογραφική πράξη, µια και ο συντάκτης 
µε τη δύναµη της µητρικής του γλώσσας υπαγορεύει τη βούλησή του και ρυθµίζει τις 
ιδιοκτησιακές  του επιλογές.  

Όταν ο συντάκτης είναι Τουρκοκρητικός, τότε το πωλητήριο έγγραφο έχει 
περισσότερη αξία, δεδοµένου του ότι είναι πολύ λίγα τα αυθεντικά δείγµατα γραφής 
αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων, που ναι µεν µιλούσαν την ελληνική γλώσσα 
της Κρήτης, όµως δεν µάθαιναν να τη γράφουν, ή πιο σωστά απέφευγαν να τη 
γράφουν. Τα ελληνόγλωσσα κείµενα, που έχοµε από τους Μουσουλµάνους της 
Κρήτης, στο µεγαλύτερό τους ποσοστό διασώθηκαν σε χριστιανικά χέρια. 
∆ιαισθάνεται κανείς ότι οι Τουρκοκρήτες θεωρούσαν τη χρήση της ελληνικής γραφής 

                                                 
260  ΜΥΣΩΝ. τοµ. Β΄ (1933), σ.7. 
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αθέτηση της ισλαµικής τους γνησιότητας. Παρά το ότι µιλούσαν τη µητρική τους 
ελληνική γλώσσα της Κρήτης, κάποιοι, ίσως,  τους είχαν συστήσει την παραµέληση 
της ελληνικής γραφής, η οποία µε τη µονιµότητα των κειµένων, έθετε σε 
αµφισβήτηση  το τουρκικό φρόνηµα των συντακτών και θόλωνε τη µουσουλµανική 
τους ταυτότητα. Αντίθετα η  προφορική οµιλία, µε τα «πτερόεντα έπη» της, ήταν πιο 
ανεκτή από τους φανατικούς του Ισλάµ, µια και στο «έθνος του Προφήτη» µιλιόταν 
πολλές γλώσσες, και σταδιακά προωθούνταν η αραβική, χωρίς να απειλείται η 
ακεραιότητα της πίστης.  

Το κείµενο που εξετάζοµε, καθώς και οι προηγούµενες επιστολές, που κατά τα 
φαινόµενα είναι ιδιόγραφες  των προσώπων που τις χρησιµοποίησαν, αποκαλύπτουν 
ότι οι Τουρκοκρήτες έγραφαν κάποιες φορές στην  ελληνική διάλεκτο της Κρήτης. 
Παρά τις αναµφισβήτητες υποδείξεις από τους θρησκευτικούς ηγέτες, που 
προτιµούσαν τη γνώση και την υιοθέτηση της αραβοοθωµανικής γραφής, για την 
ουσιαστικότερη σύνδεση µε τη λατρευτική πρακτική της θρησκείας τους, οι Κρήτες 
Μουσουλµάνοι έγραφαν την ελληνική κατ� ανάγκην. Σαν γηγενείς πληθυσµοί δεν 
είχαν δυνατότητα να υπηρετήσουν αλλιώς τις πρακτικές ανάγκες της καθηµερινής 
ζωής, όπως την αλληλογραφία και τις συναλλαγές,  παρά µόνο µέσα από την 
ελληνική γραφή.  

Στο πωλητήριο έγγραφο ο Ερίφ Αγάς Καλουψουζατές από τη Σητεία, παραχωρεί 
στον Μανόλη Μπελιµπασάκη «το ληόφυτο που έχει» στην τοποθεσία «Κερά» στον 
«Αη Γιώργη», αντί 1050 γροσίων. Το έγγραφο έχει  χαρακτήρα προσύµφωνου, 
εφόσον ο αγοραστής βάσει αυτού µπορεί «να υπάγει και εις την κρίσιν να γίνει και 
χοτζέτι», δηλαδή επίσηµος τίτλος ιδιοκτησίας.  Ορίζεται η θέση του ελαιώνα και οι 
«συνορατόροι», δηλώνεται η είσπραξη του αντιτίµου παρουσία µαρτύρων, 
αναγράφεται η ηµεροµηνία  2 Ιουνίου 1832, υπογράφουν οι «αξιόπιστοι µάρτυρες» 
και στο τέλος µπαίνει η «βούλα» του πωλητή, η ειδική σφραγίδα µε το ιδιόµορφο 
µονόγραµµα του εύπορου Τούρκου, µε το οποίο επικύρωνε τα επίσηµα  έγγραφα.  

Ο προσδιορισµός της θέσης «από τράφο ως τράφο» σηµαίνει ότι πρόκειται για 
µικρής έκτασης τεµάχιο γης σε πλαγιά, όπου συγκρατούνται τα χώµατα µε τις 
γνωστές λιθοδοµές. Ο Χριστιανός συνοράτορας επίσης και ο δηµόσιος δρόµος 
(βασιλική στράτα)  από δύο πλευρές φανερώνουν ότι πρόκειται για µικρής έκτασης 
ιδιοκτησία, κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, την οποία ο Μουσουλµάνος «πούλησε ως 
βρήχνεται», ίσως γιατί δεν είχε για εκείνον ιδιαίτερη αξία. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι 
στη γλώσσα του, κατά πάσα πιθανότητα, εξισλαµισµένου Ερίφ,  το τοπωνύµιο του 
«Αη Γιώργη» δεν παρακάµπτεται και οι διαθέσεις προς τους Χριστιανούς 
συµβαλλόµενους είναι καλοπροαίρετες και έντιµες. Η δήλωση του Ερίφ, «και είναι 
από την σήµερον και οµπρός ίδιος και καλός νοικοκύρης» είναι έκφραση έντιµη και 
φιλική, κάπως ασυνήθιστη στην σκληρή εποχή του 1832, όταν οι αρπακτικές 
διαθέσεις των Τούρκων, µάλλον περιφρονούσαν τις ιδιοκτησιακές δυνατότητες των 
Κρητών261.   

                                                 
261 Είναι γνωστό το δόγµα « και τούτο θα µου δώσεις, και τούτο θα σου πάρω κι αυτό θα µου 
χαρίσεις».  
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Β. Το σχέδιο της γραφής δεν είναι πρόχειρο, και φαίνεται να µιµείται κάποιο 

επισηµότερο πρότυπο στην «καθαρεύουσα». Οι εκφράσεις «εις τόπον κραζόµενον�» 
ή «έλαβα �ένµροστεν των µαρτύρων�» κ.ά, είναι κακοποιηµένες µορφές ελληνικής 
αρχαΐζουσας. Ίσως κάποια τυπική µορφή προσύµφωνου ήταν γνωστή στον Ερίφ, ο 
οποίος φαίνεται έµπειρος στη σύνταξη του εγγράφου και στην τεκµηρίωση της 
συναλλαγής µε µάρτυρες και σφραγίδες. Με άνεση και συντοµία  φανερώνει τον 
σκοπό της γραφής, προσδιορίζει τη θέση και  την τιµή του ακινήτου, τον τρόπο 
είσπραξης, τη µελλοντική χρήση του εγγράφου και της γης, τον χρόνο και τους 
µάρτυρες, που παρακολούθησαν τη δοσοληψία. Το πρώτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί 
στη σύνταξη του λόγου ο Ερίφ, δηλώνει την αληθινή προέλευση της γραφής. Αν 
περεµβαλλόταν συµβολαιογράφος θα γινόταν φανερός µε την έκφραση «ενώπιόν µου 
παρουσιάστηκαν οι συµβαλλόµενοι�»κλπ.   

Η χρήση της ελληνικής είναι καλή, όσον αφορά το επικοινωνιακό µέρος. 
∆ιασφαλίζει την ακρίβεια τον όρων της συναλλαγής, µε µόνη ασαφή εξαίρεση τον 
«καπζά παράδες» επιπρόσθετα (;) στα 1050 γρόσια. Η ορθογραφία είναι φωνητική, 
όπως στα περισσότερα  τουρκοκρητικά ιδιόγραφα κείµενα, οι τουρκικές λέξεις 
σχετικά λίγες (καπζά � τεµεσούκοϊ � χοτζέτι) και παρµένες από την οθωµανική 
ορολογία της συµβολαιογραφίας. Η στίξη είναι και εδώ ελλιπής και ο λόγος ρέπει 
προς τις γνωστές  µακροπερίοδες δοµές των Τουρκοκρητών, παρά το ότι 
διαισθανόµαστε την ύπαρξη κάποιας  παραδειγµατικής φόρµας, που περιστέλλει την 
απεραντολογία.  

 
Γ.  Το πωλητήριο έγγραφο του Ερίφ Αγά Καλουψουζατέ, δεν αφήνει να φανούν 

οι εξουσιαστικές πεποιθήσεις του Τούρκου κυρίαρχου, απέναντι στις περιορισµένες 
δυνατότητες του Ραγιά.  Σαν κείµενο µάλλον αποκαλύπτει τις καλές σχέσεις των 
γηγενών Κρητών, που βρέθηκαν σε διαφορετικά θρησκευτικά σχήµατα, αλλά δεν 
επηρεάστηκαν από τη διάχυτη τότε οξύτητα της µισσαλλοδοξίας. Στο έγγραφο πέντε 
Μουσουλµάνοι υπογράφουν για την εγκυρότητα µιας αγοραπωλησίας σε Χριστιανό, 
και σε κανένα σηµείο δεν υποκρύπτεται νύξη ανισότιµων σχέσεων ή άδικων 
προθέσεων εκ µέρους των δυνατών. Το πράγµα γίνεται ακόµη πιο ενδιαφέρον αν 
σκεφτούµε ότι το έγγραφο παρακάµπτει τους διοικητικούς µηχανισµούς, που 
διασφάλιζαν τις ιδιοκτησιακές µεταβολές, και περιγράφει µια ιδιωτική συναλλαγή, 
που βασιζόταν περισσότερο στην εµπιστοσύνη των προσώπων παρά στην νοµική 
κατοχύρωση.             
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∆ΕΙΓΜΑ Ε΄ 
Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΖΑΦΕΡΑΓΑ 

ΜΕΜΟΥΡ ΒΕΚΙΛΗ.262 (Σύµφωνα µε υποσηµείωση η άδεια είναι: «Ελληνιστί 
συντεταγµένη», και «τηρείται η γλώσσα και η ορθογραφία του πρωτοτύπου».) 

Προς τον τζαφέραγα µεµούρ βεκιλή του ριζου τι 20 µαρτιου 1848 
Με το παρον µας σας λεγοµεν ότι ο ρισβάνις από το χοριο νισπίτα έδοσε 

αναφορά ει  στο σιβούλιο και ζιτά να τον δοθί αδεια δια να καµι αλετρούδιο 
ναλέθι το πράγµα του το λίπος αυτό το αρτζίχαλιν (αναφορά) του και να το κρατή 
του µεµούρι, είνε προσταγι και καράρι (απόφαση) δια να το καµι και να ήνε υποψιν 
τος ταφτα. 

Το συµβούληον ηρακλήου                                                         (τ.σ.)     
                                              

Α. Το σύντοµο αυτό έγγραφο είναι µια επίσηµη απόφαση της τουρκικής 
διοίκησης, που χορηγεί άδεια κατασκευής ελαιοτριβείου στον Τζαφέραγα Μεµούρη 
Βεκιλή. Την αίτηση την έκανε κάποιος άλλος, πιθανότατα αντιπρόσωπος,  µε το 
όνοµα Ρισβάν, από το Χωριό Νεσπίτα του Ηρακλείου.  Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης 
ήταν το 1848 ο περιώνυµος Μουσταφάς Πασάς, ο οποίος βοήθησε τις αναπτυξιακές 
και εκβιοµηχανικές πρωτοβουλίες στην Κρήτη, ειδικά όταν τα µέσα παραγωγής 
βρισκόταν στα χέρια των Μουσουλµάνων263. Ελαιοτριβεία  είχαν οι µεγάλοι Τούρκοι 
γαιοκτήµονες, για να «αλέθουν το πράµα» τους, όπως αναφέρεται και στο κείµενο της 
άδειας.  Η ταχύτητα της έγκρισης του αιτήµατος εντυπωσιάζει264. Ο Ρισβάν υπέβαλε 
την αίτηση, αυτός θα φέρει και την έγκριση πίσω στον Μεµούρη, αφού το «καράρι»  
«να το κάµει» δόθηκε σ� εκείνον. 

Β. Εντύπωση προκαλεί η ελληνική γλώσσα του εγγράφου. Ήταν η εποχή των 
τουρκογραικικών ανακοινώσεων της διοίκησης, όµως για την προτίµηση της 
ελληνικής κάποιος άλλος λόγος µέτρησε. Ίσως η αίτηση του Τουρκοκρητικού 
Μεµούρη ήταν συνταγµένη στη µητρική του γλώσσα και θεωρήθηκε ότι και η 
απάντηση όφειλε να κοινοποιηθεί στη γλώσσα, που εκείνος αντιλαµβανόταν. 

Το «Συµβούλιον Ηρακλείου» χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα µε τον γνωστό 
τουρκοκρητικό τρόπο, που αναµειγνύει τα πάντα. Υπάρχει η επίσηµη γλώσσα της 
διοίκησης (µε το παρόν µας �να είναι υπόψιν τος ταύτα�), υπάρχουν τουρκικές 
λέξεις (αρτζιχάλι � καράρι) µε διοικητικούς όρους, και κρητικές εκφράσεις  (να κάµει 
αλετρουδιό�- ν�αλέθει το πράµα του το λιπός�) λαϊκής προέλευσης.    

                                                 
262 ΜΥΣΩΝ, «Έγγραφα εκ του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου», µτφρ. Ν. Σταυρινίδης, τόµ. Γ΄, 
(1934), σ.14 
263 Στα χρόνια µετά την Αιγυπτιοκρατία, τα ελαιοτριβεία των Ελλήνων Κρητών κατασχέθηκαν όλα. 
Ιωάννα ∆ιαµαντούρου, «Κρήτη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π., 409.  
264 Να επισηµάνοµε ότι από παλιά ήταν άλλη η µεταχείριση των Χριστιανών. Στη διαµαρτυρία των 
Μουρνιών (20 Σεπτ. 1833) µεταξύ των καταγγελιών αναφέρεται «�ενώ εις την αρχήν µας έλεγεν (ο 
Μουσταφάς) να κάµνη όστις θέλει ελαιοτριβεία, τώρα µας εµποδίζει και αυτήν την χρήσιν των 
ελαιοτριβείων µας�» Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 354. 
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∆ΕΙΓΜΑ ΣΤ΄ 
► ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟΣ: «ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ ΠΑΣΑ, 

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΧΑΣΑΝ ΑΓΑΝ (δηλ. τον Χασάν Πασάν).265  

Μετάφραση Φαζίλ Ρουκουνάκη. 
«Εξοχώτατε και γενναιότατέ µου Χασάν αγά, 
Έλαβον έννοιαν της επιστολής, ην µοι εστείλατε προς γνωστοποίησιν και 

αναγγελίαν, ότι δηλ. διετρίψατε εις τα περίχωρα των Χανίων, µετά την εν 
Μαλάξα κατά την εκείσε άφιξίν σας γενοµένην µάχην, προς προµήθειαν των 
αναγκαιούντων υποζυγίων, (άλλ�(;)) ότι παρητήσατε την ενασχόλησιν ταύτην και 
εκινήσατε προς απελευθέρωσιν των εις τας χείρας των επαναστατών 
ευρισκοµένων µερών και εκυριεύσατε πολλάς θέσεις, δείξαντες ηρωικήν 
γενναιότητα, ότι απεπερατώσατε πάµπολλα έργα, ότι τέλος τη 7 του µηνός 
Ζιλχιτζέ ήλθετε εις Ρεθύµνην, ότι ελθούσης της περί της εις Ηράκλειον µεγάλης 
ορµής των επαναστατών ειδήσεως εµέλλετε να πορευθήτε εκείσε, ότι µετά την 
εκκαθάρισιν των µερών εκείνων ηθέλετε υπάγη εις Σφακία και ότι, αν και εν 
Κρήτη υπάρχει αφθονία σίτου, η έλλειψις όµως διπυρίτου γίνεται πρόξενος 
στεναχωρίας εις τον εν τοις όρεσι και αλλαχού διατρίβοντα στρατόν. 

Και εχάρην µεν εκ της εν καιρώ πολέµου δειχθείσης προθυµίας σας, αλλ� 
όµως εξεπλάγην πώς έχοντες κεφάλαιον οίον ο σίτος δεν κατεσκευάσατε ολίγον 
διπυρίτην, αλλ� υπήρξατε αίτιος, ώστε να περιέλθη ο στρατός εις στενοχωρίαν 
όσον αφορά εις τον διπυρίτην. Εν τούτοις, Χασάν µου, λέγετε, ότι η κατασκευή 
διπυρίτου εν τη νήσω ταύτη θα στοιχίση ακριβά και ότι απαιτείται πολύς µόχθος 
ένεκα της ελλέιψεως των απαιτουµένων µέσων προς παρασκευήν διπυρίτου. 

∆εν ηθέλετε όµως προφέρη την φράσιν «θα στοιχίση ακριβά», εάν είχετε 
λογαριάση, ποία είνε η τιµή του εντεύθεν φορτωνοµένου σίτου, τις ο ναύλος του 
κοµίζοντος αυτόν πλοίου και πόσος διπυρίτης δύναται να κατασκευασθη εξ ενός 
ερδεπίου σίτου. Προς τούτοις, εάν ανεκαλήτε εις την µνήµην σας, ότι ενώ εις τα 
µέρη του Χιτζάζ (Αραβίαν) δεν υπάρχει ουχί αυτός ο µύλος, αλλ� ουδέ το όνοµά 
του, µ� όλα ταύτα κατασκευάζεται ο απαιτούµενος διπυρίτης χωρίς να περιέλθη ο  
τήδε κακείσε διεσπαρµένος στρατός εις στενοχωρίαν, θα εδίδετε εις το ζήτηµα 
τούτο λύσιν τινα εις µέρος, όπου τα πάντα ευρίσκονται, και εποµένως εις ουδένα 
θα εδίδετε αφορµήν να προφέρη την λέξιν «στενοχωρίαν». 

Ενταύθα κάθε απαιτούµενον ευρίσκεται, και εστάλη µεν ο ζητηθείς 
διπυρίτης και µετά ταύτα θα στέλληται, εκείνο όµως ούτινος έχετε ανάγκην, 
Χασάν µου, είνε η προθυµία.  

Όθεν ακροασθήτε καλώς τους λόγους µου, συµφώνως δε αυτοίς δείξατε την 
προθυµίαν σας και επιµελήθητε εις την εκπλήρωσιν και εκτέλεσιν του 
καθήκοντός σας.  

Ο δουλευµένος µισθός σας είνε έτοιµος, προσεχώς δε θα σας τον στείλω, 
θεού θέλοντος, διά τινος γαλλικού πλοίου. Εκείνο τέλος πάντων, το οποίον 

                                                 
265Εφηµ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, Έτος Α΄, φ. 51, (28 Ιουλίου 1894), σελ.γ΄. 
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απαιτώ παρά σου, είνε να προσπαθήσης µε τρόπον τοιούτον, ώστε να γίνης αίτιος 
της µετ� ευτυχίας και ευδαιµονίας αποπερατώσεως ταύτης της υποθέσεως.  

Όθεν άµα τη κατανοήσει ότι η επιθυµία µας είνε η ένδειξις προθυµίας και 
προσοχής, όπως µη περιέλθη ο στρατός εις στεναχωρίαν, σπεύσον, λέγω, να 
πράξης συµφώνως τοις γραφοµένοις, δήλωσον δε και ανάγγειλον τα χρήζοντα 
δηλώσεως και αναγγελίας.» 

Τη 18 Μουχαρέµ 1238 (23 Σ/βρίου 1822) Τ.Σ. 
«Γενναιότατέ µου,  
Προσφέρετε τας προσρήσεις µου εις τους αυτόθι ευρισκοµένους αρχηγούς 

και ταγµατάρχας και εν γένει εις όλους τους γενναίους στρατιώτας. Είθε να τους 
ευεργετήση πάντας ο θεός µε θείαν βοήθειαν και µε ευδοξίαν.» Τ.Σ. 

(Σηµ. ∆. Η. Η ανωτέρω επιστολή µετεφράσθη εκ της τουρκικής υπό του Φαζίλ εφέντη 
Ρουκουνάκη. Το πρωτότυπον ευρίσκεται εις χείρας του ιδίου. Ο Χασάν Πασάς απεβιβάσθη εις 
Σούδαν µετά στρατού τη 30 Μαΐου 1822 και απέθανε πεσών εκ του ίππου κατά Φεβρουάριον 
του 1823 εν Καστελλιω Πεδιάδος.)     

 ئ                                                         
Α. Η επιστολή του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου προς τον γαµπρό του Χασάν Πασά 

γράφτηκε το 1822 αλλά δηµοσιεύτηκε µεταφρασµένη το 1894 στην εφηµερίδα 
Ηράκλειον της Κρήτης. Στην εξέτασή µας δεν ενδιαφέρει ως έγγραφο του Μεχµέτ 
Αλή αλλά ως µετάφραση του γνωστού λογίου Φαζίλ Ρουκουνάκη, ο οποίος συχνά 
τροφοδοτούσε το τουρκοκρητικό αναγνωστικό κοινό µε λογοτεχνικές και ιστορικές 
µεταφράσεις από την τουρκική ή αραβική στην ελληνική γλώσσα. Ο νοµικός Φαζίλ 
ήταν άριστος γνώστης της λόγιας ελληνικής γλώσσας, όπως αποδεικνύουν τα γραπτά 
του και είναι σίγουρο ότι περαιτέρω έρευνα, είναι πιθανό να αποκαλύψει 
σηµαντικότερες συγγραφικές επιδόσεις του ανδρός στον χώρο της Κρήτης.  

Ο λόγος της δηµοσίευσης  σε µια  ελληνική εφηµερίδα  του ιστορικού αυτού 
ντοκουµέντου δεν αναφέρεται από τον µεταφραστή. Εµείς µπορούµε να εικάζοµε ότι 
ήθελε να κοινοποιήσει ένα άγνωστο ιστορικό έγγραφο, που βρέθηκε στην κατοχή του, 
για χάρη των ιστορικών σπουδών. Όµως γιατί η µετάφραση και γιατί η δηµοσίευση 
σε ελληνική εφηµερίδα; Πιο πιθανό είναι ότι ήθελε να προσφέρει στους οµόθρησκούς 
του αναγνώστες της εφηµερίδας ένα  ενηµερωτικό  κείµενο για την πρόσφατη ιστορία 
του τόπου. 

 Η εφηµερίδα Ηράκλειον συχνά καταχώριζε δηµοσιογραφική ύλη 
τουρκοκρητικού ενδιαφέροντος, πράγµα που σηµαίνει ότι ήθελε τους 
Μουσουλµάνους της Κρήτης σαν συνδροµητές αλλά ταυτόχρονα γνώριζε τα 
ενδιαφέροντα και τις πνευµατικές προτιµήσεις τους. Μέσα στο λαβύρινθο των 
απόψεων για το µέλλον της Κρήτης οι Μουσουλµάνοι Κρήτες, τουλάχιστον όσοι 
έβλεπαν απαισιόδοξα την τουρκική προοπτική (και ήταν πάρα πολλοί, αν 
υπολογίσοµε το µεταναστευτικό ρεύµα προς τη Μικρά Ασία), φυσικό ήταν να 
καταθέτουν τις δικές τους απόψεις, έµµεσα ή άµεσα. ∆εν είναι απίθανο ο Φαζίλ 
Ρουκουνάκης µε τη δηµοσίευσή του να ήθελε να  στρέψει τη σκέψη των οµοφύλων 
του προς την παλιά «συνταγή» της καθεστωτικής αλλαγής στην Κρήτη κατά τη 
δεκαετία 1830-1840.  
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Πολλές απόψεις εµφανίζονταν τότε, για ηγεµονία της Κρήτης, για υπαγωγή σε 
ξένη προστασία, για αυτονόµηση, για πολίτευµα ελεγχόµενο από τις Μεγάλες 
∆υνάµεις κλπ. Είναι πολύ πιθανό οι Τουρκοκρήτες να µελετούσαν τις δικές τους 
προτάσεις, που θα ανταποκρίνονταν στα συµφέροντα και τις βλέψεις τους. Ίσως να 
ήθελε ο Ρουκουνάκης  να υπενθυµίσει την Αιγυπτιοκρατία, µια και οι ∆υνάµεις 
µελετούσαν για την Κρήτη    την  κηδεµονία  ξένης δύναµης. 

Η επιστολή είναι γραµµένη σε ύφος ήπιο και δεν αφήνει σκιές στην πολιτική 
πρακτική των Αιγυπτίων. Το κείµενο του Μεχµέτ Αλή δεν πλήττει ευθέως τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν αφήνει να διαφανούν τυραννικές προθέσεις, δεν 
παροτρύνει τους εισβολείς σε τιµωρίες και κακοποιήσεις των Ελλήνων επαναστατών 
και περιορίζει τα ενδιαφέροντα του επικυρίαρχου σε θέµατα στρατιωτικής πρόνοιας 
και «προθυµίας» για λύση του επισιτιστικού προβλήµατος του στρατού. ∆εν 
αποκλείεται το περιεχόµενο της επιστολής να ήταν συµβατό µε τη σκέψη κάποιων 
από τον τουρκοκρητικό χώρο, στους οποίους φάνταζε εφικτή και θεµιτή µια νέα 
Αιγυπτιοκρατία.  

Μέσα από τη δηµοσιευόµενη επιστολή δεν προκύπτουν  προθέσεις 
βαρβαρότητας στην πλευρά των Αιγυπτίων, πράγµα που θα  ενοχλούσε  τον 
µετριοπαθή Τουρκοκρήτα  και θα δικαίωνε την επαναστατική επιχειρηµατολογία του 
Χριστιανού αναγνώστη. Αντίθετα προκύπτει µια εικόνα πολιτισµένου διαλόγου και 
συνετών υποδείξεων του Αντιβασιλέα της Αιγύπτου προς τον αρχηγό της εκστρατείας 
στην Κρήτη, Χασάν Αγά. Η ανάγνωση του συγκεκριµένου δηµοσιεύµατος στην 
Κρήτη του 1894 δεν θα όξυνε τα πνεύµατα ούτε θα κατέθλιβε τις µνήµες. Μάλλον θα  
εµπλούτιζε τους διαπραγµατευτικούς ορίζοντες µε λύσεις φιλοµουσουλµανικές. 

Η δράση βέβαια του Χασάν, όπως βιώθηκε στην Κρήτη, ήταν διαφορετική. Η 
συµµετοχή των Κρητών στην επανάσταση του 1821 ανάγκασε το σουλτάνο Μαχµούτ 
∆΄, να ζητήσει τη βοήθεια του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου. Ο Αιγύπτιος µονάρχης, που 
πάντα υπολόγιζε στην µόνιµη κατοχή της Κρήτης, έστειλε ισχυρές δυνάµεις στο νησί. 
Στο τέλος Μαΐου 1822 στη Σούδα κατέπλευσε η πρωτοφανής δύναµη των Αιγυπτίων 
µε 84 φορτηγά πλοία και 30 πολεµικά266. Χωρίς καθυστέρηση ο Χασάν προσέβαλε τις 
θέσεις των επαναστατών στη Μαλάξα την ορεινή Κυδωνία και στον Αποκόρωνα. 
∆ιέλυσε τους µαχητικούς σχηµατισµούς των Κρητών και καταδίωξε τους αρχηγούς 
των. Με παραδειγµατικές τιµωρίες και αδιάκοπες αιµατοχυσίες, το καλοκαίρι πέρασε 
στο Ρέθυµνο, τον Αύγουστο κατέβαλε τον Μυλοπόταµο, έφτασε στο Ηράκλειο, 
µπήκε στην Πεδιάδα και τον Οκτώβριο κατέληξε στην Ιεράπετρα. Οι επιχειρήσεις στο 
Λασίθι κρίθηκαν στην Κριτσά και στο Μεραµπέλλο και σαν επισφράγισµα της 
υποταγής της Κρήτης ο Χασάν εισέβαλε στο Οροπέδιο του Λασιθίου το Νοέµβριο 
1822.  

Ο ελληνισµός της Κρήτης, που γνώρισε επί Χασάν τη χειρότερη µείωση,  έµεινε 
ακέφαλος στο έλεος σφαγέων και δουλεµπόρων. Ιστορική έµεινε η πολιορκία 2000 
Χριστιανών στο σπήλαιο της Μιλάτου στο Λασίθι, τον Φεβρουάριο του 1823. Ο 
Χασάν αφού πολιόρκησε επί 15 µέρες τους έγκλειστους τους ανάγκασε να 

                                                 
266 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π. , 333. 
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παραδοθούν. Τους σφαγίασε όλους, πλην των νεότερων, που πουλήθηκαν στην 
Αφρική. Η τύχη των Κρητών θα γνώριζε και άλλα δεινά, αν ο αιµοχαρής Αιγύπτιος 
δεν σκοτωνόταν µετά από λίγες µέρες, πέφτοντας από αφηνιασµένο άλογο στην 
Πεδιάδα Ηρακλείου. Άραγε ο µεταφραστής Φαζίλ Ρουκουνάκης πίστευε ότι οι 
µνήµες είχαν ατονίσει; 

Ο Μεχµέτ Αλής στην επιστολή του, σαν προϊστάµενος του Χασάν κρίνει την 
δράση του ως το Σεπτέµβριο, ως την προέλασή του δηλαδή, µέχρι το Ηράκλειο. 
Επικροτεί τις µέχρι τότε πολεµικές του κινήσεις, δεν αναφέρει τίποτε για τη 
µεταχείριση των αντιπάλων, και συνιστά µεγαλύτερη «προθυµία και προσοχή, όπως 
µη περιέλθει ο στρατός εις στεναχωρίαν». Το πρόβληµα, που διευθετεί ο ανώτατος 
άρχοντας στις υποδείξεις του προς τον υφιστάµενο Χασάν, είναι η παρασκευή 
«διπυρίτου άρτου», για τον επισιτισµό του κινούµενου στρατού. Κατά τα φαινόµενα ο 
Χασάν ήταν προσηλωµένος στην καταδίωξη των επαναστατών και θεωρούσε 
εξασφαλισµένο τον εφοδιασµό από τους πλούσιους σιτοβολώνες της Αιγύπτου. Ο 
ανώτατος άρχων σχεδόν τον επιπλήττει γιατί δεν προµηθεύτηκε σιτάρι από τη 
λεηλασία της Κρήτης. Εκπλήσσεται από την απροθυµία του Χασάν να παραγάγει 
ψωµί από τα εντόπια αποθέµατα, ενώ στην Αίγυπτο δεν υπάρχει ούτε το όνοµα του 
αλευρόµυλου, και οι ναύλοι της µεταφοράς επιβαρύνουν εξαιρετικά το κόστος. Ο 
Μεχµέτ Αλής, όταν µιλεί για την Κρήτη, αναφέρεται µε αποστραγγιστική λογική «εις 
µέρος όπου τα πάντα ευρίσκονται».   

Β. Ο συγγραφέας Μεχµέτ Αλής δεν µεταχειρίζεται λογοτεχνικές µεθόδους. Ως 
στρατιωτικός αρχηγός κάνει έλεγχο και δίνει εντολές στον στρατηγό του, που 
εισέβαλε στην Κρήτη µε την εντολή να καταπνίξει την επανάσταση του 1821. Σε όλα 
τα σηµεία ο προϊστάµενος απευθύνεται στον υφιστάµενο µε ύφος επίσηµο, εποπτικό,  
ελεγκτικό και προτρεπτικό. ∆ιακριτικά και σε τόνο κοσµιότητας και µέτρου 
διατυπώνει και τον έπαινο και τον έλεγχο και τη διαταγή. Κύριο µέληµα του Μεχµέτ 
είναι να φανερώσει ότι παρακολουθεί µε κάθε λεπροµέρεια την πρόοδο της 
επιχείρησης στην Κρήτη και να υποβάλει µε ηπιότητα  την εντολή «επιµελήθητε εις 
την εκπλήρωσιν και εκτέλεσιν του καθήκοντός σας». Στον λόγο του συγγραφέα είναι 
αισθητή η προσπάθεια να κρατηθεί ισορροπία ανάµεσα στον έπαινο, τον έλεγχο και 
την εντολή, χωρίς να χαθεί ούτε να υπερτονιστεί η ιεραρχική απόσταση ανάµεσα στον 
αποστολέα και στον αποδέκτη.  

Η στρατηγική της ισορροπίας, που επιλέγει ο ευφυής και διορατικός Μεχµέτ, 
παρατάσσει εναλλακτικά  τα νοήµατα  στις οκτώ παραγράφους της γραφής. Η 
προσφώνηση στην αρχή  «εξοχότατε και γενναιότατέ µου Χασάν αγά» είναι οικεία, 
προσηνής και τιµητική. Στην πρώτη παράγραφο επτά «ότι», που εξαρτώνται από τη 
ρηµατική έννοια «έλαβον έννοιαν», πληροφορούν τον Χασάν ότι ο αρχηγός του 
παρακολουθεί τις αναφορές και γνωρίζει τις κινήσεις του στρατού στην Κρήτη, και 
επικροτεί τις εξελίξεις, πλην της έλλειψης «διπυρίτου». Στη δεύτερη παράγραφο µε τα 
ρήµατα «εχάρην» και «εξεπλάγην», το ένα ευχάριστο και το άλλο δυσάρεστο για τον 
παραλήπτη της επιστολής,  η ισορροπία κάνει αισθητή την εµφάνισή της.  

Ο Μεχµέτ στη συνέχεια καυτηριάζει διακριτικά  την εµφάνιση του επισιτιστικού 
προβλήµατος στο στρατό της Κρήτης και κάνει πρακτικές υποδείξεις για 
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εκµετάλλευση του εγχώριου κεφαλαίου σίτου, αντί του ακριβότερου Αιγυπτιακού. 
Στην τέταρτη παράγραφο ισορροπούν και πάλι δύο  ετεροβαρείς αναφορές. Αφ� ενός 
η ευχάριστη είδηση, ότι «εστάλη ο ζητηθείς διπυρίτης», αφ� ετέρου η ελεγκτική 
υπόδειξη, ότι «εκείνου ούτινος έχετε ανάγκην είναι η προθυµία». Χωρίς άλλη 
διευκρίνιση ο λόγος γίνεται επιτακτικότερος και ενταλµατικός. «Όθεν ακροασθήτε 
καλώς τους λόγους µου, συµφώνως δε αυτοίς δείξατε την προθυµίαν σας�»  

Στην έκτη παράγραφο ισορροπεί η ευχάριστη είδηση της αποστολής των 
δεδουλευµένων µισθών µε την απερίστροφη διαταγή, «απαιτώ�να γίνης αίτιος της 
µετ�ευτυχίας και ευδαιµονίας αποπερατώσεως ταύτης της υποθέσεως». Η έβδοµη και 
τελευταία παράγραφος της επιστολής διατηρεί το παραγγελµατικό ύφος της 
προηγούµενης, εµπλουτισµένο µε στόµφο βασιλικό. «Η επιθυµία µας είναι η ένδειξις 
προθυµίας και προσοχής�» γράφει ο προϊστάµενος, και συµπληρώνει 
τελεσιγραφικά: «σπεύσον να πράξης συµφώνως τοις γραφοµένοις, δήλωσον και 
ανάγγειλον τα χρήζοντα�». Επειδή όµως ο κελευσµατικός λόγος διατάραξε την 
συναισθηµατική ισορροπία, που ο διορατικός Μεχµέτ ήθελε να κρατήσει µε τον 
αποµακρυσµένο µαχητή του, ένα συµπληρωµατικό υστερόγραφο µε «τας 
προσρήσεις» του ανωτάτου άρχοντος προς τους αξιωµατικούς και τους «γενναίους 
στρατιώτας» αποκαθιστά το κλίµα της οικειότητας και της γαλήνης.  

Έστω και αν η επιστολή είναι έξω από τη δικαιοδοσία της λογοτεχνίας, είναι 
ορατή και αισθητή η στρατηγική της κατάστρωση, ώστε να λέει περισσότερα από ό,τι  
ένα στεγνό υπηρεσιακό έγγραφο. Το ύφος και η βούληση του συντάκτη έχουν 
περάσει µέσα στο γραπτό σαν βαθύτερη δοµή και λειτουργούν παράλληλα  µε τις 
ειδήσεις της επιφάνειας του λόγου.  Ίσως ο Τουρκοκρητικός µεταφραστής προέβη 
στη δηµοσίευση για να παρουσιάσει το βαθύτερο αυτό µέρος, που είναι συνυφασµένο 
µε την πολιτική ευστροφία του Αιγύπτιου άρχοντα και την δήθεν πολιτισµένη 
συµπεριφορά του απέναντι στην Κρήτη. Ίσως η δυσφηµισµένη πολιτική της 
καταρρέουσας Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη χρειαζόταν τα παραδείγµατα 
στιβαρότητας, πρόνοια και πολιτικού ορθολογισµού, που προβάλλει η επιστολή.  

Γ. Έχουν λεχθεί κάποια πράγµατα, όµως δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί µε 
βεβαιότητα ο ιδεολογικός ρόλος του τουρκοκρητικού δηµοσιεύµατος του 1894. 
Περιγραφικά και επιδερµικά µπορούµε να πούµε ότι ενισχύει τα πολιτικά αισθήµατα 
των Τουρκοκρητών, µε την προβολή ενός θετικού πολιτικού παραδείγµατος από τον 
βεβαρυµένο µουσουλµανικό χώρο. Κάποιοι διανοούµενοι  και ανθρωπιστικά 
προβληµατισµένοι, όπως ο Φαζίλ Ρουκουνάκης, είναι σίγουρο ότι αναζητούσαν 
αναβαθµισµένες όψεις οθωµανικής πολιτικής,  απενοχοποιηµένες από τις 
εγκληµατικές ακρότητες, που καταµαρτυρούσε ο ευρωπαϊκός και ο ελλαδικός τύπος, 
για να αντιπαραθέσουν στους προκατειληµµένους Χριστιανούς. Η επιστολή του 
Μεχµέτ εξυπηρετεί έναν τέτοιο σκοπό, στο βαθµό που Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι 
είχαν ξεχάσει το περελθόν. Η λήθη πάντα ανοίγει δρόµο στις προοπτικές. Και τον 
καιρό εκείνο η αναζήτηση λύσεων στο Κρητικό Ζήτηµα, έθετε επί του τάπητος των 
ζυµώσεων κάθε θετική άποψη.     
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∆ΕΙΓΜΑ Ζ΄ 
►           ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΠΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ ΒΕΗΣ267 

          Προς τους Χριστιανούς της επαρχίας Αµαρίου.(1831)268 
Επειδή είσθε κρεµασµένοι εις τον λαιµόν µας κατέχοµεν χρέος να σας 

οδηγήσωµεν εις το καλόν, σας λέγοµεν από φιλανθρωπίας αγάπην κινούµενοι ότι 
ο σκοπός του Μεχµεταλή αυθέντου µας καθώς και ο ιδικός µας είναι να εύρητε 
εις το εξής κάθε χριστιανός της Κρήτης την ησυχίαν και ανάπαυσίν του και να 
ηξεύρητε ότι θέλουν παύσει πλέον όλα τα πρώτα ήγουν µήτε αγγαρίαις, µήτε 
τζερεµέδες, ούτε ζουλούµια θέλετε έχετε πλέον. Χωρίς δε την ιδικήν µας άδειαν 
κανείς Τούρκος εις το εξής µικρός ή µεγάλος είτε εντόπιος είτε ξένος δεν θέλει 
ηµπορέσει να εµβαίνει εις τα σπίτια σας. Επροστάξαµεν ακόµη να µην κατοικούν 
εις το εξής άλλοι Τούρκοι εις κανέν χωρίον της Κρήτης ειµή όσα έχουν εκεί 
Μούλκια (ιδιοκτησίας) ιδικά των, αλλά και αυτοί να µην ηµπορούν εις το να 
βιάζουν να τους κάµετε την παραµικράν δούλευσιν εκτός εάν σας πληρώνουν και 
µε όλην σας την θέλησιν και όσοι από τους Τούρκους παρακούσουν εις ταύτην 
µας την προσταγήν, θα τιµωρούνται αυστηρότατα, µήτε εις την τιµήν σας, µήτε 
εις τα πράγµατά σας ηµπορεί πλέον κανείς να σας πειράζη εις το παραµικρόν. 
Προσέτι θέλετε απολαύσει και άλλα πολλά καλά και θέλετε εννοήσει µε τον 
καιρόν ότι οι λόγοι µας είναι αληθινοί. Όσοι σας πειράζουν θέλοµεν και ηµείς 
τους πειράξει µεγάλως και όσοι σας αδικήσουν θέλοµεν τους αδικήσει και δεν 
θέλοµεν συγχωρήσει να έλθη πάλιν εις τον τόπον σας ο πρώτος καιρός. Θέλετε 
προς τούτοις έχει την άδειαν να ανακαινίζετε τας Εκκλησίας σας, και έχετε τα 
προσκυνήµατά σας ανενόχλητα κατά την θρησκείαν σας και θέλετε ευχαριστηθή 
µεγάλως από την ∆ιοίκησιν του φιλανθρώπου Μεχµεταλή αυθέντου µας δια την 
ζωήν σας και δια τα πράγµατά σας  

Μανθάνοµεν όµως ότι πολλοί από σας ζητούν ν� αναχωρήσουν από τον τόπον 
εις τούτο ούτε βιάζοµεν ηµείς κανένα να µένη ούτε παρακινούµεν να φεύγη. 
Λυπούµεθα δε µόνον ότι αφήνοντες τα σπίτια και πράγµατά σας θέλετε 
δοκιµάσει κινδύνους εις την θάλασσαν και στενοχωρίας εις τους ξένους τόπους 
και αν µένατε ήσυχοι εις τον τόπον σας θέλετε πλουτίσει και θέλετε ευχαριστηθή 
και όσοι πάλιν φύγουν θέλουν το µετανοήση ογρήγορα. ∆εν εµποδίζοµεν όµως 
κανένα, πάλιν το λέγοµεν, αλλά πρέπει να δώση ο καθείς τα άρµατά του εις τον 
ζαµπίτην (∆ιοικητήν) της επαρχίας και όταν αναχωρήση να τα λαµβάνη και να 
φεύγει οπόθεν θέλει. Αυτά όπου σας λέγωµεν, να τα θεωρήτε ως βέβαια και 
θέλετε τα γνωρίσει µε τον καιρόν.  

Εν Καινούριω Χωρίω Μεραµβέλου την 29 Ιανουαρίου 1831         
                                                                              إل                                                
                                                 

267 Ο Νουρεντίν Βέης είναι ο ναύαρχος της Αιγυπτιακής κατοχής, ο µετέπειτα ονοµαζόµενος Οσµάν 
Πασάς. 
268 ∆ηµοσιεύεται στο φυλλάδιο του Κ. Φουρναράκη, Μία εκατονταετηρίς, 1833- 1933, παράρτηµα 
του «Εφεδρικού Αγώνος, Εν Χανίοις, 1933. (Αντίτυπο βρίσκεται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
µε αριθµό 4795 - 940. 542) Το φυλλάδιο αυτό δηµοσιεύτηκε µαζί µε την εφηµερίδα «Εφεδρικός 
Αγών» των Χανίων, φ. 1007 της 18ης  Σεπτ. 1933. 
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Α.  Η επιστολή του Μουσταφά και του Νουρεντίν είναι ένα διοικητικό έγγραφο 

των πρώτων ηµερών της Αιγυπτιοκρατίας269. ∆ιαφέρει όµως από τα χιλιάδες άλλα 
διοικητικά έγγραφα γιατί είναι «εστιλβωµένο» µε ένα αισθητό πνεύµα οικειότητας, 
ειλικρίνειας και εγγυήσεων προς τον ελληνικό πληθυσµό της Κρήτης, µε υποσχέσεις 
για µια νέα αρχή της ζωής, στο πνεύµα της ισονοµίας, ειρήνης και δικαιοσύνης. Πάνω 
σε τέτοιες αρχές βάσιζε, τουλάχιστον αρχικά, την πολιτική του ο Μεχµέτ Αλής της 
Αιγύπτου, προσβλέποντας ίσως σε µονιµοποίηση της κατοχής της Κρήτης, η οποία  
του είχε παραχωρηθεί µετά το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3Φεβρ.1830), ως 
αντάλλαγµα των υπηρεσιών, που προσέφερε στο Σουλτάνο για την καταστολή της 
επανάστασης στην Πελοπόννησο270.  

Ο Μουσταφάς Ναϊλή Πασάς, ο (µετέπειτα) Γκιριτλής, ήταν ο πολιτικός 
∆ιοικητής, που έστειλε ο Αιγύπτιος µονάρχης και ο Οσµάν Νουρ Ελ Ντιν Βέης ήταν 
ο έµπιστος αξιωµατικός, στον οποίο ανέθεσε την στρατιωτική διοίκηση. Μαζί 
υπέγραφαν τις εγκυκλίους προς τον κρητικό λαό και µετά την έκδοση της πρώτης 
εφηµερίδας στο νησί µε τον δίγλωσσο τίτλο «Vakai Girit � Κρητική Εφηµερίς», µαζί 
απηύθυναν τα διαγγέλµατα προς του Κρήτες, µε τον παρεµφερή τίτλο του εγγράφου: 
«Ο Μουσταφάς Πασάς και ο Οσµάν Νουρεντίν Μπέης προς τους Χριστιανούς της 
Κρήτης�»271.   

Στο έγγραφο οι δύο αρχηγοί καταβάλλουν προσπάθεια να πείσουν «τους 
Χριστιανούς της επαρχίας Αµαρίου» για την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στο 
νησί. Χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα  για να είναι σαφέστεροι και 
πειστικότεροι. Επί Αιγυπτιοκρατίας σαν γλώσσα  των ανακοινώσεων 
χρησιµοποιήθηκε η ελληνική ισότιµα µε την τουρκική σε ένα σύστηµα επικοινωνίας, 
που ονοµάστηκε «τουρκογραικικά», και προωθήθηκε από το δίγλωσσο 
δηµοσιογραφικό όργανο των Αιγυπτίων αρχόντων της Κρήτης, την «Κρητική 
Εφηµερίδα». Το έγγραφο που εξετάζοµε έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, δεν 
αποκλίνει προς την κρητική διάλεκτο και µάλλον µιµείται την διαδεδοµένη τότε στον 
ευρύτερο ελληνικό χώρο καθαρεύουσα γλώσσα  της διοίκησης. Υπάρχουν τέσσερις 
τουρκικές λέξεις (τζερεµέδες � ζουλούµια � µούλκια � ζαµπίτης) από τη διοικητική 
ορολογία, οι δύο από τις οποίες ερµηνεύονται σε παρένθεση. Η γλώσσα του εγγράφου 

                                                 
269 16 ∆εκεµβρίου 1831, γράφτηκε ο επίλογος της δεκαετούς επανάστασης στην Κρήτη µε την 
αυτοδιάλυση του «Κρητικού Συµβουλίου». Αµέσως άρχισε η Αιγυπτιοκρατία, µε την προώθηση 
των στρατευµάτων του Νουρεντίν, που είχαν ήδη αποβιβαστεί στο νησί από το καλοκαίρι. Οι 
γραπτές διακηρύξεις προς τους Κρήτες για «επαναφορά της ησυχίας στον τόπο», ήταν τα πρώτα 
διαβήµατα των απεσταλµένων του Μεχµέτ Αλή. Βλ. Έφη Αλαµανή, «Η υποταγή της Κρήτης», 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977, τ. ΙΒ΄, 549.   
270 Τα πληγωµένα αισθήµατα των Χριστιανών της Κρήτης για την παραχώρησή της στην Τουρκία, 
αρχικά και στην Αίγυπτο στη συνέχεια, αποτυπώνονται στους 42 οµοιοκατάλ. δεκαπεντασύλλαβους   
στίχους της ρίµας, «Ο καταδικασµός της Κρήτης, 1830». Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Εκλογαί από τα 
Τραγούδια του Ελληνικού Λαού, 7η έκδ., Ε. Βαγιονάκη, Αθήνα, 1978, σ. 31-32, και Π. ∆. 
Μαστροδηµήτρη, Το ∆ηµοτικό Τραγούδι, Ίδρυµα Γουλανδρή � Χόρν, Αθήνα, 1984, τ. Γ΄, σ. 169-
170. 
271 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 353. 
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δεν έχει σχέση µε την τουρκοκρητική διάλεκτο. Μάλλον µπορούµε να τη δούµε σαν 
µια γλώσσα, που υιοθετήθηκε από τους κατακτητές της Κρήτης για να επιχειρηθεί 
προσέγγιση του χριστιανικού στοιχείου και να δοθούν υποσχέσεις µε γλωσσικό 
επίχρισµα  ειλικρίνειας, από τους εκπροσώπους της Αιγυπτιοκρατίας, «ότι δεν 
θέλοµεν συγχωρήσει να έλθει πάλιν  εις τον τόπον σας ο πρώτος καιρός».  

 Από την ιστορική πραγµατικότητα  επιβεβαιώνονται οι αγγαρείες, οι 
φορολογίες, οι εκβιασµοί των Χριστιανών, οι καταπατήσεις της οικιακής γαλήνης, οι 
προσβολές της τιµής, οι αδικίες, οι θρησκευτικοί περιορισµοί, η προσπάθεια 
αφοπλισµού και το προσφυγικό κύµα των Κρητών, που ξεσηκώθηκε µετά την άδικη 
ρύθµιση της τύχης της Κρήτης το 1830.  

Β. Οι συντάκτες της επιστολικής αναφοράς γνωρίζουν το καθεστώς δουλείας, 
που συµπίεζε τους Κρήτες στο παρελθόν και επιχειρούν µε υποσχέσεις αλλαγής 
πορείας να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των Χριστιανών αναγνωστών. Είναι µια νέα 
στάση, που υιοθετεί η µουσουλµανική ηγετική τάξη και οι εκφραστές της στη 
δεδοµένη στιγµή. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της τουρκοκρατίας στην Κρήτη 
επιλέγουν τη γλωσσική αµεσότητα, την καλή θέληση, τη θεωρία περί κοινωνικής 
δικαιοσύνης και  πολιτικής ισότητας για να απευθυνθούν στο ελληνικό στοιχείο. 
Κατά βάθος θέλουν την επικράτηση της ηρεµίας στην Κρήτη για να θέσουν σε 
εφαρµογή τη φιλόδοξη πολιτική του Μεχµέτ Αλή και να αποδείξουν στις ∆υνάµεις τη 
βιωσιµότητα της λύσης τους.  

Οι εξελίξεις απέδειξαν ότι δεν ήταν ειλικρινείς οι «προοδευτικές» υποσχέσεις.   
Με στρατηγική πειθούς υπόσχονται ευηµερία και ζητούν εµπιστοσύνη από το 
βασανισµένο λαό της Κρήτης.  «Σκοπός του Μεχµεταλή αυθέντου µας καθώς και ο 
ιδικός µας είναι να εύρητε εις το εξής κάθε χριστιανός της Κρήτης την ησυχίαν και 
ανάπαυσίν του�και θέλουν παύσει πλέον όλα τα πρώτα�θέλετε εννοήσει µε τον 
καιρόν ότι οι λόγοι µας είναι αληθινοί�θέλετε ευχαριστηθεί µεγάλως από την 
∆ιοίκησιν του φιλανθρώπου Μεχµεταλή αυθέντου µας δια την ζωήν σας και δια τα 
πράγµατά σας�αυτά που σας λέγοµεν να τα θεωρείτε ως βέβαια και θέλετε τα 
γνωρίσει µε τον καιρόν.»  

Αναφέρονται οι πιο ακραίες µέθοδοι της οθωµανικής τυραννίας, για να 
πιστοποιηθεί η µετα λόγου γνώσεως επικοινωνία και να προσδιοριστεί η υπέρβαση. 
1) «Μήτε αγγαρίες, µήτε τζερεµέδες, ούτε ζουλούµια θέλετε έχετε πλέον.» 2) Κανείς 
Τούρκος εις το εξής «�δεν θέλει ηµπορέσει να εµβαίνει εις τα σπίτια σας». 3) «Να 
µην κατοικούν άλλοι Τούρκοι εις κανέν χωρίον ειµή όσα έχουν µούλκια ιδικά των.» 
4) «Και αυτοί να µην ηµπορούν εις το να βιάζουν να τους κάµετε την παραµικράν 
δούλευσιν εκτός εάν σας πληρώνουν και µε όλην σας την θέλησιν.» 5) Όσοι από τους 
Τούρκους παρακούσουν θα τιµωρούνται αυστηρότατα. 6) «Μήτε εις την τιµήν σας, 
µήτε εις τα πράγµατά σας ηµπορεί πλέον κανείς να σας πειράζει εις το παραµικρόν.» 
7) «Όσοι σας πειράζουν θέλοµεν και ηµείς τους πειράξει µεγάλως και όσοι σας 
αδικήσουν θέλοµεν τους αδικήσει�» 8) « Θέλετε έχει την άδειαν να ανακαινίζετε τας 
Εκκλησίας σας και έχετε τα  προσκυνήµατά σας ανενόχλητα�»  

Η φιλοσοφία των υποσχέσεων ήταν υπαγορευµένη από την πολιτική 
σκοπιµότητα  της επικαιρότητας  και  απέβλεπε στην εµπέδωση στα πλήθη των 
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Χριστιανών ενός  οράµατος για  καλύτερη ζωής απαλλαγµένη από τα καταπιεστικά 
συµπλέγµατα του παρελθόντος. Στην τελευταία παράγραφο θίγεται το φλέγον για τις 
ηµέρες εκείνες θέµα της κρητικής προσφυγιάς. Κατά τις ιστορικές µαρτυρίες η 
µείωση του χριστιανικού πληθυσµού, µετά τη δεκαετή επανάσταση του 1821 είχε 
φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Η διαφυγή προς την Ελλάδα στις αρχές του 1831 
είχε επιβαρύνει το νέο Ελληνικό Κράτος µε την περίθαλψη 60.000 Κρητών 
προσφύγων, που σε άθλια κατάσταση είχαν αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο και στα 
νησιά272. Το Πατριαρχείο τον Ιανουάριο του 1831 µε συνοδική του επιστολή 
παρακαλούσε τους Κρήτες να µη φεύγουν από την πατρίδα τους, µε τη βεβαιότητα, 
ότι θα προστατευθούν από τον Μεχµεταλή273. Οι Μουσταφάς και Νουρεντίν κρατούν 
ουδέτερη σχεδόν στάση στο πρσφυγικό, παρά το ότι διεκτραγωδούν τους κινδύνους 
της φυγής και  «τας στενοχωρίας εις ξένους τόπους». Ρητή είναι η θέση τους: «Ούτε 
βιάζοµεν   ηµείς κανένα να µένη ούτε παρακινούµεν να φεύγη.» Κατά βάση ήθελαν 
την αποχώρηση των φιλοτάραχων στοιχείων και την παραµονή των εργατικών και 
υποτακτικών. Μεταξύ ευχών και εντολών δηλώνουν: «Αν µένατε ήσυχοι εις τον 
τόπον σας θέλετε πλουτίσει και θέλετε ευχαριστηθή και όσοι πάλιν φύγουν θέλουν το 
µετανοήση ογρήγορα. ∆εν εµποδίζοµεν όµως κανένα, πάλιν το λέγοµεν�» Και όντως 
δεν εµπόδισαν τις χιλιάδες των Κρητών να διαφύγουν από τα απόµερα λιµάνια.   

 
Γ. Η κατάστρωση της επιστολής είναι προσεκτικά φροντισµένη, ώστε να αφήνει 

καλές και προοδευτικές προθέσεις να φανερωθούν. Αν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο 
για την εξάπλωση των προοδευτικών πολιτικών σκέψεων και στην 
τουρκοκρατούµενη Κρήτη, σίγουρα είναι το 1831 και φορέας η Αιγυπτιακή διοίκηση. 
Έστω και αν οι υποσχέσεις του εγγράφου είναι φραστικές κατασκευές χωρίς 
ουσιαστικό αντίκρισµα, γίνεται για πρώτη φορά αναγνώριση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων των Κρητών, και οι µηχανισµοί της εξουσίας για πρώτη φορά 
αποδέχονται ιδέες του κοινωνικού συµβολαίου. Οι  εκφράσεις «είσθε κρεµασµένοι  
εις τον λαιµόν µας» και «κατέχοµεν χρέος να σας οδηγήσωµεν εις το καλόν�να 
εύρητε  την ησυχίαν και ανάπαυσιν�» εισάγουν µια νέα πολιτική αντίληψη, 
αντληµένη από τα ευρωπαϊκά διαφωτιστικά διδάγµατα και µακριά από τα δεσποτικά 
µοντέλα της µοναρχικής εξουσίας. Η επανειληµµένη αναφορά στον «πρώτο καιρό» 
φανερώνει ότι υπάρχει το κριτήριο του νεωτερισµού στη σκέψη των δύο εκφραστών 
της νέας εξουσίας στην Κρήτη.  

Έστω και αν  δεν ήταν ειλικρινείς οι υποσχέσεις του Μουσταφά και του 
Νουρεντίν, δηµιούργησαν στην Κρήτη νέα ενδεχόµενα. Η ανεξιθρησκεία και η 
ισοπολιτεία µπήκαν στον προβληµατισµό αρχόντων και αρχοµένων στην Κρήτη, και 
αργότερα  θεσµοθετήθηκαν επισηµότερα, µε έγγραφη εγγύηση της προστασίας της 
ζωής, της τιµής και της περιουσίας των  υπόδουλων στο «Χάττι Σερίφ» του 1839 και 
αργότερα στο περιώνυµο «Χάττι Χουµαγιούν» (1856)274.  

                                                 
272 Έφη Αλαµανή, «Υποταγή της Κρήτης», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π., τ. ΙΒ΄, 549. 
273 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 352. 
274Ιωάννα ∆ιαµαντούρου, «Κρήτη»,  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., τ. ΙΓ΄,  408. 
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∆ΕΙΓΜΑ Η΄ 
►(Γράµµα - απάντηση του ναυάρχου της Αιγύπτου και του σερασκέρη της 

Κρήτης προς τους χριστιανούς µετά την συγκέντρωση της 20ης Σεπτ. 1833 και το 
γνωστό κίνηµα των Μουρνιών.)275 

 
Χριστιανοί Κρήτης. 
Ο ένας από ηµάς επέστρεψε πάλιν εις τον τόπον σας κατά δυστυχίαν όµως 

σας ηύρε χωρίς αιτίαν και ανάγκην βυθισµένους εις ένα µεγάλον φόβον όπου σας 
έδωσαν µερικοί άνθρωποι κακοί. Την Κυριακήν το βράδυ όταν εβγαίναµεν και οι 
δυο από το καράβι ήλθον εις συνάντησιν του νεοφερµένου από ηµάς οι 
συναγµένοι εν ταις Μουρνιαίς, και ηµείς τους είποµεν να µας στείλουν µερικούς 
από τους ιδικούς των εις Χανιά τους οποίους µας έστειλαν χθες όταν έφθασαν 
αυτοί έµπροσθέν µας τους ωµιλήσαµεν ως πατέρες των, ήγουν τους 
εσυµβουλεύσαµεν να παρακινήσουν όλους τους συναγµένους να επιστρέψουν 
ήσυχα εις τα σπήτια των και τους ετάξαµεν ότι όποιος ήθελε έλθη να µας εύρη 
δια ποίαν υπόθεσιν ήθελε είχε, ήθελε του δοθή το δικαίωµά του. Σήµερον και 
αφού και ως αποµεσήµερα εβεβαιωθήκαµε ότι ολοένα εστέκετο η σύναξις εν ταις 
Μουρνιαίς, υπήγαµεν και οι δύο και τους εδιώξαµεν ελπίζοµεν ότι έπαυσεν η 
αταξία. Εάν όµως µερικοί αποκοτήσουν να καταχερίσουν καµµίαν νέαν σύναξιν, 
αυτοί θέλουν βγη έξω από τον νόµον και κατά τούτον θέλουν κατατρεχθή, πιασθή 
και µέσα εις την άλυσον θέλουν λάβει την δικαίαν παιδείαν της αχρείας 
ανυποταγής των. Εις όσον δια σας τας θυσίας των κακοποιών ανθρώπων, δια 
σας, ήσυχοι και φίλτατοί µας Χριστιανοί ζήσατε δίχως κανένα φόβον εις τον 
συνηθισµένον τρόπον. 

Το κάλυµµα της συκοφαντίας έπεσε πλέον και εβεβαιωθήκατε, ότι τα όσα 
σας είπον οι εχθροί της ησυχίας σας είναι ψέµατα όλα και αν ακόµα είχετε 
καµµίαν µικράν αµφιβολίαν, το παρόν µας γράµµα θέλει την σηκώσει και θέλετε 
µένει πληροφορηµένοι ότι ο Αντιβασιλέας δεν έλαβε ποτέ ούτε την ιδέαν να πάρη 
πόσον τα παιδιά σας, καθώς και τα υποστατικά σας, ποτέ δεν έλαβε την γνώµην 
να συστήσει µονοπωλεία εις την Κρήτην ούτε ηθέλησε να σας πάρη δοσίµατα 
από ελαιόδεντρα, τα µουλάρια, τα βώδια κλπ. Και τέλος πάντων ποτέ δεν έλαβε 
γνώµην να σας πάρη εις το χαράτσι περισσότερον από τα 4 � 8 και 16 γρόσσα. Η 
υψηλότης του µάλιστα όλο το εναντίο από εκείνο που σας επαράστησαν οι 
κακοήθεις άνθρωποι, φροντίζει πάντα δια το καλόν σας. ∆ια να δώσωµεν λοιπόν 
µιαν τελείαν ησυχίαν εις τα πνεύµατά σας και να σας ξεχωρίσωµεν από εκείνους 
τους ολίγους αχρείους, οπού δεν θέλουν να γνωρίσουν την αλήθειαν, (διότι η 
γνώµη των είναι δια το κακόν) σας στέλλοµεν σήµερον το παρόν µας γράµµα, το 

                                                 
275 Από την προηγούµενη έκδοση του Κ. Φουρναράκη και του «Εφεδρικού Αγώνος» (Μία 
Εκατονταετηρίς 1833-1933) σ. 8. Όπως σηµειώνει ο Φουρναράκης, «οι αντιπρόσωποι της 
Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως εξαπέλυσαν την κατωτέρω εγκύκλιον», την εποµένη του απαγχονισµού 
των «τριάκοντα ενός» Κρητών προκρίτων, τους οποίους ο αιγυπτιακός στρατός συνέλαβε «εις το 
ελαιόφυτον της Μονής Αγίου Ελευθερίου» των Μουρνιών Χανίων την 25η Σεπτεµβρίου 1833. 
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οποίον θα µεταφέρει την ησυχίαν οπού εχάσατε άδικα, και θα σας αναγκάση ν� 
ακολουθήσετε άφοβα τα έργα σας, δια την ανατροφήν των παιδιών σας.  

                       Εν Χανίοις, τη 26 Σεπτεµβρίου 1833.      
                               Ο Ναύαρχος της Αιγύπτου 
                                         Οσµάν Πασσάς 
                                Ο Σερασκέρης της Κρήτης 
                                    Μουσταφά  Πασσάς. 
 إل                                       
 
Α. Σπάνια ένα διοικητικό έγγραφο έχει περιγραφικές ιδιότητες, όπως το γράµµα 

των Οσµάν � Μουσταφά, που περιγράφει από την πλευρά της εξουσίας τα  τραγικά 
περιστατικά  του «κινήµατος των Μουρνιδών». Κατά τα φαινόµενα οι άρχοντες της 
Αιγυπτιοκρατίας χρησιµοποιούσαν την ελληνική γλώσσα, όταν ήθελαν να 
προσεγγίσουν το λαό και να τον επηρεάσουν µε αµεσότητα, προς την κατεύθυνση 
πάντα της υποταγής, όπως δείχνουν και οι ευθείες υποδείξεις: «ήσυχοι και φίλτατοί 
µας Χριστιανοί, ζήσατε δίχως κανένα φόβον εις τον συνηθισµένον τρόπον...»  

Με το συγκεκριµένο γράµµα  θέλουν να παρουσιάσουν τη συγκέντρωση των 
7000 Κρητών στις Μουρνιές το Σεπτέµβριο του 1833, ως έργο «ολίγων αχρείων και 
κακοήθων ανθρώπων», που θέλησαν να παρασύρουν τους φιλήσυχους Χριστιανούς 
σε «αχρείαν ανυποταγήν». ∆εν οµολογούν τον απαγχονισµό των 40 προκρίτων στο 
πράστιο των Χανίων, αν και δέχονται ότι «υπήγαµεν και οι δυο (εν ταις Μουρνιαίς) 
και τους εδιώξαµεν ελπίζοµεν ότι έπαυσεν η αταξία». Προειδοποιούν ότι όσοι 
επιµείνουν «θέλουν κατατρεχθή, πιασθή και µέσα εις την άλυσον θέλουν λάβει την 
δικαίαν παιδείαν�». Αµέσως µετά άρχισαν να απαγχονίζουν σε όλη την Κρήτη τους 
δυναµικότερους εκπροσώπους των Κρητών, ακόµη και Μουσουλµάνους, που 
ενίσχυαν το φιλελεύθερο κίνηµα.  

Μεταξύ άλλων ο Οσµάν και ο Μουσταφάς προσπαθούν να πείσουν, ότι η 
αύξηση της φορολογίας, τα καταθλιπτικά µέτρα για την εκµετάλλευση του εγχώριου 
πλούτου, η επιστράτευση Κρητών για τα µέτωπα της Αραβίας, τα δοσίµατα για την 
ακίνητη περιουσία των Χριστιανών, ο πολλαπλασιασµός στο χαράτσι, η µονοπώληση 
των προϊόντων και τα άλλα  ληστρικά µέτρα της αιγυπτιοκρατίας, που συνήγειραν τις 
αντιδράσεις, ήταν συκοφαντίες των εχθρών της ησυχίας. Για τον εαυτό τους αφήνουν 
να διαφανεί η ιδέα των διαλλακτικών κυβερνητών, που «ως πατέρες» δέχονται τους 
διαµαρτυρόµενους, συµβουλεύουν και παρακινούν µε σωφροσύνη, ενώ «δίνουν το 
δικαίωµα» σε «όποιον ήθελε έλθει να τους εύρη δια (ο)ποίαν υπόθεσιν ήθελε είχε�».  

 
Β. Το κείµενο των δύο διοικητών υπερβαίνει την τυπική µορφή ενός διοικητικού 

εγγράφου, είναι συνταγµένο µε πρόθεση παραπληροφόρησης και εξωραϊσµού της 
αιµατηρής πραγµατικότητας του Σεπτέµβρη 1833. Ονοµάζεται «γράµµα» και είναι 
γραµµένο σε ύφος φιλικό για τη φιλήσυχη µερίδα του κρητικού πληθυσµού, αλλά και 
απειλητικό για «µερικούς κακοποιούς ανθρώπους», «όπου δεν θέλουν να γνωρίσουν 
την αλήθειαν�». Στην πρώτη παράγραφο περιγράφεται η «πατρική» ακρόαση των 
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αντιπροσώπων της κινητοποίησης  και, µε απόκρυψη των πραγµατικών γεγονότων, η 
διάλυση της συγκέντρωσης. Οι απειλές κατά των  οπαδών της ανταρσίας είναι 
διατυπωµένες εύσχηµα, ώστε να αποκρύπτεται η εκδικητική νοοτροπία, που στην 
πραγµατικότητα ακολούθησε. Στη δεύτερη παράγραφο αναλύονται οι προθέσεις του 
Μεχµέτ Αλή, οι οποίες παρουσιάζονται όλες αγαθές και φιλικές προς το χριστιανικό 
στοιχείο της Κρήτης, το οποίο, αντίθετα, βίωνε την παλίµβουλη τακτική του 
επικυρίαρχου, που «νόµους κάµνει και νόµους χαλά».   

 Με συνεχείς  κατηγορίες κατά των «κακών ανθρώπων» καλεί τους «ήσυχους 
Χριστιανούς» να µείνουν ανεπηρέαστοι και να συνεχίσουν «άφοβα τα έργα των και 
την ανατροφή των παιδιών τους». Ο ελληνικός λόγος χρησιµοποιείται από τους 
κατακτητές για να υποβαθµιστεί η αξιοπιστία των ηγετών της κρητικής αντίδρασης 
και όχι για να τεκµηριωθεί η «κακοήθειά τους».  

 
Γ. Στην επιστολή κάνουν την εµφάνισή τους κάποιες νέες πολιτικές ιδέες, που 

αργότερα θα ενισχυθούν από την τουρκοκρητική εξουσιαστική αντίληψη. Κατ� αρχήν 
γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί ο χριστιανικός πληθυσµός των τέως «ραγιάδων», 
στις µερίδες των «αχρείων» και των «φιλήσυχων». Είναι, ίσως, µια πρώτη εµφάνιση 
του «διαίρει και βασίλευε» στην Κρήτη, που ο Μουσταφάς το προώθησε µε το κόµµα 
των «πασαδικών» και οι διάδοχοί του µε την συµβιβασµένη οµάδα των 
«µουζεβίρηδων».  

Η ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται από τη διοίκηση στη λόγια  ορθή µορφή της 
για τις επικοινωνιακές ανάγκες της πολιτείας276. Κάποιοι έµπιστοι λόγιοι από τον 
ελληνικό χώρο της Κρήτης προσφέρουν τις συγγραφικές τους υπηρεσίες στους νέους 
κατακτητές.  Υιοθετούνται µορφές γλωσσικής επικοινωνίας επιφανειακά ένθερµες και 
συναισθηµατικά φορτισµένες για να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των αναγνωστών ή για 
να πετύχει η εξαπάτηση. 

Οι απειλές  των θανατικών τιµωριών και των αιµατηρών λύσεων δεν περνάνε 
στα κείµενα, ενώ ένα πνεύµα σεβασµού των δικαιωµάτων υπεισέρχεται µε ρητές 
αναφορές σε αποδεκτές για την εποχή µεθόδους σωφρονισµού. Αυτό µπορεί να 
ερµηνευθεί σαν υιοθέτηση διγλωσσίας προς το εσωτερικό και το εξωτερικό αφού η 
σκληρότητα της διοίκησης αληθινά δεν µετριάστηκε. Το ενδιαφέρον των ∆υνάµεων 
µετά το πρωτόκολλο του Λονδίνου ήταν στραµµένο προς την Κρήτη και οι 
ασυγκάλυπτες ωµότητες της παλιάς οθωµανικής πρακτικής δεν ήταν θετικό δεδοµένο 
για το µέλλον.   

 

                                                 
276 Τα «Τουρκογραικικά» είναι µια µορφή επικοινωνίας, που υιοθέτησε η αιγυπτιοκρατία. Τα 
δηµόσια έγγραφα και  η εφηµερίδα της Κρήτης (Βακάι Γκιρίτ) κυκλοφορούσαν στις δύο γλώσσες, 
τουρκική και ελληνική, για καλύτερη ενηµέρωση των αναγνωστών. 



 198

∆ΕΙΓΜΑ Θ΄ 
►ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΑΫΛΗ ΠΑΣΣΑ (του επιλεγοµένου 

Κρητικού). Κατά την έναρξη της επανάστασης του 1866.277 
Κρήτες! 
Η Α. Μεγαλειότης ο Σουλτάνος ο Σεβαστός όλων ηµών Βασιλεύς, µ� έστειλε 

µε πληρεξουσιότητα δια να σας δώσω να εννοήσετε τας γενναίας διαθέσεις του, 
και να λάβη γνώσιν των νοµίµων αναγκών σας. 

∆ιαµείνας εν τη Νήσω Κρήτη υπέρ τους τριάκοντα χρόνους την εθεώρησα 
ως δευτέραν πατρίδα µου, και δεν έλλειψα ποτέ να επαινώ και να εκτιµώ την 
πίστην και την υποταγήν του λαού αυτής εις τον Βασιλέα µας. Είναι λοιπόν 
φυσικόν δι� εµέ να επιθυµώ την αύξησιν της ησυχίας και ευηµερίας της, ως και 
να θέλω ίνα πραγµατοποιηθή εντελώς δια των χειρών µου η αποδεδειγµένη 
αγαθή διάθεσις της Αυτού Μεγαλειότητος. Ώστε, εις το γήρας µου τούτο, 
εθεώρησα την εντολήν αυτήν ως τιµήν µου, και ήλθον µε µεγάλην ευχαρίστησιν 
και εµπιστοσύνην. 

Ανέφερα εις την Αυτού Μεγαλειότητα όλην την αφοσίωσιν και την 
ευπείθειάν σας εις αυτήν, και ότι η παρούσα κατάστασις προήλθε, χωρίς άλλο, 
από τινα κακήν συνεννόησιν, ότι δε εγώ ήθελον σας ιδή και πληροφορηθή περί 
όλων όσων συνέβησαν και καθυποβάλλει την αλήθειαν. 

Πεπεισµένος δε ότι δεν θα µε διαψεύσητε εθεώρησα χρέος φιλικόν προς 
ηµάς να καλοµαρτυρήσω υπέρ υµών. 

Κρήτες! 
Εκ µέρους του Σεβαστού Κυρίου µας είναι όλως ανοικτή δι� υµάς η θύρα 

της δικαιοσύνης, είµαι έτοιµος ν� ακούσω τας δικαίας συστάσεις σας, και µε 
πλήρη δικαιοσύνην να έλθητε πρός µε. 

Η περίοδος και η ευκολία του εµπορίου και της γεωργίας, η τακτοποίησις 
του σπουδαίου αντικειµένου της κοινής εκπαιδεύσεως και η συµπλήρωσις των 
εχεγγύων των κοινωνικών δικαίων και της προσωπικής ασφαλείας, είναι η 
µεγαλυτέρα έφεσις της Αυτού Μεγαλειότητος. Επί τούτων λοιπόν µην 
αµφιβάλλητε διόλου ότι θα εύρητε εκ µέρους µου βοήθειαν εντελή. 

Ιδών και µε τους οφθαλµούς µου, ότι ένεκα της δυσπιστίας την οποίαν 
έσπειραν µερικοί εµπαθείς µεταξύ του λαού το εµπόριον και η γεωργία της 
Νήσου τόσους µήνας έκαµαν στάσιν, πλήθος λαού ηναγκάσθη ν� αφήση τα χωριά 
και τας οικίας του και ούτω κατεστράφη. Θεωρώ χρέος µου να σας φανερώσω 
την οποίαν εκ τούτων ησθάνθη βαθείαν λύπην ο Βασιλευς και Κύριός µας. 

 Ενόσω είναι ακόµη καιρός να λησµονηθούν τα δυσάρεστα πράγµατα όπου 
διεπράχθησαν εναντίον της καθεστηκυίας Αρχής, πράγµατα προελθόντα από 
ιδιαίτερα πάθη τινών εξ υµών, από απάτην ψευδών και ανυπάρκτων 
υποσχέσεων, ή από φόβους γεννηθέντας από τας απειλάς των στασιαστών, και 
ούτω να εξασφαλίσητε την ευτυχίαν και την ασφάλειαν όλων µας.  

                                                 
277 Κων. Γ. Φουρναράκης, Προκηρύξεις Πασσάδων, εκ της Ιστορίας της επαναστάσεως του 1866, 
Τύποις Εµµ. Πετράκη, Χανιά,  χχ,  σσ. 6-7. 
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Κρήτες! 
Μη χάσητε αυτήν την ευκαιρίαν και µη διακινδυνεύσητε την πατρίδα σας 

και τους συµπατριώτας σας. Οι περισσότεροι και ίσως όλοι από εκείνους, όπου 
µε τοιαύτας ψευδείς υποσχέσεις προσπαθούν να σας απατήσουν είναι ανάξιοι, 
Κρήτας ονοµάζοντας εαυτούς, όπου κατοικούν έξω και θέλουν να ωφεληθούν από 
την ανησυχίαν σας. Επειδή δε αυτοί δεν θα γίνουν συµµέτοχοι της δυστυχίας η δε 
διατήρησις της ησυχίας σας είναι εναντία των στασιαστικών σχεδίων των θέλουν 
να διατηρούν πάντοτε την ανησυχίαν µεταξύ σας δια να σας µεταχειρίζωνται ως 
όργανον δια τα ιδιαίτερα συµφέροντά των. 

Σας υπενθυµίζω λοιπόν πατρικώς και φιλικώς ότι ούτε αι υποσχέσεις ούτε αι 
απειλαί των έχουν σώµα, και όταν σκεφθήτε καλώς θα εννοήσητε ότι οι 
µεγαλύτεροι εχθροί σας είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι µε ψεύδη και 
δολιότητας διαστρέφουν τον νουν σας και όχι µόνον σας αποµακρύνουν από το 
εµπόριον την γεωργίαν και τας τέχνας σας, αλλά και προσπαθούν να σας 
εµβάλλουν εις περιστάσεις των οποίων το τέλος είναι καλόν δια σας. Εάν δώσητε 
ακοήν εις αυτά τα ψεύδη και τας εισηγήσεις και τα αποδώσητε πραγµατικότητα, 
σας διαβεβαιώ ισχυρώς ότι πολύ γρήγορα θα το µετανοήσητε και θα 
επικυρώσητε την αλήθειαν των συµβουλών µου. ∆ιότι η αυτοκρατορική 
Κυβέρνησις δεν δύναται να επιτρέψη κατ� ουδένα τρόπον την παράτασιν της 
τωρινής καταστάσεως αφανιζούσης τον λαόν, και είναι βέβαιον ότι δεν θα 
αποφύγη να παιδεύση εκείνους οι οποίοι θα επιµείνουν εις την αντίστασίν των 
και να ελευθερώση τον πιστόν λαόν από τας καταθλιπτικάς χείρας των.   

Ιδού λοιπόν κατά την οριστικήν διαταγήν του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως µας, 
και κατά την εγκάρδιον αγάπην την οποίαν τρέφω δια αυτόν τον τόπον, σας 
κάµνω αυτάς τας συµβουλάς και ελπίζω ότι θα σπεύσητε να ωφεληθήτε από αυτό 
το υψηλόν τεκµήριον της Αυτοκρατορικής ευσπλαχνίας και ότι γρήγορα θα 
έλθετε πλησίον µου δια να προσπαθήσητε να σβύσητε εκείνα όπου έγειναν, και 
ότι δεν θα θελήσητε, δια µαταίας επιµονής, να ρίψητε τα άτοµά σας εις 
διαφόρους ζηµίας. ∆εν δύναµαι να περιµένω παρά πέντε ηµέρας ακόµη δια να 
ίδω την εντύπωσιν την οποίαν θα σας κάµνουν αυταί αι φιλικαί συµβουλαί µου. 
Αν δε εις το διάστηµα αυτό δεν έλθητε τότε θα λάβω τα αναγκαία µέτρα δια να 
επαναφέρω την ησυχίαν της Νήσου και δια να προφυλάξω την ζωήν, τιµήν και 
περιουσίαν του συµπαθούς λαού. 

Χανιά Τζεµαζιέλ � Έβελ 1283 (2 Σεπτεµβρίου 1866) 
                                       Ο Πληρεξούσιος  
                          ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΑΫΛΗ ΠΑΣΣΑΣ   

  ك                                                     
 A. Ένα δείγµα λόγου από την τελευταία παρουσία στην Κρήτη του Μουσταφά 

Πασά, είναι η προκήρυξη αυτή, που απηύθυνε προς τους Χριστιανούς της Κρήτης 
στις 2 Σεπτεµβρίου του 1866, αµέσως µετά την άφιξή του στο νησί, και ενώ οι πρώτες 
συγκρούσεις είχαν αρχίσει στις επαρχίες των Χανίων. Ουσιαστικά είναι ένα 
τελεσίγραφο προς τη Γενική Συνέλευση των Κρητών, γραµµένο σε πνεύµα 
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φαινοµενικά διαλλακτικό, τουλάχιστον στις πρώτες παραγράφους. Ο συντάκτης 
υποκρίνεται ότι θέλει ειρηνικά να καθησυχάσει την εξέγερση. Ενώ είναι πάνοπλος και 
πανέτοιµος να την καταπνίξει, διατείνεται «ότι η παρούσα κατάστασις προήλθε, χωρίς 
άλλο, από τινα κακήν συνεννόησιν», παρακάµπτοντας  την αθέτηση του «Χάττι 
Χουµαγιούν». Ο λόγος περιλαµβάνει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία για την 
πολυετή παρουσία του Μουσταφά στην Κρήτη και κρίσεις για την πολιτική του 
Σουλτάνου και την οθωµανική άποψη για τους  Κρήτες αγωνιστές. Είναι ένα από τα 
σαφέστερα δείγµατα  τουρκοκρητικού πολιτικού λόγου, διανθισµένου 
συναισθηµατικά µε νύξεις φιλίας και πατρικής µέριµνας, από τον πανούργο 
«Γκιριτλή». Με την εκπνοή της προθεσµίας (7 Σεπτ.) η Γενική Συνέλευση των 
Κρητών απέρριψε οµόφωνα την προκήρυξη, και στις 8 Σεπτεµβρίου άρχισε η 
καταδίωξη των επαναστατών από τον πολυάριθµο και καλά εξοπλισµένο στρατό  του 
Μουσταφά.278    

 
Β. Το κείµενο δεν έχει λογοτεχνικές προθέσεις. Ο Μουσταφάς δεν είναι 

άνθρωπος των γραµµάτων, γνωρίζει όµως τη δύναµη της γλώσσας, να κατεργάζεται 
την πλαστότητα και να µορφοποιεί το ανύπαρκτο. Με τη συγκεκριµένη αναφορά του 
ο συντάκτης υποδύεται τον µεσολαβητή και υποκρίνεται πειστικά σε έναν 
βερµπαλιστικό ρόλο φίλου, πατέρα, προστάτη και συµβούλου των αναστατωµένων 
Κρητών. 

Χωρίς καµιά αναφορά στα φλέγοντα προβλήµατα του δοκιµαζόµενου κρητικού 
λαού ο Μουσταφάς κάνει λόγο για την αποστολή του στην Κρήτη, για τις καλές 
προθέσεις του σουλτάνου, ο οποίος κρατά ανοικτή την «θύρα της δικαιοσύνης» για 
τους Κρήτες, και διαβεβαιώνει για την «έφεση της αυτού µεγαλειότητος» προς την 
ανάπτυξη του εµπορίου, της γεωργίας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών δικαίων, της 
προσωπικής ασφαλείας, κλπ. Επιρρίπτει τις ευθύνες της ανωµαλίας σε «µερικούς 
εµπαθείς µεταξύ του λαού», οι οποίοι µε τα «στασιαστικά των σχέδια θέλουν να  
διατηρούν πάντοτε την ανησυχίαν» µεταξύ του λαού, δια να τον «µεταχειρίζωνται ως 
όργανον δια τα ιδιαίτερα συµφέροντά των». 

 Παρακάµπτοντας τις παλινωδίες του Σουλτάνου και την καταθλιπτική πολιτική, 
που ο κρητικός λαός αντιµετώπιζε, καταφέρεται κατά των ηγετών της επανάστασης  
και υπενθυµίζει «πατρικώς και φιλικώς» «ότι οι µεγαλύτεροι εχθροί σας είναι αυτοί οι 
άνθρωποι, οι οποίοι µε ψεύδη και δολιότητας διαστρέφουν τον νουν σας�». Η 
λογοκοπία των ανεδαφικών αναλύσεων περί της κατάστασης στην Κρήτη καταλήγει 
σε αυστηρές απειλές στις τελευταίες παραγράφους. «Η αυτοκρατορική Κυβέρνησις» 
δεν θα επιτρέψει την παράταση της ανωµαλίας, θα «παιδεύσει» όσους επιµένουν και 
«θα ελευθερώσει τον πιστόν λαόν από τας καταθλιπτικάς χείρας» των επαναστατών. 
∆ίνεται διορία πέντε ηµερών για να γίνουν δεκτές «αυταί αι φιλικαί συµβουλαί».  

                                                 
278 Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 363.  Υπενθυµίζεται ότι για πρώτη φορά η 
Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε συναθροίσει 45.000 τακτικού στρατού στην Κρήτη και είχε 
οργανώσει για πρώτη φορά από τους Τουρκοκρήτες  ετοιµοπόλεµο σώµα 10.000 ανδρών.   
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Η στρατηγική του κειµένου είναι µεθοδικά  καταστρωµένη, έτσι που να  µην 
οξύνει τα πνεύµατα, και να υπόσχεται αόριστα την µελλοντική ευηµερία. Όπως 
είδαµε  και σε παλιότερα πολιτικά κείµενα, διαιρείται  φραστικά ο ελληνισµός της 
Κρήτης σε «εµπαθείς» και «πιστούς», και απαλλάσσεται ο Σουλτάνος από κάθε 
ευθύνη. Η προκήρυξη στοχεύει στην καθησύχαση της αντίδρασης χωρίς καµιά 
δέσµευση της τουρκικής πολιτικής.  

 
Γ.   Απέναντι στην ελληνική «φιλολογία» περί «Ενώσεως» ο Μουσταφάς 

προβάλλει σταθερά τη δοµή της οθωµανικής µονοκρατορίας µε συνεχείς αναφορές 
στην «Α. Μεγαλειότητα τον Σουλτάνο», τον «Σεβαστόν όλων ηµών Βασιλέα», τον 
«Σεβαστό Κύριό µας» και την «αυτοκρατορικήν Κυβέρνησιν». Ο ίδιος ο Μουσταφάς 
αυτοχαρακτηρίζεται µεσίτης προς τον Βασιλέα, που µε «την εγκάρδιον αγάπην την 
οποίαν τρέφει δια αυτόν τον τόπον»,  «επιθυµεί την αύξησιν της ησυχίας και 
ευηµερίας» και επαινεί πάντα την πίστη και την υποταγή του λαού. Η περί σουλτάνου 
φρασεολογία οικοδοµεί ένα εξουσιαστικό σύµβολο µε «γενναίας και αγαθάς 
διαθέσεις», που επιθυµεί «να λάβει γνώσιν των νοµίµων αναγκών» του λαού του, 
κρατά ανοικτή τη θύρα της δικαιοσύνης, ενδιαφέρεται για την οικονοµική και 
πνευµατική πρόοδο, τα κοινωνικά δίκαια και την ατοµική ασφάλεια των πολιτών, 
πατάσσει «τας απειλάς των στασιαστών», εξασφαλίζει την ευτυχίαν και ασφάλειαν 
όλων, και απελευθερώνει «τον πιστόν λαόν από τας καταθλιπτικάς χείρας» των 
ταραχοποιών.   

Είναι φανερή η πρόθεση του Μουσταφά, µέσα από τις άµετρες µεγαληγορίες 
περί «αυτοκρατορικής ευσπλαχνίας», να παρουσιάσει προς Έλληνες και ξένους την 
εικόνα όχι της καταρρέουσας Αυτοκρατορίας αλλά  µιας συγκροτηµένης, σταθερής 
και προοδευτικά προσανατολισµένης πολιτείας, που ελέγχει τα εσωτερικά της 
θέµατα, και επιλύει τις κρίσεις µε ψυχραιµία  και δικαιοσύνη. 
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∆ΕΙΓΜΑ Ι΄ 
►ΣΑΚΗΡ ΑΓΑ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ, «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ»279 
«Προς τσοι συντοπίτες µου τσοι Χρισθιανούς τσοι Κρήτης. 
Σωστοί δυω χρόνοι γείνουνται εδά τον Απρίλη, απ� αρχινίχτικε η γ� 

επανάστασις τση Κρήτης και µπήκαµε �ς τα βάσανα, �ς τση στενοχωρίες, π� 
αρχίξανε οι σκοτωµοί και οι καϋµοί, εις τσοι Χρισθιανούς και Τούρκους, κ� 
ακόµη δεν κατέµε, ως πότες θα βαστάξη τούτ� η δουλειά και πότες θενά 
ξετελέψη. Ούλοι το θωρούµε µπλειο, πως το Ντοβλέτι µας είν� αρρωστιάρικο, 
�πό τα γιατρικά που το ποτίσανε οι ψευτογιατροί τση Φραγγιάς, που µας εκάνανε 
το φίλο, ως τονε κάνουνε και σε σας, για να µας εγλύφουνε, ως γλύφουν οι 
σκουλίκοι τσ� αγριαχλαδιάς τσι ρίζες, ώστε που σαπίζεται και πέφτει. 

Οι Φράγγοι, µουδ� εσάς είνε φίλοι πιστοί µουδ� εµάς. Τα γιατρικά που θα 
�φελέψουνε και σας και µας, βγαίνουνε �ς  ούλο το Λεβάντε280, �ς τα χέργια σας 
είνε ν� αποφασίσετε να τα βρούµε, χωρίς ν� ανακατώσωµε ξένους να τα 
µουρταρέψουνε. Κάµετε την απόφασι, χωρίς να γροικάτε τσοι ψωρόκαπες του 
Μωργιά (εννοεί τους ελεύθερους Έλληνες) καθώς και �µεις δε γροικούµε �ς τσοι 
ουλεµάδες µας, κ� ελάστε να συβαστούµε από �πα κι οπίσω �σαν πατριώταις, να 
κάτση κάθε γεις �ς το σπήτι του και �ς το πράµα του, να κάµωµε µοναχοί µας 
τσοι νόµους µας, σαν ούλα τα µιλλέθια του κόσµου, πού �χουνε δίκιους νόµους 
και δεν αλληλοσφάζουνται, �σαν τα θεργιά τ� ανήµερα. 

Κάµετε �σεις το σκέδιο, να µας το πέψετε και µηνύσετέ µας µε τσοι 
κονσόλους, να βγούµε να το υπογράψωµε όπου θέλετε, χωρίς να ρωτίξωµε τσοι 
πασσάδες και βεζυράδες του Σουλτάνου.  

ΧΑΝΙΑ τσοι 3 τ� Απρίλι τσοι 1868. 
Οι πατριώτες σας µπέηδες και αγάδες, Κάστρου, Ρεθέµνου και Χανιώ µε την 

µπαραγγελιά τωνε. 
ΣΑΚΙΡ ΑΓΑΣ ΧΟΤΣΟΓΛΟΥΣ.       

 ه                                                        
Α. Η επιστολή του Χότζογλου είναι ένα γνήσιο δείγµα τουρκοκρητικού λόγου 

γραµµένο µέσα στη δίνη της πιο σφοδρής αναµέτρησης στην Κρήτη. Για τον 
συγγραφέα δεν βρέθηκαν πολλά στοιχεία. Σύµφωνα µε τη σηµείωση του Κόσολου, ο 
Σακήρ Αγάς Χότζογλους, ήταν πλούσιος αγάς των Χανίων, που δε συµφωνούσε µε 

                                                 
279Συλλογή Κρητικών Επιστολών εις την εγχώριον διάλεκτον ή κάτοπτρον του δηµοσίου των 
Χριστιανών της Κρήτης φρονήµατος, από του έτους 1868 �1878,  Εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου 
των Συζητήσεων, 1878, σ. 11-12. Στον ανώνυµο αυτό τόµο, έχει δηµοσιευθεί η συγκεκριµένη 
καταγραφή µαζί µε επιστολή, που κοινοποιεί την  προκήρυξη, στην εφηµερίδα «Αιών» των Αθηνών, 
φύλλο 2335 της 18ης Απριλίου 1868. Ο επιστολογράφος, Κόσολος από τα Κεραµειά Χανίων, γράφει 
µεταξύ άλλων  στον πρόσφυγα   ανηψιό του, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο : «�Για να µάθετε 
σε πόση απορπισιά βρίσκονται (οι Τουρκοκρήτες) σου πέµπω µιας προκήρυξης κόπια, που 
µούµπεψε ο Γερο Χότζογλους, το δε ταχυάς του πολέµου τ� Αποκορώνου, γραµµένη µε το χέρι 
του και βουλωµένη µε το µουχούρι του, για να τη διαβάσω στσοι χωριανούς µου�»   
280 Υπάρχει η ποιητική έκφραση «Κρήτη το φιόρε τω νησιώ, κορώνα του Λεβάντε�» Βλ. Παύλος 
Φαφουτάκης, Συλλογή Ηρωικών Κρητικών Ασµάτων, Εν Αθήναις, Βιβλ. Καραβία,1889, σ. 45. 
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την βία του «νιζάµικου στρατού» και προσπαθούσε να συγκρατήσει τους ντόπιους 
µπέηδες και πασάδες στα αντίποινα κατά των Χριστιανών. Ήταν η εποχή, που οι 
επαναστάτες είχαν περιοριστεί σε κλεφτοπόλεµο και οι πλούσιοι Τουρκοκρήτες 
εγκατέλειπαν τις εστίες και τις καλλιέργειες για να προστατευτούν στις πόλεις. Μετά 
το Πάσχα του 1868 (την Τρίτη τση Λαµπρής) στον Αποκόρωνα των Χανίων 
σκοτώθηκαν 400 Τούρκοι στρατιώτες, σε επίθεση επαναστατών,  και το επεισόδιο 
οδήγησε τα πνεύµατα των Τουρκοκρητών σε πρωτοφανή έξαψη. Ο Σακήρ προσπαθεί 
µε την επιστολή του να βρεί διέξοδο στην αιµατοχυσία µε µια πρωτότυπη πρόταση, 
που παρακάµπτει την ανάµειξη της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Κρητικό, και 
αναβαθµίζει το ρόλο των Κρητών, Χριστιανών και Μουσουλµάνων. ∆ε γνωρίζοµε αν 
υπήρξε συνέχεια από ελληνικής πλευράς και αν προωθήθηκε τέτοιας ποιότητας 
διάλογος. Πιθανότερο είναι ότι δεν έγινε αποδεκτή η πρωτοβουλία του Σακήρ, γιατί ο 
Κεραµειανός αποδέκτης κάνει λανθασµένες  και κοντόφθαλµες εκτιµήσεις του τύπου 
«οι ντόπιοι Τούρκοι απορπιστήκανε και δεν κατένε, ίντα  θενά γενούνε µπλειο�»   

Η ανταλλαγή επιστολών και προκηρύξεων ανάµεσα στους Κρήτες και στους 
Τουρκοκρήτες ήταν συνηθισµένη πρακτική. Έχουν διασωθεί κείµενα τέτοιων 
ανταλλαγών, που καλούν σε συνεννόηση την άλλη πλευρά και σε ύφος αυστηρό ή 
φιλικό, κάνουν έκκληση για ενδοκρητική σύµπραξη, µνηµονεύοντας την κοινή 
καταγωγή και τον κοινό πολιτισµό.281  ∆υστυχώς, δεν υπήρξαν θεαµατικά 
αποτελέσµατα στις αξιόλογες αυτές πρωτοβουλίες, γιατί το διεθνοποιηµένο πλέον 
Κρητικό Ζήτηµα δεν ήταν πρόβληµα µόνο των Κρητών. Όµως οι κινήσεις αυτές 
αποκαλύπτουν µια ενδιαφέρουσα πνευµατική δυναµική µε αξιόλογη ιδεολογική 
πρωτοτυπία.  Είναι σίγουρο ότι η έρευνα στο σηµείο αυτό είναι δυνατό να 
αποκαλύψει ίχνη τουρκοκρητικού γραπτού λόγου, πηγαίου και αυθεντικού. Μέσα από 
τέτοια κείµενα φανερώνονται σαφέστερα  οι τάσεις, που αναπτύχθηκαν στη 
συλλογική συνείδηση του τουρκοκρητικού στοιχείου.  

 
Β. Ο Σακήρ γράφει στην µητρική του ελληνική γλώσσα  και ο λόγος του είναι 

εκφραστικά πλούσιος, και λογοτεχνικά εµπλουτισµένος παρά το φυσικό και απέριττο 
του ύφους. Είναι διορατικός στις προτάσεις του και ρεαλιστής στις πολιτικές του 
εκτιµήσεις. Οι απλές κρίσεις του για την πολιτική καθηµερινότητα ενσωµατώνουν 
εύστοχα λογοτεχνικά σχήµατα, όπως πρωτότυπες µεταφορές και ακριβείς 
παροµοιώσεις. Εντυπωσιάζει η σχηµατολογία στην περικοπή: «Ούλοι το θωρούµε 
µπλειό, πως το Ντοβλέτι µας είν� αρρωστιάρικο, �πο τα γιατρικά που το ποτίσανε οι 
ψευτογιατροί τση Φραγγιάς, που µας εκάνανε το φίλο, ως τονε κάνουνε και σε σας, 
για να µας εγλύφουνε, ως γλύφουν οι σκουλίκοι τσ� αγριαχλαδιάς τσι ρίζες, ώστε που 
σαπίζεται και πέφτει».  

Στο σύντοµο κείµενο της προκήρυξής του ο Σακήρ Χότζογλου σκιαγραφεί την 
δυσοίωνη πραγµατικότητα, εντοπίζει τους γενεσιουργούς παράγοντες της ανωµαλίας, 

                                                 
281 Βλ. τη «Φυλλάδα για τζοι Τούρκους της Κρήτης» του 1858 (Ε.Ε.Κ.Σ., τ.Α΄, (1938), 117), και την 
προκήρυξη των Χριστιανών της Κρήτης, «Προς τους συµπατριώτας µας Οθωµανούς της Κρήτης», 
στη Συλλογή Κρητικών Επιστολών εις την εγχώριον διάλεκτον, ό. π., 42 � 45, η οποία δηµοσιεύτηκε 
και στην  εφηµερίδα  Νεολόγος Αθηνών, της 19ης Μαρτίου 1877.  
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προσδιορίζει την αξία της αυθύπαρκτης και ανεπηρέαστης Κρήτης και κάνει σαφείς 
και λογικοφανείς προτάσεις για το µέλλον των Κρητών στη βάση της ειρήνης, του 
πολιτισµού, της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας. Απευθύνεται µε θερµή ειλικρίνεια 
«στσοι συντοπίτες Χρισθιανούς τση Κρήτης» και κατά τα φαινόµενα εκπροσωπεί 
µπέηδες και αγάδες από όλα τα διαµερίσµατα του νησιού. ∆εν εκµεταλλεύεται την 
υπεροχή του τουρκικού στρατού στην Κρήτη, δεν οξύνει σε κανένα σηµείο τα 
εξαγριωµένα πνεύµατα, και µε ειλικρινή στρατηγική εκτόνωσης και ισότιµου 
συµβιβασµού, επιρρίπτει τις ευθύνες του µακελιού στους ξένους παράγοντες. Ο 
οραµατισµός του µέλλοντος στο τέλος της γραφής αφήνει την θετικότερη αίσθηση. 
Με τη δύναµη του πηγαίου λόγου η Κρήτη τοποθετείται, έστω θεωρητικά, σε υψηλό 
επίπεδο, «σαν ούλα τα µιλλέθια του κόσµου, που �χουνε δίκιους νόµους και δεν 
αλληλοσφάζουνται�». 

 
Γ. Η γραφή του Χότζογλου δείχνει ότι και στον τουρκοκρητικό χώρο το εύρος 

του πολιτικού περί Κρήτης  προβληµατισµού ήταν  µεγάλο. Ξέροµε ότι στην 
ελληνική πλευρά  είχαν εκδηλωθεί ποικίλες απόψεις για το καθεστωτικό. Εκτός από 
τους συνεπείς οπαδούς της ένωσης  γνωστοί ήταν οι «αντεπαναστάτες», οι οπαδοί του 
αγγλικού προτεκτοράτου, και αργότερα οι οπαδοί της µεταπολιτευτικής 
ανεξαρτησίας, και της αυτονοµίας. Οι Τουρκοκρήτες ήταν γνωστοί για την 
προσκόλλησή τους στην πολιτική της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από την 
προστασία της οποίας φαίνονταν απόλυτα εξαρτηµένοι.  

Η προκήρυξη του Σακήρ δείχνει και µια νέα διάσταση της τουρκοκρητικής 
πολιτικής σκέψης. Αν και δεν είναι επαρκής µια µαρτυρία, µπορούµε να πιστέψοµε 
ότι αναπτύχθηκαν και στη µουσουλµανική πλευρά  σκέψεις προωθηµένες και 
ρηξικέλευθες, όπως η συγκεκριµένη, που τολµά να απορρίψει τόσο τους 
«ουλεµάδες»282, όσο και τις «ψωρόκαπες», που συντηρούσαν την αιµατοχυσία. Η 
άποψη του Σακήρ και των οµοϊδεατών του, είναι µια καθαρή ιδέα ανεξαρτησίας της 
Κρήτης, στα πρότυπα των πολιτισµένων κρατών. ∆εν φαίνεται πρόχειρη άποψη και 
καιροσκοπική, ούτε ενισχυµένη από κάποιους εξωγενείς και ιδιοτελείς παράγοντες. 
Υπάρχει σκεπτικό για τον φθαρτικό ρόλο των ∆υνάµεων και «αηδία» για τα 
σκουλίκια της κάθε ξενοκρατίας. Παράλληλα υπάρχει το θάρρος,  που παραµερίζει το 
σουλτάνο και τον ελληνικό αλυτρωτισµό. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν περαιτέρω 
στοιχεία, που να επαληθεύουν την οντότητα και τα επιχειρήµατα  µιας τέτοιας τάσης.   

 
  
  

                                                 
282 ∆εν είναι σχήµα λόγου η αναφορά στην παρέµβαση των Ουλεµάδων στην διαµόρφωση των 
πεποιθήσεων της κοινής γνώµης. Ο ρόλος τους αυτός ήταν θεσµικός και περιλαµβάνονταν στα 
καθήκοντά τους, παράλληλα µε την απονοµή της δικαιοσύνης. «Apart from this close relationship  
which existed between the Kadi�s judical and administrative functions, ulema had frequently, �a 
variety of purely administrative tasks�» David Kushner, �The place of Ulema in the Ottoman 
Empire, during the age of Reform (1839-1918)�, TURCICA, XIX (1987), 66. 
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΑ΄ 
►ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΙΤΟΥ 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ (ελληνικό) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.283 
Αθήνα 14 Αυγούστου 1871.  
Προς το Εξωτερικών Σεβαστόν Υπουργείον. 
Ο ευσεβάστως υποφαινόµενος Τίτος Μαραβελάκης συλληφθείς παρά των 

οθωµανών εις νεαράν ηλικίαν µε ετούρκισαν και όταν ηλικιώθην µε κατέταξαν 
εις τον Αυτοκρατορικόν Στρατόν εις ον υπηρετών µετετέθην εις την πατρίδα µου 
Κρήτην προ της επαναστάσεως (1866). ∆ιαµένων εκεί εγνώρισα τους συγγενείς 
µου και εποµένως επανήλθον εις την χριστιανικήν θρησκείαν ην και βρέφος 
είχον. Έκτοτε ήρξαντο οι καταδιωγµοί εναντίον µου παρά των Αρχών, εναντιον 
των συνθηκών, µη απαγορευουσών το θρήσκευµα εις ο έκαστος θέλει να 
πρεσβεύη. Πολλάκις ανεφέρθην εις την ενταύθα Οθωµανικήν Πρεσβείαν, αλλ� 
ουδεµία θεραπεία µοι επηνέχθη. Παρακαλώ όθεν θερµώς το Σεβαστόν 
Υπουργείον, όπως ευαρεστούµενον συνεννοηθή µετά της Πρεσβείας και 
εξοµαλύνη την υπόθεσίν µου ταύτην, µοι χορηγηθή δε η άδεια ίνα επανέλθω εις 
την πατρίδα µου ακαταδίωκτος. 

Εύελπις ότι θέλει εισακουσθή η ταπεινή παράκλησίς µου υποσηµειούµαι µε 
βαθύτατον σεβασµόν.  

Ευπειθέστατος 
Τίτος Μαραβελάκης.        

         گ                                                        
Α. Ο Τίτος Μαραβελάκης κάνει µια πολύ σύντοµη αυτοβιογραφία στην επιστολή 

του. ∆εν έχει λογοτεχνικές προθέσεις, όµως το γράµµα του θα µπορούσε να 
αποτελέσει τον πυρήνα ενός µυθιστορήµατος. Όπως χιλιάδες άλλοι Τουρκοκρήτες 
εξισλαµίστηκε υποχρεωτικά, ύστερα από κάποιο παιδοµάζωµα  και, όταν οι συνθήκες 
το επέτρεψαν, επανεκχριστιανίστηκε. Όπως χιλιάδες άλλοι Τουρκοκρήτες, που  
οµαδικά ή µεµονωµένα τόλµησαν να επιστρέψουν στο χριστιανισµό,  γνώρισε  την 
καταδίωξη από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, που υποκριτικά είχε νοµοθετήσει την 
ανεξιθρησκεία  το 1856, µε το Χάττι Χουµαγιούν.  

Η επιστολή συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα ανθολόγηση µόνο σαν δείγµα των 
κατευθύνσεων, που µπορεί να πάρει η αναζήτηση τουρκοκρητικών γραπτών  
µαρτυριών. Η ιδιότητα του τέως Μουσουλµάνου έχει την ιδιαίτερή της αξία, αν λάβει 
κανείς υπόψη  ότι η οµολογία  ενός τέτοιου ανθρώπου είναι πιο αποκαλυπτική και 
φανερώνει τα ψυχικά διλήµµατα των εκτουρκισµένων, που µετεωρίζονταν µεταξύ της  
χριστιανικής τους καταγωγής και των  οθωµανικών  καταδιώξεων. Μπορεί να 
φαντάζεται κανείς, ότι στις µαρτυρίες αυτής της κατηγορίας των (πρώην) 
Τουρκοκρητών βρίσκεται κρυµµένη άφθονη και µη αξιοποιηµένη µυθιστορηµατική 
ύλη, που ενδιαφέρει και τον ιστορικό και τον κριτικό της λογοτεχνίας.      

                                                 
283 Μανόλης Πεπονάκης, Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί στην Κρήτη (1645 � 1899), Ρέθυµνο, 
1997, σ.168-169.  



 206

Β. Ο ευπειθέστατος Τίτος Μαραβελάκης απευθύνεται στο ελληνικό υπουργείο 
των εξωτερικών και παρακαλεί για µια µεσολάβηση προς την Οθωµανική Πρεσβεία, 
ώστε να πάψει η καταδίωξή του από τον κρατικό µηχανισµό στην Κρήτη. 
Σηµειωτέον, ότι έχει εξοριστεί από την πατρίδα του, και βρίσκεται πρόσφυγας στην 
Αθήνα, λόγω του εκούσιου επανεκχριστιανισµού του.  

∆εν είναι αποδεδειγµένο ότι το χέρι του Τίτου έγραψε τις λίγες γραµµές της 
αναφοράς, όµως σίγουρα η κατάθεση ψυχής, που διαγράφεται πίσω από τη λιτή και 
αξιοπρεπή περιγραφή της πορείας του, είναι δική του. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι δεν 
διεκδικεί ανταµοιβή για την γενναία του πράξη αλλά θέλει την εφαρµογή των 
συνθηκών «µη απαγορευουσών το θρήσκευµα  εις ο έκαστος θέλει να πρεσβεύει» και 
την «άδεια ίνα επανέλθει εις την πατρίδα του ακαταδίωκτος».  Χωρίς περιττές 
λεπτοµέρειες µε τη βοήθεια ρηµατικών εκφράσεων δίνει τους σταθµούς της 
βιογραφίας του, σε ύφος ανεπιτήδευτο και ειλικρινές. «Συλληφθείς παρά των 
οθωµανών εις νεαράν ηλικίαν µε ετούρκισαν�µε κατέταξαν εις τον 
στρατόν�µετετέθην εις Κρήτην�εγνώρισα τους συγγενείς µου�επανήλθον εις την 
χριστιανικήν θρησκείαν�ήρξαντο οι καταδιωγµοί�»   

 
Γ. Μέσα από τις λίγες γραµµές του Μαραβελάκη αποκαλύπτεται µε 

αναµφισβήτητο τρόπο  η σκληρότητα της οθωµανικής πολιτικής απέναντι στον 
Ελληνισµό της Κρήτης, παρά τη θεωρητική φιλελευθεροποίηση, που είχε κατά 
καιρούς αναγκαστεί να υιοθετήσει. Πέρα από την αναφορά σε όψιµες φάσεις 
παιδοµαζώµατος και εξισλαµισµού κατά τα γενιτσαρικά πρότυπα, εντυπωσιάζει η 
αποστολή των εξοµωτών στρατιωτών στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπου υπήρχε 
πάντα το ενδεχόµενο να σκοτώσουν τους γονείς και τα αδέλφια τους. Τέτοιες 
µετακινήσεις σε χώρους µε συναισθηµατικούς δεσµούς σίγουρα προϋπέθεταν στάδιο  
εκπαίδευσης,  που απευαισθητοποιούσε τους αρνησίθρησκους και εκτράχυνε τον 
συναισθηµατικό τους κόσµο. Η εγκληµατική υπερβολή κάποιων Τουρκοκρητών το 
βεβαιώνει. Η συµπεριφορά του Τίτου δεν ήταν ο κανόνας αλλά µια σπάνια εξαίρεση.  

Η ψευδεπίγραφη ανεξιθρησκεία, όπως αποκαλύπτει η γραφή του Μαραβελάκη, 
έγινε παγίδα για πολλούς Τουρκοκρήτες,  που αντί φιλελευθερισµού γνώρισαν την 
εκδίκηση. Η αναζήτηση ελληνικής µεσολάβησης δείχνει το µέτρο της πεισµατικής 
καταδίωξης εκείνων, που έκαναν χρήση µιας νοµοθετικής ρύθµισης, που 
διατυµπανίστηκε το 1856 σαν προωθηµένος φιλελευθερισµός, αλλά λίγο µετά 
ακυρώθηκε σιωπηλά από τον αυταρχικό διοικητικό µηχανισµό.   
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΒ΄ 
►Η ∆ΙΑΘΗΚΗ ΟΘΩΜΑΝ (ΟΣΜΑΝ) ΤΟΥ Ι∆ΡΥΤΟΥ ΤΗΣ 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. (Μτφρ. Φαζίλ Εφ. Ρουκουνάκη)284 
Ο ιδρυτής και θεµελιωτής της Οθωµανικής αυτοκρατορίας Σουλτάν Οσµάν, 

αποθνήσκων τη 10 Αυγούστου 1326 (έτος Εγείρας 10 Ρεµαζάν 726) κατά το 
εικοστόν έκτον έτος της βασιλείας αυτού εν ηλικία εξήκοντα εννέα ετών,   
προσεκάλεσε τον υιόν και διάδοχόν του Σουλτάν Ορχάν και τω έκαµε την εξής 
διαθήκην:  

«Προ παντός άλλου εις τα της θρησκείας να επιστήσης όλην σου την 
προσοχήν και φροντίδα, διότι η ευσέβεια του βασιλέως είνε το κυριώτατον και 
ασφαλέστατον µέσον προς ενίσχυσιν της τε θρησκείας και του κράτους. 

Μηδέποτε λάµβανε εις υπηρεσίαν τους περί τα θρησκευτικά ραθυµούντας 
καθώς και τους κλίνοντας εις τας αιρέσεις και τας διχονοίας, διότι ο µη 
σεβόµενος τον Πλάστην, πώς είνε δυνατόν να σεβασθή το πλάσµα και εποµένως 
να µη βλάψη αυτό; Ο ανοσιουργών δεν είναι ευσεβής, διότι, εάν ήτο τοιούτος, θα 
έµενε πιστός εις τας εντολάς της εις ην ανήκει θρησκείας και δεν θα έπραττεν 
εναντία αυτών. 

Έσο δίκαιος και συµπαθητικός προς τον λαόν σου, ίνα και οι εις άλλα κράτη 
ανήκοντες λαοί, βλέποντες την ευηµερίαν των υπηκόων σου, µεταχειρίζονται 
πάντα τα δυνατά µέσα, όπως καταφύγωσιν εις την προστασίαν σου. 

 Το κράτος συναποτελείται εκ των υπηκόων και της χώρας, εκλιπούσης δε 
της δικαιοσύνης οι µεν υπήκοοι αλλοτριούνται, η δε χώρα ερηµούται και 
εποµένως το κράτος εξαφανίζεται. 

Απόφευγε την αδικίαν και τους νεωτερισµούς, τους δε εις ταύτα 
παρακινούντας σε απόπεµπε και αποµάκρυνε από του κράτους σου, ως ουδέν 
άλλο επιθυµούντας ή την παρακµήν και τον όλεθρον της αυτοκρατορίας σου. 

Εκστράτευε πάντοτε προς επέκτασιν του κράτους σου, επειδή, όταν δεν 
γίνωνται εκστρατείαι, εκτός ότι επέρχεται µαλθακότης εις τον στρατόν συµβαίνει 
ώστε µετά τον θάνατον των εµπειροπολέµων στρατηγών να νικώνται πάντοτε και 
να τρέπωνται εις φυγήν τα υπό των αντικαταστησάντων τούτους απείρων 
στρατηγών οδηγούµενα και διευθυνόµενα δυστυχή στρατεύµατα. 

Τίµα τους θυσιασθέντας εις εκτέλεσιν των εντολών σου και απόκτησιν της 
ευνοίας σου εναρέτους άνδρας, µετά δε τον θάνατον αυτών προστάτευε τας 
συζύγους και τα τέκνα των, χωρίς να επιφέρης ουδέ την ελαχίστην βλάβην εις τα 
αγαθά και τας περιουσίας αυτών. 

Προ πάντων δε προσπάθει να προσελκύσης την εύνοιαν και αγάπην του 
στρατού απονέµων αυτώ παντοία και διάφορα ευεργετήµατα. 

Περιποιού και ευεργέτει τους πεπαιδευµένους και διακεκριµένους άνδρας, 
πληροφορούµενος δε ότι έν τινι πόλει υπάρχει τις τοιούτος, προσκαλέσας αυτόν 
και εις τα πέρατα της γης ευρισκόµενον, απόνεµε αυτώ χάριτας, ίνα δια της 

                                                 
284 Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ. 50 (21Ιουλίου 1894), σ. γ΄. 
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πολλαπλασιάσεως των πεπαιδευµένων ανδρών διαδοθή και ριζοβολήση στερώς 
επί της βασιλείας σου ο θείος νόµος (χεριάτ). 

Μηδέποτε δ� επαιρόµενος επί τω στρατώ και τω πλούτω σου αποµακρύνης 
του κράτους σου τους ευπαιδεύτους άνδρας. Εµέ δ� έχε παράδειγµα όστις, εν ω 
ήλθον εις ταύτα τα µέρη ως ασθενής τις µύρµηξ εκ των ενδοτάτων της Ασίας, 
κατώρθωσα εν τη ασθενεία µου τοσαύτα και τηλικαύτα ένεκα της δικαιοσύνης, 
της αρετής, της επιµελείας και της προς την ευθείαν οδόν αφοσιώσεως και 
πειθούς µου. 

Όθεν ακολουθών ήν και εγώ ηκολούθησα εν τω σταδίω του βίου µου οδόν, 
έσο βέβαιος ότι ουδέποτε θέλεις πάθη ουδέ την ελαχίστην βλάβην.» 

(Σηµ. Εφηµ. Ηράκλειον: Την ανωτέρω διαθήκην µετέφρασε εκ της τουρκικής εις την 
ελληνικήν ο φιλοµαθής συµπολίτης νέος Φαζίλ εφ. Ρουκουνάκης, όστις επίσης καλώς γινώσκει 
αµφοτέρας τας γλώσσας ταύτας.) 

  ض                                                                
 Α.  Το κείµενο, που µετέφρασε και δηµοσίευσε ο Φαζίλ Ρουκουνάκης στις 21 

Ιουλίου του 1894, είναι από τα παλιότερα της Οθωµανικής παράδοσης. Ο Οσµάν ο Α΄ 
ή Οθµάν, ο επονοµαζόµενος Νικητής (Γαζής), είναι ο ιδρυτής της Οθωµανικής 
∆υναστείας, και ο δηµιουργός της ταυτότητας των Τούρκων, που ονοµάστηκαν στο 
εξής,  Οσµανλήδες και Οθωµανοί. Τιµάται από τους Τούρκους ως ο ιδρυτής της 
ανεξάρτητης ηγεµονίας, που αποτέλεσε τον πυρήνα της µετέπειτα  κραταιάς 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας285. Είναι ο πρώτος Σουλτάνος, που ανεξαρτητοποίησε τη 
φυλή του από την κηδεµονία των Σελτζούκων (1290), τη συνέδεσε µε το Ισλάµ και 
προήλασε µαζί της ως τα πρόθυρα της Προύσσας, που έγινε η πρώτη πρωτεύουσα 
από το γιο του και διάδοχο, Ορχάν286. Ο πρωτότοκος Ορχάν είναι µια από τις 
κορυφαίες µορφές της τουρκικής ιστορίας. Παρέλαβε την κρατική και πνευµατική 
κληρονοµιά του πατέρα του, έµεινε αρχηγός της φυλής του από το 1326 ως το 1359 
και διηύρυνε την κυριαρχία του από την Ανατολία µέχρι το Βόσπορο και την 
ευρωπαϊκή  Καλλίπολη, την οποία έκανε δεύτερη πρωτεύουσα του κράτους του το 
1354, εκατό χρόνια πριν την  Άλωση.  

Όπως φανερώνει το κείµενο της διαθήκης, ο Ορχάν ακολούθησε σοβαρά 
πρότυπα στην οργάνωση του στρατού και στην εσωτερική πολιτική του. Μια σειρά 
από επιτυχείς πολιτικές διπλωµατικές και πολεµικές κινήσεις κατέστησαν το λαό του 

                                                 
285 Πολλές απόψεις για την προσωπικότητα του Οσµάν (ή Οθµάν) και του Ορχάν είναι πλάσµατα 
της λαϊκής φαντασίας ή της επιθυµίας  των Τούρκων να πλάσουν έναν ιστορικό πυρήνα για την 
εθνική τους αφετηρία. «�Turkish tradition about Othman are clearly unhistorical and should be 
understood as belonging to the literary genres of folkepic�Traditions concerning Othman�s origins 
and forbears are myths, most of whish developed during the course of the 15th century and had the 
function of legitimizing Ottoman dynastic rule...». «OTHMAN 1», The Encyclopaedia of Islam, 
New Edition, 1995, Vol. VIII, 181-182.   
286 Και οι παραδόσεις για τον Ορχάν είναι παρόµοιου µυθικού βάρους. «Little is known about 
Orchan�s early life as most of the Turkish sources reporting about him were written more than one 
century after his death and are of a legendary character.». «ORKHAN», The Encyclopaedia of Islam, 
ό. π., 175.  
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ρυθµιστή των εξελίξεων στη Ανατολική Μεσόγειο και σταδιακά επικαρπωτή των 
απωλειών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ο εµπνευστής του τάγµατος των 
Γενιτσάρων, έκοψε τα πρώτα νοµίσµατα στην Τουρκία, έχτισε πολυάριθµα τεµένη 
και σχολεία, παντρεύτηκε την Θεοδώρα, κόρη του Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού και δε 
σταµάτησε ούτε στιγµή τις πολεµικές δραστηριότητες και την κατακτητική προέλαση 
του στρατού.  

Η προβολή των ιστορικών προτύπων της τουρκικής ιστορίας από τον Φαζίλ 
Ρουκουνάκη στα 1894 ίσως ήταν µελετηµένη και σκόπιµη287. Ο Φαζίλ Ρουκουνάκης 
υπήρξε δραστήριο µέλος της τουρκοκρητικής κοινότητας στο Ηράκλειο, αγωνίστηκε 
για την προστασία του τουρκικού στοιχείου της Κρήτης, και όπως αναφέρεται στο 
βιογραφικό του σηµείωµα στις τελευταίες σελίδες, προσέφερε τις πνευµατικές του 
υπηρεσίες στους οµοφύλους του τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Κωνσταντινούπολη 
κατά τη συνταγµατική µεταρρύθµιση του 1908, και στην Άγκυρα, πλάι στον Κεµάλ 
Ατατούρκ µετά το 1922. Η δράση του στην Κρήτη συµπεριέλαβε και την προβολή 
λογοτεχνικών προτύπων από τη λεγόµενη «Φιλολογία του ∆ιβανίου», δηλαδή από  τις 
απαρχές της Οθωµανικής παράδοσης και από τις αραβοπερσικές καταβολές288.   

 Ξέροµε ότι στην τελευταία αυτή δεκαετία της τουρκοκρατίας στην Κρήτη η 
πολιτική της αυτοκρατορίας είχε αλλάξει προς το αυταρχικότερο. Σκληρές  επιλογές, 
αναιρέσεις των υπεσχηµένων, διοικητές που υιοθετούσαν τη βία και την τιµωρία, 
δολοφονικές οργανώσεις µε την κάλυψη της αστυνοµίας, ήταν τα φαινόµενα που 
αποκάλυπταν ότι η κεντρική κυβέρνηση και το ντόπιο µουσουλµανικό στοιχείο είχαν 
χάσει την ψυχραιµία τους και συµπεριφέρονταν αλλοπρόσαλλα και 
αυτοκαταστροφικά. Πιθανώς ο Ρουκουνάκης στα πλαίσια  της ευθύνης του 
πνευµατικού ανθρώπου, θέλει να προβάλει στο ελληνόγλωσσο µουσουλµανικό 
αναγνωστικό κοινό τα σοφά πρόσωπα του τουρκικού «ηρωικού» παρελθόντος και τις 
συνετές υποδείξεις τους για «στρατοκρατική» ευνοµία και πρόοδο. Προβάλλει τους  
στρατιωτικούς θεµελιωτές της οθωµανικής αυτοκρατορίας  σε µια συµβολική ίσως  
κίνηση, που αποδεικνύει ότι και στην τουρκική πλευρά υπάρχει απόθεµα πολιτικής 
«σοφίας».    

 
Β. Η διαθήκη του Οσµάν περιλαµβάνει υποδείξεις κυβερνητικού περιεχοµένου 

για την ευόδωση του έργου του διαδόχου και την επιτυχία της αρχηγίας του. Είναι 
ένας «∆εκάλογος» πολιτικών προτροπών  και πατρικών συµβουλών, που βγήκαν από 
την πείρα του Οσµάν. Κατά τη µετάφραση  παραλείφθηκαν οι ισλαµικοί όροι και οι 

                                                 
287 Οι δυναστικοί µύθοι της πρώτης Οθωµανικής ιστορίας χρησιµοποιούνταν συχνά για την προβολή 
ιδεολογικών προτύπων και ηρωικών ειδώλων. Από τον 15ο αιώνα και εντεύθεν η ιστορική 
παρακαταθήκη συστηµατοποιήθηκε, οι µύθοι καταγράφηκαν και η διδασκαλία τους ήταν 
επισηµότερη. «�fifteenth century chronicles preserve traditions which describe the early sultans 
and their worriors in the same terms as the heroes of popular gazi epics. It is likely that these 
religious � heroic ideals were the main feature of dynastic ideology�» Colin Imber, �The Ottoman 
Dynastic Myth�, TURCICA, XIX (1987), 27.  
288 Νεβζάτ Τσαγτάς, «Η Τουρκική Φιλολογία», Ελληνική ∆ηµιουργία, Έτος Α΄, τ. 1ος, τχ. 4, (25 
Μάρτ. 1948), 284.   
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τουρκικές λέξεις, για να µπορεί το κείµενο να διαβάζεται και να κρίνεται και από το 
ελληνικό κοινό της εφηµερίδας, που φιλοξενεί τη δηµοσίευση. Κρίνοντας την άψογη 
καθαρεύουσα του µεταφραστή θα µπορούσαµε να σκεφτούµε ότι απευθύνεται σε 
καλλιεργηµένο και καταρτισµένο κοινό τόσο στην ελληνική πλευρά  όσο και στην  
τουρκοκρητική κοινωνία και στους κυβερνητικούς κύκλους.  

Οι συµβουλές του εµπειρικού δασκάλου Οσµάν,  είναι περιληπτικά οι εξής: 
1. Εις τα της θρησκείας να επιστήσεις όλη σου την προσοχή και φροντίδα. 
2. Αποµάκρυνε τους «ραθυµούντας»  περί τα θρησκευτικά, καθώς και «τους              
κλίνοντας εις τας αιρέσεις και τας διχονοίας». 

3. Να είσαι δίκαιος και συµπαθητικός προς το λαό σου. 
4. Απόφευγε την αδικία και τους νεωτερισµούς. 
5. Εκστράτευε πάντα προς επέκταση του κράτους σου 
6. Τίµα τους θυσιασθέντες  για  την  εκτέλεση των εντολών σου. 
7. «Προσπάθει» να προσελκύσεις την εύνοια και αγάπη του στρατού. 
8. «Περιποιού και ευεργέτει τους πεπαιδευµένους άνδρας.»  
9. Μην αποµακρύνεις «τους ευπαιδεύτους άνδρας» επαιρόµενος  για τον στρατό 
σου και για τον πλούτο σου. 

10.  Ακολουθώντας την οδό, που ακολούθησα και εγώ, να είσαι βέβαιος ότι δεν 
θα πάθεις ποτέ την ελάχιστη βλάβη.  

Από τις δέκα  µακροσκελείς συµβουλές, συµπεριλαµβανοµένων των 
επικαλύψεων, οι τέσσερις αναφέρονται στη µεταχείριση του στρατού (5,6,7,9),  τρεις 
κάνουν λόγο για τη θρησκευτική συµπεριφορά  του ηγέτη (1,2,8), δύο επισηµαίνουν 
την αξία της δικαιοσύνης (3,4), δύο προτρέπουν για περιποίηση και ευεργεσία των 
«πεπαιδευµένων και διακεκριµένων ανδρών» (8, 9), και µία προβάλλει το «εγώ» του 
Οσµάν, ως σίγουρο και ασφαλές παράδειγµα επιτυχίας (10).   

Η κάθε εντολή τεκµηριώνεται µε παραδείγµατα  και κρίσεις από την ιστορική ή 
µυθική πείρα του πρώτου Σουλτάνου. Μόνος σκοπός είναι η πολιτική επιτυχία του 
αποδέκτη και η τοποθέτηση υγιών βάσεων  στο κράτος. Η ευηµερία του λαού 
ενδιαφέρει  τον «σοφό» σύµβουλο, αλλά αυτή τοποθετείται στη δίκαια και 
συµπαθητική διάθεση του στρατηγού και όχι στον φιλελευθερισµό της πολιτικής του. 
Οι κοινωνικές και κρατικές δοµές, που υπονοούνται, είναι στρατοκρατικές και 
σίγουρα επηρέασαν καθοριστικά  το διαχρονικό τουρκικό µοντέλο διακυβέρνησης.  

 
Γ. Οι προτάσεις  της διαθήκης  θα µπορούσαν να  παραλληλιστούν µε  αιτήµατα 

ακραία ή µετριοπαθή, της τουρκοκρητικής κοινής γνώµης στην Κρήτη, στα  τέλη του 
19ου αιώνα. Ίσως αυτή η υπαρκτή ή προσδόκιµη συσχέτιση κυριάρχησε στην κρίση 
του συντάκτη Ρουκουνάκη. Η θρησκευτική ποιότητα, για παράδειγµα, του ηγέτη θα 
µπορούσε να θεωρηθεί σαν αντίλογος  στην τάση της Πύλης να στέλνει πασάδες 
ελληνικής ή χριστιανικής καταγωγής στην Κρήτη κατά τις τελευταίες δεκαετίες289. Οι 

                                                 
289 Ο Κωστάκης Αδοσίδης, ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο Ιωάννης Φωτιάδης, ο Κωστάκης 
Ανθόπουλος, ο Νικόλαος Σαρντίνσκης, ο Ιωάννης Σάββας Πασάς, είχαν προηγηθεί και σαν πρότυπα 
εξουσίας είχαν κριθεί µάλλον αρνητικά από την τουρκοκρητική κοινή γνώµη. 
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πασάδες αυτοί συναντούσαν τη δυσπιστία του µουσουλµανικού πληθυσµού. Η θέση 
της διαθήκης είναι σαφής υπέρ των «ευσεβών» Μουσουλµάνων ∆ιοικητών, και 
θετική για τις απόψεις των Τουρκοκρητών επί του θέµατος. 

  Η καταδίκη των νεωτερισµών (4), της στρατιωτικής µαλθακότητας (5), και η 
ενθάρρυνση των εκστρατειών «προς επέκτασιν του κράτους» (5), θα  µπορούσε να 
θεωρηθεί ότι αντιστοιχούν στις απόψεις των φανατικών Τουρκοκρητών. Όλες οι 
εντολές για την εύνοια και την επιβράβευση των πιστών στρατιωτών θα µπορούσαν 
να κριθούν σαν έµµεσες υποδείξεις για την τότε επικαιρότητα, που την κυβερνούσε η 
σύγχυση «του µεγάλου ασθενούς».  

Η εύνοια προς την παιδεία και τον ρόλο των «ευπαιδεύτων» ανδρών δεν έχει 
διαφωτιστικές τάσεις ή κίνητρα. Νοείται και διατυπώνεται σύµφωνα µε τον αυστηρά 
θρησκευτικό τρόπο. Οι «πεπαιδευµένοι και διακεκριµένοι» άνδρες, οι «διαβασµένοι», 
που είδαµε στην εισαγωγή (σελ. 10) και στο ∆είγµα 13 (σελ. 113, στ.60),  επαινούνται 
αλλά περιορίζονται σε εκείνους, που βοηθούν να ριζοβολήσει και να διαδοθεί ο θείος 
νόµος, ο «Χεριάτ» των Μουσουλµάνων. Και αυτή η θέση είναι κοντά στη 
συντηρητική άποψη των Κρητών Μουσουλµάνων, που δεν εµπιστεύτηκαν µε 
θεαµατικό τρόπο την παιδεία και την πνευµατική ενίσχυση, και κράτησαν την ισχνή 
σχολική τους επίδοση σε θρησκευτικά και µόνο επίπεδα.    

Όποια και αν είναι η πολιτική πρόθεση του Ρουκουνάκη, από φιλολογική άποψη 
είναι ένας λόγιος, που θέλει να συνδέσει την  τουρκική διανόηση µε τον 
τουρκοκρητικό στοχασµό και τον επίκαιρο προβληµατισµό του. Ίσως εντονότερη 
έρευνα να αποκαλύψει σηµαντικότερα συγγραφικά προϊόντα  γύρω από το όνοµα ή 
τον πιθανό κύκλο του Φαζίλ  Ρουκουνάκη.              
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΓ΄ 
►ΠΕΡΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΕΚ ΤΟΥ ΡΟ∆ΩΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΑ∆Η290.                      
Βιβλίο VI, διήγηµα 14.                              Μετάφραση, Φαζίλ Ν. Ρουκουνάκης. 
 
Εναρέτου τινός ανδρός ο υιός επεδόθη, τελευτησάντων των θείων του, είς 

τινας ασωτίας, την οινοποσίαν και τας ηδονάς, κατασπαταλών τα άπειρα πλούτη, 
τα οποία εκληρονόµησε παρ� αυτών. Όθεν, παραινών αυτώ, τω είπον:  

«Υιέ µου, αι µεν πρόσοδοι εισί ρέον ύδωρ, ο δε ανθρώπινος βίος 
περιστρεφόµενος µύλος, ήγουν αι µεγάλαι δαπάναι µόνω τω έχοντι µεγάλας και 
τακτικάς τας προσόδους επιτρέπονται.» 

                   Ολίγιστα εξόδευε,  προσόδους αν δεν έχης, 
                   και  από πάσης αυστηρώς σπατάλης να απέχης, 
                   διότι, όπως λέγουσιν άνδρες πεπειραµένοι, 
                   η ανοµβρία και αυτόν τον Τίγρητα ξηραίνει. 
 
Έσο σώφρον και τίµιος, και απόφευγε τας διασκεδάσεις, επειδή 

απολεσθέντων των αγαθών σου, θέλεις περιέλθει εις ένδειαν και πικρώς θέλεις 
µετανοήση. Εν τούτοις ο κουφόνους ούτος νεανίας, παρασυρόµενος υπό του 
ευχαρίστου ήχου του αυλού και της ηδείας γεύσεως του οίνου, δεν συνεµορφώθη 
προς την παραίνεσιν µου ταύτην, αλλ� αντέστη ειπών: «∆εν είνε ίδιον φρονίµων 
ανδρών το ταράττειν την παρούσαν χαράν ένεκα µελλούσης θλίψεως. 

                    ∆εν πρέπει να πικραίνωσιν την εύθυµον καρδίαν  
                    οι ευτυχείς, φοβούµενοι την µέλλουσαν πενίαν. 
                    Εµπρός, αγάλλου, φίλτατε, ευθύµως και ας λείπει 
                    εκ της καρδίας σήµερον της αύριον η λύπη. 
 
Ταύτα εφαρµόζονται µάλιστα εις εµέ τον επί του τιµητικού θρόνου της 

φιλανθρωπίας και γενναιότητος καθήµενον, και τον συνδέσαντα και συνάψαντα 
ταις αρεταίς ταύταις την µεγαλοψυχίαν, και τα ευεργετήµατα, τα οποία θα 
ενθυµήται ευγνωµόνως ο λαός.   

                                                 
290Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ. Β. 64  (27 Οκτ. 1894),  σελ. γ΄, στήλη «Εντευκτήριον». 
 Στην εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος � Λαρούς διαβάζοµε για τον Σααντί ή Σαντί Μουσαρρίφ αλ Ντιν: Ο 
µέγιστος των Περσών ποιητών (1184-1290). Γιός λοχαγού στην υπηρεσίαν του Σαντ  Ιµπν  Ζεγγί,  
στον οποίο οφείλει την επωνυµία Σαντί (οπαδός του Σαντ), µετέβη στη Βαγδάτη για να σπουδάσει 
στο υπό του Βεζίρου Νιζαµέλ Μουλά ιδρυθέν πανεπιστήµιο και µυήθηκε στην αίρεση των Σούφις. 
∆ιέτρεξε επανειληµµένως την Ανατολή και έκαµε πολλές φορές προσκύνηµα στη Μέκκα. 
Ευρισκόµενος στη Συρία συνελήφθη υπό των Σταυροφόρων αλλ� εξαγοράσθηκε από πλούσιο 
έµπορο του Χαλεπίου. Επανήλθε στη Σιράζ περί το 1258 και εγκαταστάθηκε σε µικρό ερηµητήριο 
στα περίχωρα της πόλεως. Πέθανε αιωνόβιος. Εκτός από λίγα σύντοµα πεζά κείµενα, το έργο του 
περιλαµβάνει πολλές ποιητικές συλλογές. Οι γνωστότερες είναι το «Γκιουλιστάν» (Κήπος των 
Ρόδων) και το «Μπουστάν» (Κήπος των οπωρών). Το ποιητικό έργο του Σααντί, γραµµένο σε απλή 
και αρµονική γλώσσα, εκφράζει µε καταπληκτική ευαισθησία τα συναισθήµατά του. Η επιρροή του 
υπήρξε σηµαντική στην Ανατολή, όπου εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους δηµοφιλέστερους 
ποιητές.  
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                     Το του γενναίου επώνυµον όστις ποτ� απολαύση, 
                     είνε κατόπιν απρεπές τας δωρεάς να παύση, 
                     διότι είν� αδύνατον µίαν τοιαύτην φήµην, 
                     να σβέση από του κοινού την οξυτάτην µνήµην,» 
 
Ιδών ότι δεν απεδέχετο τας παραινέσεις µου και ότι η χλιαρά µου πνοή 

ουδόλως έκαµεν εντύπωσιν εις τον ψυχρόν τούτον σίδηρον, επαυσάµην νουθετών 
αυτόν, συγχρόνως δε απέστρεψα το πρόσωπόν µου απ� αυτού προς σωτηρίαν µου, 
πράξας συµφώνως τω αραβικώ εκείνω λογίω : «Λέγε τα δοκούντα σοι. Εάν δεν 
γίνωνται αποδεκτά, συ ουδεµίαν ευθύνην έχεις.» 

                    Μη παύεις δίδων συµβουλάς καλάς, αν και ειξεύρης, 
                    ότι σπανίως συµβουλών ακροατάς θα εύρης. 
                    Θα ίδης δε µετ� ου πολύ πεσόντα εις παγίδα, 
                    τον έχοντα εις τας στρεβλάς φρένας αυτού ελπίδα, 
                    λέγοντα δε αλοίµονον!  υπό φρενών αλόγων  
                    αγόµενος δεν ήκουσα ανδρός σοφού τον λόγον.  
 
Μετά τινα χρόνον απήντησα αυτόν καθ� οδόν ρακένδυτον επαιτούντα. Η 

αξιοθρήνητος αύτη κατάστασίς του µε συνεκίνησε τα µέγιστα. Αλλ� όµως 
σκεπτόµενος, ότι ήθελον αυξήσει έτι µάλλον την λύπην του, εθεώρησα 
απάνθρωπον το να τω αναφέρω τας προηγουµένας προς αυτόν παραινέσεις µου, 
είπον δε αυτός καθ� εαυτόν: 

                 Ο µέθυσος εν τη ακµή της µέθης του καµµίαν291 
                 δεν δίδει εις την προσεχή ηµέραν σηµασίαν. 
                 Φυλλοφορούσιν τα φυτά την άνοιξιν αφθόνως, 
                 πλήν µένουσιν ολόγυµνα εν ώρα του χειµώνος. 
                                                               (Μετάφρασις Φαζίλ Ν. Ρουκουνάκη.)   

 ص                                                      
 Α. Ίσως ήταν τότε η πρώτη φορά στην Ελλάδα που µεταφράστηκε  Περσική 

φιλολογία και ειδικότερα κάποια διηγήµατα από τον «Κήπο των Ρόδων» του Σααντί 
Μουσαρρίφ αλ Ντιν. Ο γνωστός µεταφραστής Φαζίλ Ρουκουνάκης κάνει 
λογοτεχνικότερη επιλογή τούτη τη φορά αλλά στο ίδιο κλίµα του παραινετικού 
λόγου, ο οποίος είτε ήταν ιδιαίτερα αρεστός στον ίδιο, είτε ικανοποιούσε το 
αναγνωστικό κοινό της εφηµερίδας, είτε η επικαιρότητα  ήταν κατάλληλη τότε για  το 
είδος αυτό. 

 Οι Τουρκοκρήτες  είναι γεγονός ότι δεν ήταν οι συνεπέστεροι πιστοί στις 
επιταγές του Κορανίου για εγκράτεια και αποχή από οινοποσία, ηδονές, σπατάλη και 
διασκεδάσεις292. Πολλές φορές είχαν κατηγορηθεί από τους ζηλωτές της θρησκείας 
τους σαν χαλαροί στις θρησκευτικές αρχές τους Ηταν πάντα επίκαιρες δηλαδή στο 

                                                 
291 Η γραφή «της µέθης του καµµίαν» δίδεται ως διόρθωση στο φύλλο Β 65 (3 Νοε.1894), αντί του 
αρχικού στην πρώτη δηµοσίευση «της µέθης ουδεµίαν».  
292 Γιάννης Τσίβης, Χανιά, 1252-1940, Γνώση, Αθήνα, 1993, 111. 



 214

µουσουλµανικό χώρο της Κρήτης οι διδασκαλίες κατά της ποικιλόµορφης «ασωτίας», 
όπως αυτή του 14ου διηγήµατος από το VI βιβλίο του «Γκιουλιστάν». 

Β. Το 14ο διήγηµα από το έκτο βιβλίο του «Ροδώνος» του Σααδή, είναι µια 
λογοτεχνική κατασκευή, που ενώνει πεζογραφία και ποίηση293. Όσοι αναζητούν όψεις 
απελευθέρωσης των µορφών αξίζει να συµπεριλάβουν και αυτή την άγνωστη 
τουρκοκρητική διαµόρφωση «πολύτροπου λόγου», που δεν ταυτίζεται βεβαίως µε τα  
δυτικά  ελευθερόστιχα  poèmes en prose,294 όµως αποτελεί καινοτοµία  έστω 
επουσιώδη και περιορισµένη σε πληθυσµιακά υποσύνολα του κρητικού χώρου.  

 Η «σύµµειξη πεζού λόγου και έµµετρων κειµένων» στην Ανατολή έχει την 
ιδιαίτερη ιστορία της. Ξεκίνησε από τα αραβικά προφορικά Χικαγέ (Hikāya), και 
«από τα µέσα του 13ου αιώνα και το Γκιουλιστάν του Σααντί, διαπότισε τη λόγια 
αφηγηµατική λογοτεχνία, διαµορφώνοντας στον ευρύ χώρο της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας µια µορφή εκτενούς πεζής διήγησης, που εναλλάσσονταν µε έµµετρα 
χωρία�»295 Στη µετάφραση του Ρουκουνάκη παρακολουθούµε µια από τις πιο 
ιδιόµορφες, ίσως,  απολήξεις της λογοτεχνικής αυτής ανάµειξης,  της ανατολικής 
πεζής παράδοσης  µε τον κρητικό δεκαπεντασύλλαβο.  

 Στο µύθο υπάρχει ένας αφηγητής - δάσκαλος, ταυτισµένος µε τον σοφό 
συγγραφέα, ο οποίος περιγράφει τη συνάντηση και το διάλογο, που ανέπτυξε µε 
κάποιο νεαρό από πλούσια και ενάρετη γενιά, όµως σπάταλο και «άσωτο». Ο νέος 
επιχειρηµατολογεί υπέρ των απολαύσεων και των ηδονών της νεότητας, και πλάθει 
ένα σκηνικό αντιπαράθεσης ανάµεσα στην ώριµη θυµοσοφία του δασκάλου  και στη 
νεανική αυθορµησία. Οι συµβουλές δεν ωφελούν τελικά  το νέο, ο οποίος  
καταστρέφεται και καταλήγει ρακένδυτος επαίτης, και ασφαλώς,  διδακτικό 
λογοτεχνικό αντιπαράδειγµα.  

Μια µορφή  ανάµειξης πεζού και ποιητικού λόγου µας είναι γνωστή από το 
γράµµα της Νασιπές Χανούµης (∆είγµα Α΄) και πιθανότατα είναι ένα λογοτεχνικό 

                                                 
293 Η ανάµεικτη µορφή είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του «Gulistan» και του «Bustan», τα οποία 
χαρακτηρίζονται σαν συλλογή ηθικών παραµυθιών έµµετρων µάλλον παρά πεζολογικών (�a 
collection of moral tales in verse, rather than a continous narrative�). Η περσική λογοτεχνία 
θεωρείται η πρώτη που υιοθέτησε µικτές µορφές έντεχνου λόγου και τις ανέδειξε  σε χρήσιµα 
ποιητικά είδη: «..the mixture of prose and verse presented in the Gulistan, if not the first instance of 
its kind in Persian (literature), immediately makes the genre central to Persian literary history and 
elevates it to a new level of sophistication.» R. Davis, «SADI, Musharrif Al-Din», The 
Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden, E. J. Brill, 1995, Vol.VIII, 720.  
Στην ελληνική πραγµατικότητα «το νόθο είδος του πεζοτράγουδου», όπως το χαρακτηρίζει ο Λίνος 
Πολίτης (Ιστορία της Νεοελλ. Λογοτ. ό. π., 226),  άργησε να εµφανιστεί, όπως εµφανίστηκε   στους 
«Πεζούς Ρυθµούς» του Ζαχαρία Παπαντωνίου  (1923) και στα ασαφή διηγήµατα του Κύπριου 
Νίκου Νικολαΐδη (Ανθρώπινες και αληθινές ζωές,1920 - Ο χρυσός Μύθος, 1938) (Κ.Θ. ∆ηµαράς, 
Ιστορία της Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας, Ίκαρος, 1972, 446).   
294 Η Ελευθέρωση των Μορφών, η Ελληνική Ποίηση από τον Έµµετρο στον Ελεύθερο Στίχο (1880-
1940), ΠΕΚ, Ηράκλειο, 1996, 12. Από την ίδια έκδοση, σελ. 116, χρησιµοποιήθηκε ο παλαµικός 
όρος «πολύτροπος λόγος» των προηγούµενων σειρών.  
295 Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Οθωµανικά Συµφραζόµενα της Ελληνικής Έντυπης Πεζογραφίας», Από 
τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, Μελέτες για την Πεζογραφία της Περιόδου 1830 � 1880, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1997, 81. 
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σχήµα που λειτούργησε στον τουρκοκρητικό χώρο. Σε τούτο το νέο µας δείγµα  το 
ιδιόµορφο «πεζοτράγουδο» είναι έντεχνο κατασκεύασµα και όχι αυθόρµητη 
επιστολική έκφραση µε πληθωρικό συναίσθηµα, όπως εκείνη της Νεσιπές.  Πέντε 
µικρές πεζές περικοπές εναλλάσσονται ρυθµικά µε πέντε έµµετρα µέρη κρητικής (και 
όχι περσικής) µορφής. Τα περιγραφικά µέρη είναι πεζά, ενώ οι κρίσεις και οι 
αποκρίσεις των διαλεγοµένων είναι ποιητικές κατασκευές και µάλιστα  στροφές 
τεσσάρων και έξι στίχων σε άψογο δεκαπεντασύλλαβο στίχο,  ιαµβικό µέτρο µε 
σαφείς τοµές στην 8η συλλαβή, άρα σταθερά ηµιστίχια 8 και 7 συλλαβών. Η 
οµοιοκαταληξία  είναι ζευγαρωτή και επιµεληµένη µε τρόπο επιτυχή. Ίσως το δείγµα 
µας αυτό είναι µια σπάνια σύνδεση της ανατολικής λογοτεχνίας µε την 
(τουρκο)κρητική. Σίγουρα  αξίζει να αναζητηθούν τα  συνολικά προϊόντα αυτής της 
σύζευξης και η έκταση του λογοτεχνικού ρεύµατος στον τουρκοκρητικό χώρο. Η 
γλώσσα είναι η γνωστή καθαρεύουσα του Ρουκουνάκη, ο οποίος αποδεικνύει σε κάθε 
δείγµα της γραφής του, την βαθειά γνώση της ελληνικής καθαρεύουσας.  

Οι ποιητικές στροφές περιλαµβάνουν το καταστάλαγµα της σοφίας του 
καθοδηγητή αλλά και την ακρότητα της αφροσύνης του νέου. Πιο συγκεκριµένα, η 
1η, 4η και 5η στροφή, συµπυκνώνουν την αποφθεγµατολογία του δασκάλου, ενώ η 2η 
και 3η συγκεφαλαιώνουν την ολισθηρή αφροσύνη του νέου. Η στρατηγική  της δοµής 
αφήνει, όπως είναι λογικό, σαν τελευταία γεύση την σοφία του δασκάλου, που 
καυτηριάζει την πορεία του µέθυσου και παροµοιάζει την κατάληξή του µε τη γύµνια 
των φυτών κατά το χειµώνα.  

Το τουρκοκρητικό ή «περσοκρητικό» πεζοτράγουδο µε το διδακτικό του ύφος 
και περιεχόµενο, φέρνει στη σκέψη ανάλογα κείµενα από την ελληνική παράδοση 
κλασική και χριστιανική.  Την  παραβολή, για παράδειγµα,  του Ασώτου της Καινής 
∆ιαθήκης  αλλά και τον «Προς ∆ηµόνικον» παραινετικό λόγο του Ισοκράτη και τους 
Μύθους του Αισώπου (Γεωργός και οι παίδες αυτού, Νέος άσωτος και χελιδών). Η 
πέµπτη πεζή παρεµβολή µε την παραίτηση του σοφού συµβούλου και µε το 
«Αραβικόν Λόγιον» απόφθεγµα, θυµίζει το ευαγγελικό ρητό «αιρετικόν άνθρωπον 
µετά µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού�»296 Το εκπαιδευτικό ιδεώδες συνολικά 
θεωρούµενο πλησιάζει την ελληνική φιλοσοφία. Υπάρχει µια µαιευτική διδακτική 
σύλληψη, η οποία είναι συνυφασµένη µε το χριστιανικό αυτεξούσιο µάλλον παρά  µε  
το µουσουλµανικό κισµέτ. 

Ίσως είναι παρακινδυνευµένος συσχετισµός, όµως στους Πεζούς Ρυθµούς του 
Παπαντωνίου, κάποια σηµεία συγκλίνουν µε το αλλόκοτο κείµενο, που εξετάζοµε. 
Μεταξύ άλλων, στο διήγηµα «Ειµαρµένη»,  έχοµε κριτική στη «διάνοια της 
Ανατολής», που καθοδηγεί ανεξέλεγκτα την Ιστορία, και στο διήγηµα «Κοινή 
Προφητεία», έχοµε µέσα στο πεζό περιβάλλον το ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο δίστιχο: 
«Σήµε/ρα εί/µαι ο/ κοινός// κι ο αλά/θευτος/ προφή/της. � Σήµε/ρα ξέ/ρω εκεί/να που 
οι//άλλοι/τρέµουν /να τα/ πουν».     

 Γ. Αν διερωτηθούµε γιατί ο Ρουκουνάκης µετέφρασε αυτό το συγκεκριµένο 
διήγηµα και γιατί συνέδεσε την κρητική ποιητική νοοτροπία µε το περσικό αυτό έργο 

                                                 
296 Προς Τίτον, 3.10. 
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δεν είναι εύκολο να δώσουµε έγκυρη απάντηση. Απαιτείται σφαιρικότερη γνώση του 
τουρκοκρητικού λαγοτεχνικού τόπου. Είναι πάντως πολύ πιθανό να αναπτύχθηκε 
στους κύκλους της τουρκοκρητικής λογιοσύνης κάποια τάση, που ήθελε να αναδείξει 
την πνευµατική παράδοση της µουσουλµανικής Ανατολής297, και πέραν τούτου να 
µην υπάρχει καµιά άλλη σκοπιµότητα  στη δηµοσίευση.  

 Αν όµως καθοδηγηθούµε από τα µηνύµατα του συγκεκριµένου έργου, µπορούµε 
να πιστέψοµε ότι υπηρετούσε καθηµερινές ανάγκες πρακτικής ηθικής. Έχοµε ένα 
δηµοσίευµα µε ηθικοδιδακτικό ρόλο, που απευθύνεται στους νέους µε 
παραδειγµατικές αναλογίες από τη ζωή και τα ήθη της νεότητας. Το κοινωνικό 
ιδεώδες, που υπονοείται είναι το συντηρητικό και επιφυλακτικό ιδεώδες της 
µουσουλµανικής βιοθεωρίας. Και εδώ κυριαρχεί το ενδιαφέρον για την επιτυχία του 
νέου και την ευδοκίµησή του στη ζωή. Να σηµειώσοµε ότι το θέµα αυτό και η 
κρητική λογοτεχνία το είχε διαπραγµατευτεί πολύ νωρίτερα, µε τον Στέφανο Σαχλίκη, 
ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα298. Ο ευχάριστος ήχος του αυλού και η 
«ηδεία γεύσις του οίνοι» είναι διαχρονικές σειρήνες, που βρίσκουν ευδόκιµο έδαφος 
στην νεανική νοοτροπία του «εµπρός αγάλλου, φίλτατε, ευθύµως και ας λείπει � εκ 
της καρδίας σήµερον της αύριον η λύπη». Στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή µάλλον 
τα ήθη της µουσουλµανικής νεολαίας ήταν επιρρεπή προς τέτοιους «αστικούς» 
κινδύνους.   

                                                 
297 Για την ύπαρξη τουρκοκρητικής λογιοσύνης βεβαιώνει ο Φουρναράκης: «Με όλην την έλλειψιν 
δηµοσίων εκπαιδευτηρίων και συστήµατος εκπαιδεύσεως η Κρήτη έχει να επιδείξει, πλην των 
νεωτέρων και παλαιούς λογίους, ιδίως φιλολόγους και ποιητάς, οίτινες όµως δεν έδωσαν 
δηµοσιότητα εις τα έργα των καίτοι πολλά τοιαύτα συνέγραψαν και ιδίως ποιήµατα, τα οποία 
διετήρησαν εν χειρογράφοις και εποµένως έµειναν άγνωστοι και αφανείς�» Κ. Φουρναράκης, «Οι 
Μουσουλµάνοι της Κρήτης», Εφηµ. ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ, φ. 3345 (30 Ιαν. 1924).   
298 Και ο Σαχλίκης στους «Στίχους και Ερµηνείες» συµβουλεύει τον Φρατζισκή µε πατρική θέρµη 
και µεγάλο ενδιαφέρον για επιτυχία στη ζωή, µακριά από διασκεδάσεις, καταχρήσεις, ηδονές και 
ασωτίες. Και ο Φρατζισκής είναι πλουσιόπαιδο, «µεγάλου ανθρώπου υιός ακριβοαναθρεµµένος�» 
(26), και ο δάσκαλός του παρακολουθεί τα βήµατά του, προειδοποιεί για τις παγίδες της ζωής και 
συνδέει την προσωπική του χαρά µε την επιτυχία του νέου (�και αν τα πιάσεις Φραντισκή τα λόγια 
τα σε γράφω 31- και κάµεις τα στα νιότα σου τριγύρω γύρω τράφο 32- οµνύω σου, υιέ µου 
Φρατζισκή, εις του θεού την χάριν, 33 - εις τα σε συµβουλεύοµαι χαράν θέλεις επάρειν 34�). 
Στέφανος Σαχλίκης, «Στίχοι και Ερµηνείαι», Λίνου Πολίτη Ποιητική Ανθολογία, τ. Β΄, ∆ωδώνη, 
Αθήνα, 1985, 76-87. 
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∆ΕΙΓΜΑ Ι∆΄ 
► ΠΕΡΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.  (Συνέχεια)299 Εκ του Ροδώνος του Σααδή, 

Βιβλ. 1, διήγηµα 18. 
 
Λέγεται, ότι εν κυνηγεσίω οι µάγειροι του βασιλέως Νουχή Ρεβάνι Ααδήλ300 

παρεσκεύαζον αυτώ γεύµα εκ θυραµάτων. Επειδή δε δεν είχον άλας, εσκέφθησαν 
να στείλωσιν υπηρέτην τινα εις το εγγύς χωρίον, ίνα φέρη τοιούτον. Ο βασιλεύς 
µαθών τούτο προσεκάλεσε τον αποστελλόµενον υπηρέτην και τω είπε: «Μη 
λάβης το άλας δωρεάν, αλλά αγόρασον αυτό, ίνα µη γείνη τούτο συνήθεια και ίνα 
µη ζηµιωθή το χωρίον.» 

Αναφωνήσαντος δε τινος των περί αυτόν : «Εκ µικράς ποσότητος άλατος 
ποία ζηµία δύναται να προέλθη;», ο βασιλεύς απεκρίνατο. «Η νυν υπερµεγέθης 
οικοδοµή της αδικίας εν τω κόσµω κατ� αρχάς ήτο µικροτάτη, αλλ� επειδή πας ο 
ερχόµενος εις τον κόσµον προσθέτει τι εις αυτήν, έφθασεν εις ο νυν ευρίσκεται 
σηµείον.» 

                    Αν εκ του κήπου του λαού ο βασιλεύς ενδώση 
                                   εν ν� αφαιρέσει µήλον, 
                    τον κήπον οι περί αυτόν θέλουσι ερηµώση  
                                  χωρίς ν� αφήσουν φύλλον. 
                 
                    Αν δε εν τη κλοπή ωού µηδέν τι θεωρήση          

                                    την αδικίαν τότε,  
                πάσας τας όρνιθας ευθύς θέλουν καταβροχθίση 
                                 οι τούτου στρατιώται. 
 
               Ουδέν κερδίζει εν τη γη ο πράττων αδικίας 
               εκτός του αναθέµατος και της κακοδοξίας. 

 ش                                                        
Α. Στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας Ηράκλειον δηµοσιεύτηκε σαν συνέχεια 

του προηγουµένου, το 18ο διήγηµα από το πρώτο βιβλίο του Ροδώνος του Σααδή. ∆εν 
δηλώνεται, αλλά δεν υπάρχει αµφιβολία, ότι και αυτό το δηµοσίευµα επιµελήθηκε ο 
Φαζίλ Ρουκουνάκης, ο οποίος και µετέφρασε από κάποια άγνωστη τουρκική έκδοση 
το διήγηµα του Σααδή. ∆εν υπήρξε συνέχεια στα επόµενα φύλλα, παρά το ότι το 
Ηράκλειον είναι ένα από τα ελάχιστα δηµοσιογραφικά έντυπα της εποχής, που 
φιλοξενούσε τη «φωνή» των Τουρκοκρητών, χωρίς τις εθνικιστικές προκαταλήψεις, 
που προέβαλλαν τα άλλα έντυπα.  

 

                                                 
299 Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ. Β 65 (3 Νοέ. 1894), σελ. γ΄. 
300 «Ούτος ήτο εις των επισηµοτάτων βασιλέων της δυναστείας των Σασανιδών, ακµάσας 
ολίγα έτη προ της Εγείρας. Το όνοµα αυτού είνε Νουχή Ρεβάν η Ενουχή Ρεβάν, αλλά συνήθως 
απαντά µε το επώνυµον Ααδήλ (= δίκαιος ένεκα της ευθύτητος του χαρακτήρος)» 
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Β.  Το νέο κείµενο συνοδεύεται από τρεις ποιητικές στροφές γνωµικού 
περιεχοµένου, µε ιδέες από το πεζό απόσπασµα, που προηγήθηκε. Στο σύντοµο πεζό 
µέρος του διηγήµατος, µε τριτοπρόσωπη αφήγηση παρουσιάζεται το περιστατικό της 
παρασκευής γεύµατος για τον Βασιλέα Νουχί Ρεβανί Ααδήλ σε κάποια κυνηγετική 
εξόρµηση. Κάποιος υπηρέτης πήγε στο πλησιέστερο χωριό για να ζητήσει αλάτι, 
όµως ο βασιλιάς του υπέδειξε να το πληρώσει, για να µη ζηµιωθεί το χωριό. Όταν 
ένας υπηρέτης ρώτησε ποια ζηµιά µπορεί να προκληθεί από λίγο αλάτι, ο βασιλιάς 
απάντησε ότι η µεγάλη αδικία  στη γη προήλθε από µικροσκοπικές αδικίες, που κάθε 
άνθρωπος προσθέτει µε τη συµπεριφορά του.  

Ο περιεκτικός αυτός µύθος της περσικής παράδοσης ολοκληρώνεται µε δέκα 
στίχους ιαµβικούς  δεκαπεντασύλλαβους οµοιοκατάληκτους, που εναλλάσσονται µε 
ιαµβικούς επτασύλλαβους, επίσης οµοιοκατάληκτους. Η µορφή αυτής της ποιητικής 
παρεµβολής είναι πρωτότυπη, ακολουθεί βέβαια την κρητική παράδοση του 
ζευγαρωτού δεκαπεντασύλλαβου στίχου, φέρει όµως και την προσωπική σφραγίδα 
του συνθέτη Ρουκουνάκη, µε την καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα και τις καινοφανείς  
εναλλαγές των επτασύλλαβων στίχων.  

Το ποιητικό µέρος συγκεκριµενοποιεί το σοφό επιµύθιο, που το παραβολικό 
διήγηµα ανέπτυξε. Σύµφωνα µε την έµµετρη σοφή συµπύκνωση, ο βασιλιάς δεν 
πρέπει να αδιαφορήσει ούτε για την αφαίρεση ενός ευτελούς µήλου, ούτε για την 
αρπαγή  ενός ασήµαντου «ωού». Αν παραθεωρήσει τέτοιες ασήµαντες κλοπές, οι 
στρατιώτες του θα ερηµώσουν τους κήπους και θα καταβροχθίσουν  «πάσας τας 
όρνιθας». Το γνωµικό επίγραµµα, που επισφραγίζει την λογοτεχνική καταχώριση 
είναι διαχρονικό για την  ηθικοδιδακτική πείρα της ευρύτερης Ανατολής, αλλά και 
τυπικό προϊόν για την κρητική ιαµβική δεκαπεντασύλλαβη στιχουργική:  

« Ουδέν/ κερδί/ζει εν/ τη γη// ο πράτ/των α/δικί/ας,  
  εκτός/ του α/ναθέ/µατος// και της/ κακο/δοξί/ας».    
 
Γ.  Το ηθικοδιδακτικό µήνυµα του µικρού διηγήµατος είναι διαχρονικό και 

παναθρώπινο, αλλά είχει ιδεολογική αξία και στην τότε ιστορική συγχρονία της 
Κρήτης. Ένας χώρος όπου η ελλιπής δικαιοκρισία των ηγετών δηµιουργούσε 
κοινωνικές εκρήξεις ήταν η Κρήτη. Αν ο Φαζίλ είχε την ικανότητα να κατανοεί την 
περί δικαίου οπτική των συµπιεζόµενων Κρητών, τότε µπορούµε να λέµε ότι υπήρχε 
ιδεολογικός πλουραλισµός και στον χώρο της τουρκοκρητικής διανόησης, και δεν 
κυριαρχούσαν οι γνωστές εθνικιστικές και αντιπαραθετικές µονοτροπίες. Κάτι τέτοιο 
όµως µπορεί να φανεί µε σιγουριά από την συνεξέταση περισσότερων συναφών 
δειγµάτων.           
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΕ΄ 
►ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 12/24 ΜΑΪΟΥ 1896. 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.301  
Σε εισαγωγικό σηµείωµα, που προτάσσει ο µεταφραστής  Γ. Α. Σήφακας 

διαβάζοµε: «∆ηµοσιεύοµε κατωτέρω εν µεταφράσει το υπό τον ανωτέρω τίτλον υπόµνηµα 
των Τούρκων της Κρήτης προς τον Ευρωπαϊκόν τύπον� Το υπόµνηµα τούτο  συντεταγµένον 
γαλλιστί  και εκτυπωµένον εν Παρισίοις  εις φυλλάδιον εκ σελίδων 16 και εις σχήµα µικρόν, 
διέσωσα όλως τυχαίως προ 35 ετών, καθ� ην στιγµήν γνωστός έµπορος των Χανίων ητοιµάζετο 
να περιτυλίξει δι� αυτού πανικά, καθ� όσον δε γνωρίζω, τούτο δεν ευρίσκεται ούτε εις το 
Ιστορικόν Αρχείον Κρήτης, ούτε αλλαχού, µη κυκλοφορήσαν µεταξύ των Χριστιανών. ∆ι� 
αυτού οι Τουρκοκρήτες εκθέτοντες τα γεγονότα της πρώτης σφαγής των Χανίων, προσπαθούν 
να εµφανίσουν αυτά όχι ως σφαγήν προµελετηµένην, αλλ� ως λυπηρά συµβάντα, προκληθέντα 
υπό των Χριστιανών, δια ν� αναιρέσουν την δυσµενεστάτην εντύπωσιν, την οποίαν 
επροξένησαν ταύτα εις την κοινήν Ευρωπαϊκήν γνώµην�Οι συντάκται του υποµνήµατος, ως 
είναι επόµενον, εκθέτουν (τα γεγονότα) κατά τρόπον εξυπηρετούντα την άποψιν αυτών.»    

Το ως άνω υπόµνηµα έχει ούτω: 
 (Α΄µέρος, Κρητική Εστία, τχ.21 (Απρ. 1951), σσ.10-11) 
«Η Ευρώπη δυστυχώς είναι κακώς πληροφορηµένη επί των συµβαινόντων 

νυν εν Κρήτη. Μένει τις έκπληκτος προ των πεπλανηµένων άρθρων, άτινα 
εµφανίζονται είς τινας σοβαράς εφηµερίδας µετά την αιµατηράν σύγκρουσιν, 
ήτις έλαβε χώραν την (12) 24 Μαΐου προ των πυλών των Χανίων, σύγκρουσιν, 
ήτις παν άλλο υπήρξεν ή σφαγή, όπως ηθέλησαν να διϊσχυρισθούν.  

Ο αµερόληπτος τύπος, ο παγκοσµίως αναγινωσκόµενος και εκτιµώµενος, θα 
δεχθή αναµφιβόλως µεθ� ικανοποιήσεως παρατηρήσεις τινάς τεινούσας εις το να 
διαφωτίσουν, επί τινων σηµείων, την δηµοσίαν Ευρωπαϊκήν γνώµην. Η σηµερινή  
θέσις της νήσου Κρήτης οφείλεται κατά µέγα µέρος εις την δυσαρέσκειαν 
ορισµένων ατόµων, των οποίων τα προσωπικά συµφέροντα δεν ηδυνήθησαν να 
ικανοποιηθούν, της επιχωρίου ∆ιοικήσεως µη εχούσης θέσεις κενάς να 
παραχωρήση εις αυτά.  

Κατέστη αδύνατον εις µικρόν τινα αριθµόν Χριστιανών αντιπροσώπων της 
Κρητικής Βουλής, της συγκληθείσης το τελευταίον τούτο έτος, να συµφωνήσουν 
µετά των συναδέλφων και οµοθρήσκων των, οίτινες είχον δείξει κατά την 
σύνοδον ταύτην µετριοπάθειαν σύµφωνον προς τα πατριωτικά των αισθήµατα. 
Φοβούµενοι να φανερώσουν τα προσωπικά των συµφέροντα, επρόβαλαν 
ζητήµατα διατυπωθέντα υπό της κρητικής επαναστατικής επιτροπής, της οποίας 
η έδρα είναι εν Αθήναις, επί τω σκοπώ να ίδουν θριαµβευούσας τας εχθρικάς 
προς την Αυτοκρατορικήν Κυβέρνησιν µηχανορραφίας αυτών.  

                                                 
301 Κρητική Εστία, Χρόνος Γ΄, τχ. 21(Απρίλης 1951), σ. 10-11, το α΄ µέρος.  Τχ. 22 (Ιούλιος 1951), 
σελ. 4-5 το β΄ µέρος, και τχ. 23 (Νοε. 1951), σ. 5, το γ΄ µέρος. Στη Βιβλιοθήκη Χανίων βρέθηκε η 
αυθεντική γαλλική έκδοση του φυλλαδίου µε γενικό αριθµό 19568 (940-542). Επιγράφεται LES 
EVENEMENTS CRÉTOIS DU 24 MAI 1896, PAR LA DEPUTATION DES MUSULMANS DE 
CRÉTE. PARIS, Imprimerie Typ. et Lith. L. LHEN, 34, Rue du Four 34, 1896. Το κείµενο 
εκτείνεται σε 12 σελίδες. Ακολουθούν τέσσερις ακόµα σελίδες µε πίνακες πεσόντων Τουρκοκρητών 
και observations. 
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Πέντε ηµέρας προ της καθωρισµένης δια την υποχρεωτικήν λήξιν της 
Βουλής, ο Γενικός ∆ιοικητής Αλέξανδρος Καραθεοδωρής Πασσάς, Πρόεδρος 
αυτής, πιεζόµενος υπό της µεγάλης πλειοψηφίας (πέντε µόνον βουλευταί ήσαν 
αντίθετοι), εκήρυξε την σύνοδον επισήµως λήξασαν, των δηµοσίων ζητηµάτων, 
άτινα είχον προβληθεί προς συζήτησιν, όντων εξηντληµένων. Οι αντιτιθέµενοι 
βουλευταί, δια να εκφοβίσουν τους συνάδελφους των και να δώσουν δείγµα 
λαµπρού παλληκαρισµού, του οποίου η ηχώ θα µετεφέρετο ταχέως εις τας 
εφηµερίδας του µικρού γειτονικού βασιλείου (της Ελλάδος), διεκήρυξαν µε µίαν 
κακοτοποθετηµένην έπαρσιν και εν πλήρη Βουλή, ότι: «Τα ζητήµατα, τα οποία 
δεν ελύθησαν υπό της Συνελεύσεως θα ελύοντο δια των όπλων εις τα όρη». Ο 
τσαρλατανισµός αυτός εδηµιούργησεν εις ηµάς πολλάς περιπλοκάς.  

Πράγµατι µία ανώνυµος Επιτροπή 302 συνεστήθη πάραυτα εις την επαρχίαν 
Αποκορώνου, ήτις δεν είχε το θάρρος να ονοµασθή �επαναστατική�, εκ φόβου ότι 
η Κρήτη σύµπασα θα εξηγείρετο κατ� αυτής δια να την αποδοκιµάση. Η 
επιτροπή αύτη προέβη πλειστάκις κατά των Οθωµανών εις εγκληµατικάς 
πράξεις τόσον ατίµους, ώστε το θέαµα αυτών θα ήρκη να εξεγείρη και αυτούς 
τους αγρίους.  

Η ίδια Επιτροπή ηθέλησεν να καλυφθή µε ένα µανδύαν ψευδεπίσηµον. 
Συνέταξεν υπόµνηµα πλήρες επικινδύνων δια την Κρήτην διακηρύξεων και το 
επέδωκεν ως συνήθως εις τους Προξένους των Μεγάλων ∆υνάµεων και της 
Ελλάδος. Ολόκληρος η Κρήτη, εξαιρουµένου του Αποκόρωνα και των Σφακίων, 
απεκήρυξεν αναφανδόν τας προθέσεις της επιτροπής, και απέστειλεν 
απεσταλµένους δια να την συµβουλεύση να εγκαταλείψη ιδέας τόσον ολίγον 
περιεσκεµµένας και να την προτρέψη να διαλυθή.  

Οι ταραξίαι όµως δεν ηθέλησαν να δώσουν ακρόασιν εις τας συνετάς 
παρακελεύσεις των φιλησύχων πολιτών. Οι τελευταίοι ούτοι,  εν τω ζωτικώ 
συµφέροντι του τόπου, επειράθησαν µίαν τελευταίαν προσπάθειαν. Παρεκάλεσαν 
τους επισκόπους Χανίων, Ρεθύµνου και Σφακίων να µεταβούν παρά τη Επιτροπή 
δια να προλάβουν ανωφελείς ταραχάς, αι οποίαι ηδύναντο να έχουν τροµεράς 
συνεπείας. Οι ιεράρχαι ούτοι, εµπνεόµενοι από ανθρωπιστικά αισθήµατα, 
επελήφθησαν µετά τάχους της αποστολής, ήτις ενεπιστεύθη εις αυτούς, αλλά 
προς µεγάλην λύπην των, το ειρηνικόν και πατρικόν διάβηµά των απέτυχεν 
πλήρως.  

Η Επιτροπή βλέπουσα αυξανόµενον καθηµερινώς τον αριθµόν των 
φυγοδίκων και κακούργων, πολυπληθών δυστυχώς εν τη νήσω Κρήτη, έσχε το 
θράσος να πολιορκήση δι� αυτών την φρουράν, τους Μουσουλµάνους κατοίκους 
και τους υπαλλήλους του Βάµου, και να εµποδίση πάσαν επικουρίαν 
προωρισµένην εις την απελευθέρωσιν των πολιορκουµένων.  

Βασιζοµένη εις την φρούδην και απατηλήν ταύτην επιτυχίαν, η Επιτροπή 
εκάλεσε την (12) 24 Μαΐου όλους τους χωρικούς των πέριξ όπως συνεχίσουν τας 
εχθροπραξίας. Οι κάτοικοι των γειτονικών χωρίων, οι µεν εκ συµφέροντος, οι δε 

                                                 
302 Εννοεί τη Μεταπολιτευτική Επιτροπή του Μανούσου Κούνδουρου. 
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εκ συµπαθείας, και οι λοιποί βιασθέντες, ηνώθησαν µετά των επαναστατών. Η 
Επιτροπή δεν εσταµάτησεν εκεί. Επολιόρκησε τας Μουσουλµανικάς οικογενείας 
και τους Τούρκους Χωροφύλακας, τους ευρισκοµένους εις τα χωρία Σέµπρωνα, 
Ρούµατα, Μούλετε, Ψείρες, Βλαχερωνίτισσα, Συρίλι, Σάσαλο, κλπ. Αι δυστυχείς 
αύται οικογένειαι υπέστησαν τροµεράς δοκιµασίας. Ο πίναξ ο συνηµµένος 
ενταύθα δίδει λεπτοµερείας τινάς.  

Είναι αποδεδειγµένον και παγκοίνως γνωστόν εις όλον τον κόσµον, ότι 
πραγµατικώς το Σάββατον, (11) 23 Μαΐου, οι Χριστιανοί του χωρίου Σιρίλι 
έσφαξαν ολόκληρον µουσουλµανικήν οικογένειαν, εβίασαν την γυναίκα και δεν 
εφείσθησαν των δύο µικρών τέκνων. Οθωµανοί τινές των Χανίων, οίτινες είχον 
συγγενείς µεταξύ των πολιορκηθέντων, ήσαν φυσικά εξηγριωµένοι, και εν τη 
νοµίµω αγανακτήσει των, εζήτησαν όπλα από την Γενικήν ∆ιοίκησιν, ίνα 
προσέλθουν αρρωγοί εις τους κινδυνεύοντας αδελφούς των. 

Κατά την στιγµήν ταύτην, ότε αι ανώταται αρχαί του τόπου, µε µίαν 
πατριωτικήν ευγλωττίαν, προέβαινον εις τον κατευνασµόν του υπερερεθισµού 
των πνευµάτων, και οι συγγενείς των πολιορκηµένων και σφαγιαζοµένων 
Μουσουλµάνων εξήρχοντο πειθήνιοι της πόλεως επιστρέφοντες εις τας κατοικίας 
των, ο καβάζης του Ρωσσικού Προξενείου, διερχόµενος µεταξύ των δύο 
εξωτερικών πυλών της πόλεως, ανεµίχθη κατά τρόπον αυθάδη και προκλητικόν 
εις τα καθήκοντα  της αστυνοµίας, ετραυµάτισε δια βολής περιστρόφου τον 
αξιωµατικόν της φρουράς Φεΐζη Αγάν και εφόνευσεν επί τόπου τον Οθωµανόν 
Χατζή Αµπτουλλάχ. Κατά την συµπλοκήν ταύτην ήτις αµέσως έλαβε σοβαράς 
διαστάσεις, ο καβάζης εφονεύθη και ούτος, καθώς και ο Οθωµανός Εµίν 
Εφέντης, µέλος του Γενικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Κρήτης. Ο τελευταίος 
ούτος παρών εκεί κατά την τροµεράν εκείνην στιγµήν, παρώτρυνεν εις γαλήνην 
και ησυχίαν.  

                (Β΄ µέρος, Κρητική Εστία, τχ. 22 (Ιούλ.1951), σ. 4-5.) 
Αυτοστιγµεί η είδησις διεδόθη εις την πόλιν και οι Χριστιανοί ωχυρωµένοι 

εις τας οικίας των, επυροβόλουν δια των παραθύρων κατά των στρατιωτών και 
των Τούρκων των διερχοµένων δια των οδών Στιβανάδικα, Κρύο Βρυσάλι και 
Κισλά. Οι πυροβολισµοί ηκούοντο εκ διαφόρων σηµείων, και ο ερεθισµός έλαβε 
διαστάσεις ανησυχαστικάς. Εν τούτοις, χάρις εις την σωφροσύνην του στρατού 
και των προκρίτων Οθωµανών και Χριστιανών, αι ταραχαί έληξαν την ιδίαν 
ηµέραν.  

Την εποµένην ∆ευτέραν, και την µεθεποµένην, Χριστιανοί τινες 
επυροβόλησαν εκ νέου από τα παράθυρα κατά των περιπόλων και εφόνευσαν τον 
σκοπόν του στρατώνος. Την ∆ευτέραν δύο Οθωµανοί, ο Ιµβραήµ Καουράκης και 
ο Χουσεΐν Κνιθάκης επληγώθησαν. Ο τελευταίος απέθανε µετά τινας ηµέρας.  

Εις οιανδήποτε  άλλην χώραν, η κατάστασις αύτη θα ηδύνατο να έχη 
ολεθρίας συνεπείας. Αλλά χάρις εις το πατροπαράδοτον ανθρωπιστικόν πνεύµα 
των Μουσουλµάνων, η ησυχία αποκατεστάθη ταχέως και βασιλεύει ήδη, όπως 
και εις το παρελθόν.  
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∆ιατί οι Χριστιανοί οι οποίοι κατοικούν εις τας συνοικίας του Τοπ-Χανέ και 
του Καστελλίου δεν έχουν τίποτε να θρηνήσουν; Τούτο προέρχεται εκ του ότι 
είχον την σύνεσιν να µη πυροβολήσουν ούτε κατά του στρατού, ούτε κατά των 
εντοπίων Μουσουλµάνων. Αι Χριστιανικαί οικογένειαι, αι οποίαι διαµένουν εις 
τας συνοικίας τας κατοικουµένας υπό Μουσουλµάνων, όχι µόνον δεν 
ηνοχλήθησαν, αλλά τουναντίον κατέστησαν αντικείµενον πατρικής προστασίας 
εκ µέρους των συµπατριωτών των Τούρκων και των αυτοκρατορικών 
στρατευµάτων.  

Μεταξύ των Τούρκων 5 γυναίκες, 4 παιδιά, και 31 άνδρες, ων τα ονόµατα 
αναφέρονται εις τον συνηµµένον κατάλογον, εφονεύθησαν σκληρώς κατά τας 
αποφράδας εκείνας ηµέρας εν Χανίοις, εις τα χωρία τα υπό των Χριστιανών 
περικυκλωθέντα. Όλοι οι άλλοι Τούρκοι χωρικοί οφείλουν την ζωήν των εις το 
θάρρος και τον ηρωισµόν µε τον οποίον αντιµετώπισαν τας επιθέσεις των 
Χριστιανών.  

Χριστιανοί φονευθέντες είναι 2 γυναίκες, 2 παιδιά και 35 άνδρες.  
Μία αµερόληπτος των πραγµάτων εξέτασις καταδεικνύει κατά τρόπον 

σαφή, ότι οι µόνοι υπαίτιοι των αξιοθρηνήτων τούτων ταραχών είναι: τα ολίγα 
µίσθαρνα όργανα του Κρητικού Κοµητάτου των Αθηνών, και τα µέλη της 
Επιτροπής, άτινα ηθέλησαν να εκµεταλλευθούν τας περιστάσεις µε τον 
αποκλειστικόν σκοπόν της εξυπηρετήσεως των προσωπικών των συµφερόντων. 
Ο καβάζης  του ρωσσικού Προξενείου, ο οποίος εις την ιδιωτικήν του ζωήν είχε 
δείξει διαγωγήν αξιόµεµπτον και εκείνοι οι οποίοι άνευ ανάγκης αµύνης 
επυροβόλουν από των παραθύρων εφόνευσαν πρόσωπα ανυπεράσπιστα.  

Είναι αναµφισβητήτως βέβαιον, ότι αι σκηναί αύται, δια τας οποίας 
λυπούµεθα βαθύτατα, δεν θα συνέβαινον ποτέ: 1) Εάν η Επιτροπή του 
Αποκορώνου δεν είχε συσταθή δια να διαταράξη την τάξιν και την ησυχίαν της 
Κρήτης, 2) εάν ο καβάζης του Ρωσσικού Προξενείου δεν επροκάλει την 
χωροφυλακήν και δεν εφόνευε τον Χατζή Αµπτουλλάχ, 3) εάν οι Χριστιανοί δεν 
επυροβόλουν εκ των οικιών των. Είναι όλως πρόδηλον, ότι η υπαιτιότης των 
τόσων λυπηρών γεγονότων επιπίπτει επί των δραστών τούτων.  

Όσον δι� ηµάς τους Τούρκους, έχοµεν δώσει δείγµατα πλειστάκις των 
αδελφικών αισθηµάτων, άτινα µας εµπνέουν απέναντι των Χριστιανών 
συµπατριωτών µας. Αισθανόµεθα πάντοτε ειλικρινή επιθυµίαν και σταθεράν 
θέλησιν να  ζώµεν ως αδελφοί µετ� αυτών, εξυπηρετούντες τοιουτοτρόπως τα 
αληθή συµφέροντα της κοινής πατρίδος, όπερ αποτελεί τον µόνον τρόπον 
ν�απολαύσωµεν τους γλυκείς καρπούς µιας ειρηνικής και ευτυχούς ζωής.  

Μερικαί σοβαραί εφηµερίδες καλώς διατεθειµέναι, αλλά κακώς 
πληροφορηµέναι, ισχυρίζονται, ότι συµφώνως προς διεθνή τινα σύµβασιν, η 
Α.Α.Μ. ο Σουλτάνος, είναι υποχρεωµένος να διορίζη εν Κρήτη Γενικούς 
∆ιοικητάς πάντοτε Χριστιανούς, και δεν σταµατούν έως εδώ: λέγουν ακόµη ότι 
το βάρος των επαχθών φόρων ώθησε τους Κρήτας εις την επανάστασιν. Είναι 
αληθώς εκπληκτικόν, ότι αύται έπεσαν εις δύο πλάνας τόσον βαθείας. ∆εν 
υπάρχει καµµία διεθνής σύµβασις ορίζουσα τοιαύτα τινά. Το φιρµάνιον του 1878 
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και η συνθήκη του Βερολίνου δεν κάµνουν καµµίαν µνείαν τοιαύτης τινός 
υποχρεώσεως αναληφθείσης υπό της Τουρκίας. Αλλ�ο συνετός Ηγεµών, δια να 
ικανοποιήση την φιλαυτίαν των Χριστιανών, διώρισε διαδοχικώς εν Κρήτη 
Βαλήδες τους εξής: Κωνσταντίνον Αδοσίδην Πασσάν, Φωτιάδην Πασσάν, 
Σάββαν Πασσάν, Κωνσταντίνον Ανθόπουλον Πασσάν, Νικόλαον Σρντίνσκην 
Πασσάν και Αλέξανδρον Καραθεοδωρήν Πασσάν.  

Ο Φωτιάδης Πασσάς διώκησε τον τόπον επί 6 ½ έτη. Εις το τέλος της 
περιόδου ταύτης, οι Χριστιανοί βουλευταί οµοθύµως εζήτησαν την παύσιν του, 
αφ� ου θορυβωδώς τον εστιγµάτισαν εν τη Γενική Συνελεύσει.  Ο Σάββας 
Πασσάς, από της αφίξεώς του εγένετο δεκτός υφ� ολοκλήρου του χριστιανικού 
πληθυσµού των Χανίων µε εχθρικάς εκδηλώσεις. Οι κώδωνες των εκκλησιών 
ηχούσαν πενθίµως. Επί τη ειδήσει του διορισµού του Καραθεοδωρή Πασσά οι 
Χριστιανοί τόσον ενθουσιάσθησαν ώστε οι ποιηταί έψαλλον την έλευσίν του. Οι 
ίδιοι αυτοί Χριστιανοί, οι οποίοι εώρτασαν την δόξαν του παρενέβαλον εις αυτόν 
τοιαύτα προσκόµµατα, ώστε ο υπέροχος αυτός αξιωµατούχος του Κράτους 
απέτυχε πλήρως εις την αποστολήν του. 

           (Γ΄µέρος, Κρητική Εστία, τχ. 23, (Νοέ. 1951), σ.5.) 
Ηκούσθη ποτέ εις τα δύο ηµισφαίρια να γίνεται λόγος περί µιας χώρας όπου 

ο χωρικός δεν πληρώνει κανένα φόρον και κανένα δασµόν δια τα προϊόντα του; 
Εις τας εφηµερίδας, αι οποίαι ισχυρίσθησαν ότι οι Κρήτες κύπτουν υπό το βάρος 
των φόρων, απαντώµεν επισήµως ότι ο Κρης χωρικός δύναται να παράγη παν ότι 
θέλει χωρίς να είναι υποχρεωµένος να πληρώση οιασδήποτε φύσεως τέλος, ενώ 
εν Γαλλία, εν Ιταλία, εν Γερµανία, εν Ελλάδι, πληρώνουν 40% επί των προϊόντων 
και των προσόδων. Εν Κρήτη µόνον η εξαγωγή επιβαρύνεται µε δασµόν 10% 
υπέρ του δηµοσίου.  

Υπάρχει εις την Οικουµένην, χώρα πλέον ανεκτ(ικ)ή από την Τουρκίαν; Εις 
τα ελληνικά σχολεία της Κρήτης είναι επιτετραµµένη η διδασκαλία άνευ 
ελέγχου. Οι Χριστιανοί, καταχρώµενοι της ελευθερίας ταύτης, διδάσκουν εις τα 
σχολεία των την ιστορίαν, της ελληνικής επαναστάσεως και απελευθερώσεως 
υπερεγκωµιαζοµένων υπό των συγγραφέων και ποιητών. Και είναι γνωστόν εξ 
άλλου, πώς χαρακτηρίζονται οι Τούρκοι εις τα έργα αυτά. Ουδεµία παρατήρησις 
δεν εγένετο ποτέ εις τους συγγραφείς των πλανών τούτων. Η Γερµανία επέβαλεν 
εις τας κατακτηθείσας χώρας την γλώσσαν του Γκαίτε και του Σίλλερ303, και δεν 
έκαµε παρά το καθήκον της. Η Τουρκία δεν επέβαλεν εις κανέν µη 
µουσουλµανικόν σχολείον της Αυτοκρατορίας την τουρκικήν γλώσσαν. 

 Επιτρέπεται ήδη εις Παρισίους και Ρώµην, χώρας αποκλειστικώς 
χριστιανικάς, να κάµνουν δηµοσία θρησκευτικάς λιτανείας, όπως της Αγίας 
∆ωρεάς; Εν Τουρκία επιτρέπονται όλα µε προθυµίαν. Όλαι αι θρησκείαι και αι 

                                                 
303 Προφανώς λόγω τυπογραφικού λάθους στη µετάφραση της Κρητικής Εστίας αναφέρεται άλλο 
όνοµα. Στο πρωτότυπο γαλλικό κείµενο αναγράφεται «�la langue de Goëet et de Schiller�» 
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εξωτερικαί λατρείαι ελευθέρως εξασκούνται. Εν Κρήτη οι στρατιώται 
παρουσιάζουν όπλα πρό του Σταυρού304.  

Εν τούτοις οι Χριστιανοί δεν αφήνουν να τους διαφύγη ουδεµία ευκαιρία 
χωρίς να διαταράξουν και να δηλητηριάσουν την ζωήν των συµπατριωτών των 
Οθωµανών. Και όταν µερικοί εκ τούτων, εν τη απελπισία των, καταφεύγοντες εις 
αντεκδικήσεις, διαπράττουν αδίκηµά τι, το οποίον αποδοκιµάζοµεν µε όλην την 
δύναµιν της ψυχής µας, και δια τούτο βοηθούµεν τας δικαστικάς αρχάς να 
τιµωρούν τους ενόχους, ωρισµέναι ευρωπαϊκαί εφηµερίδες εξάπτονται εξ 
ελλείψεως αυθεντικών πληροφοριών, δίδουν το σύνθηµα του κινδύνου εις τους 
πεπολιτισµένους λαούς, και καλούν εις τα όπλα δια να «εκδιώξουν αυτούς τους 
Τούρκους, αυτούς τους βαρβάρους». 

Εξ αφορµής των γεγονότων, ων θέατρον υπήρξεν η Κρήτη, αι ίδιαι 
εφηµερίδες δεν παρέλειψαν να αφιερώσουν άρθρα, βασιζόµενα εις αρχεία 
σοβαρά, αλλά λυπούµεθα να το διαπιστώσωµεν, κακώς πληροφορηµένα. Μερικά 
από τα όργανα ταύτα εκθέτουν τα γεγονότα µε τόσην αµέλειαν περί την αλήθειαν, 
ώστε δικαιούται τις να υποθέση ότι ο γράψας ενεφορείτο από αρκετήν δόσιν 
µεροληψίας.  

Έλθετε εις την Ανατολήν, έλθετε εις την Κρήτην, µελετήσετε επί τόπου το 
ζήτηµα των εθνοτήτων, και θα διαπιστώσετε µεθ� ικανοποιήσεως, ότι το δίκαιον 
όλων των εθνών  είναι περισσότερον σεβαστόν εις την χώραν ταύτην παρά 
παντού αλλού. Με τας πληροφορίας ηθελήσαµεν να βεβαιώσωµεν την αλήθειαν 
των προεκτεθέντων. Είµεθα βέβαιοι ότι αι σοβαραί και αµερόληπτοι εφηµερίδες, 
εξ ων σηµαντικός αριθµός υφίσταται εν Ευρώπη, θα δεχθούν µετά τινος 
ευµενείας τας σκέψεις ταύτας αναφορικώς προς την δυστυχή νήσον, της οποίας η 
ευηµερία εξαρτάται αποκλειστικώς από την συνετήν καλήν θέλησιν των 
Χριστιανών, των οποίων η συµβολή δύναται να καταστήση την Κρήτην τον 
πλέον παραγωγικόν, τον πλέον πλούσιον και τον ωραιότερον τόπον όλου του 
κόσµου.  

Χανιά (8) 20. Ιουνίου 1896. 
(Στο γαλλικό κείµενο ακολουθεί κατάλογος µε τα ονόµατα και τον τόπο 

κατοικίας των 41 νεκρών Τουρκοκρητών κατά τις ταραχές των ηµερών.)  

                      ى                                                   
    Α. Το µακροσκελές αυτό κείµενο  γράφτηκε ένα µήνα µετά τα θλιβερά 

γεγονότα των Χανίων, πρωτοδηµοσιεύτηκε στα  γαλλικά  σαν απάντηση στα 
φιλελληνικά  κείµενα των ευρωπαϊκών εφηµερίδων και δίνει την τουρκοκρητική 
οπτική πάνω στα αίτια της τελευταίας  εξέγερσης στην Κρήτη. Η δηµοσίευση της 
µετάφρασης, που έκανε ο Γ. Α. Σήφακας, δεν αντιβαίνει στην αναζήτηση αυθεντικών 
µορφών του τουρκοκρητικού λόγου, δεδοµένου ότι, η αρχική µορφή του κειµένου, 
πάνω στην οποία συµφώνησε η «αντιπροσωπεία Τούρκων της Κρήτης» σίγουρα ήταν 

                                                 
304 Και στο σηµείο αυτό υπάρχει τυπογραφικό λάθος στο κείµενο της Κρητικής Εστίας και αντί της 
λέξης «Σταυρού» αναγράφεται «Στρατού». Το γαλλικό κείµενο δεν αφήνει αµφιβολία. «En Créte les 
soldats presentent les armes devant la Croix.»  
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στην ελληνική γλώσσα. Το συγκεκριµένο κείµενο δείχνει ακόµα µία κατεύθυνση προς 
την οποία µπορεί να στραφεί η αναζήτηση ιχνών τουρκοκρητικού γραπτού λόγου, 
έστω και αν το περιεχόµενο δεν αναµένεται να είναι λογοτεχνικό, αλλά σχετισµένο µε 
τον πολιτικό προβληµατισµό της εποχής και την προπαγάνδιση των τουρκικών 
απόψεων. Υπάρχουν και άλλα προπαγανδιστικά κείµενα, που κυκλοφόρησαν στο 
εξωτερικό µε σκοπό να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, και απηχούν κατά 
τον πιο σαφή τρόπο τις απόψεις της µεγάλης πλειοψηφίας των Τουρκοκρητών, οι 
οποίοι δεν αποµακρύνθηκαν ποτέ από την πολιτική της Κωνσταντινούπολης και από 
τις επιλογές των Γενικών ∆ιοικητών της Κρήτης και του Αυτοκρατορικού στρατού305.   

Η εξιστόριση των «Κρητικών Γεγονότων» ξεκινάει ένα χρόνο πριν από τη σφαγή 
της 12ης Μαΐου, την οποία η τουρκοκρητική παρουσίαση θέλει να επιρρίψει στην 
πολιτική συµφεροντολογία της ελληνικής πλευράς. Το κακό, θέλει να πει, άρχισε στις 
28 Ιουνίου 1895, όταν ο Καραθεοδωρής Πασάς διέλυσε τη συνέλευση, επειδή τα προς 
συζήτηση θέµατα είχαν, δήθεν,  εξαντληθεί. Στην πραγµατικότητα η Συνέλευση 
διέκοψε τη λειτουργία της µε εντολή του θορυβηµένου Καραθεοδωρή, επειδή οι 
Χριστιανοί εκπρόσωποι ζητούσαν επίµονα την επαναφορά του Χάρτη της Χαλέπας, 
τον οποίο η Οθωµανική ∆ιοίκηση είχε πλήρως καταπατήσει. Η «ανώνυµος 
Επιτροπή», που κατά την άποψη  των συντακτών «συνεστήθη εις την επαρχίαν 
Αποκορώνου» και «προέβη εις ατίµους εγκληµατικάς πράξεις κατά των Οθωµανών» 
είναι η Μεταπολιτευτική Επιτροπή του Μανούσου Κούνδουρου, που 
δραστηριοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1895 µε αιτήµατα την αυτονοµία της Κρήτης 
έναντι φόρου στον Σουλτάνο, και την επαναχορήγηση των προνοµίων της Σύµβασης 
της Χαλέπας, που ζητούσαν και οι Κρήτες βουλευτές. Η Επιτροπή παρουσιάζεται σαν 
οµάδα ταραξιών αποκοµµένη από τον κρητικό λαό, ενώ είχε την υποστήριξη του 
κρητικού λαού και του Άγγλου προξένου Billioti. Είχε επανειληµµένα  συγκαλέσει 
γενικές συνελεύσεις για την έγκριση των προτάσεών της.  

Κατά την άποψη των συγγραφέων, η πολιορκία του Βάµου τον Μάιο του 1896 
και   τα εγκλήµατα των Χριστιανών στην ύπαιθρο των Χανίων  εξερέθισαν το θράσος 
των και τους οδήγησαν στις σφαγές των Χανίων και στα κατά των Τούρκων 
«έκτροπα» του Σαββάτου 23, Κυριακής 24, ∆ευτέρας 25 και Τρίτης 26 Μαΐου 1896,  
που περιγράφονται αναλυτικά και µονόπλευρα, όπως είναι φυσικό. ∆εν γίνεται λόγος 
για την ταπείνωση του τουρκικού στρατού στην δεκαπενθήµερη αυτή πολιορκία  του 
Βάµου, που προκάλεσε την έξαψη µίσους των Τουρκοκρητών, και τις απειλές για  
αντεκδίκηση στα Χανιά. Στο κείµενο αναφέρεται ο φόνος του Καβάζη του ρωσικού 
Προξενείου, Γιώργη Κοντζάµπαση, όχι όµως ο φόνος στο ίδιο σηµείο και του Καβάζη 
του ελληνικού Προξενείου, Γιώργη Κουβαριτάκη, και η ανάµειξη των υπόλοιπων 
προξένων, που συγκράτησαν τα πνεύµατα. Σηµαντική πληροφορία είναι ο αριθµός 
των νεκρών, 31 Μουσουλµάνων και 35 Χριστιανών, που επίσηµα δεν είχε ποτέ 

                                                 
305 Ο γαλλοτραφής Βελή Πασάς, γιος του Μουσταφά Γκιριτλή, είναι ένας από τους πρώτους 
Τουρκοκρήτες, που τροφοδότησαν  εντύπως την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη µε τις πεποιθήσεις της 
τουρκοκρητικής πλευράς. Αν και ο Βελής  προτίµησε την ανωνυµία, του αποδίδεται το έργο: [Veli 
Pacha], La Verite sur les evenements de Candie, Paris, 1858.    
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ανακοινωθεί306. Υπάρχει όµως και στον αριθµό των θυµάτων  µια σκοπιµότητα, που 
βαραίνει την ελληνική πλευρά, η οποία κατά τα γραφόµενα, σκότωσε 5 γυναίκες και 
4 παιδιά, έναντι 2 γυναικών και 2 παιδιών, που σκότωσαν οι Τούρκοι.  

Η «αµερόληπτος των πραγµάτων εξέτασις», που επιχειρούν οι Τουρκοκρήτες 
συγγραφείς της έκθεσης, χρησιµοποιεί τα ιστορικά γεγονότα επιλεκτικά και µε µόνο 
σκοπό να πείσει ξένους αναγνώστες, ότι ο Σουλτάνος είναι ένας ανεκτικός δεσπότης, 
ότι την ανάφλεξη του Κρητικού πρακαλεί η Ελλάδα και οι ασύδοτοι επαναστάτες, ότι 
δηλαδή «οι µόνοι αίτιοι των αξιοθρηνήτων τούτων ταραχών είναι: τα ολίγα µίσθαρνα 
όργανα του Κρητικού Κοµητάτου των Αθηνών, και τα µέλη της Επιτροπής�».  

Β. Το κείµενο είναι µια καλά φροντισµένη έκθεση των τελευταίων πτυχών του 
Κρητικού Ζητήµατος, όπως θα τις ήθελε να παρουσιάζονται η τουρκοκρητική 
πλευρά. Ο χωρισµός σε τρία µέρη δεν έχει σχέση µε τη θεµατική διάρθρωση του 
έργου και εξυπηρετεί µόνο την καταχώριση στην Κρητική Εστία. Το κύριο µέρος του 
δηµοσιεύµατος χωρίζεται σε δύο µέρη, Στο πρώτο παρουσιάζονται τα γεγονότα των 
ετών 1895-1896, που κατέληξαν στη γνωστή πρώτη σφαγή των Χανίων (η δεύτερη 
τον Ιανουάριο 1897), παρά τη ρητή διευκρίνιση των Οθωµανών συντακτών, ότι η 
«σύγκρουσις προ των πυλών των Χανίων, παν άλλο υπήρξεν ή σφαγή�». Το δεύτερο 
µέρος περιγράφει τη συνεπή και έντιµη πολιτική της Τουρκίας, που σέβεται απολύτως 
τη σύµβαση του 1878 και τις διεθνείς  δεσµεύσεις για την Κρήτη. Επιπλέον 
επισηµαίνεται µε αριθµούς και παραδείγµατα, η ανεκτική οικονοµική πολιτική της 
Τουρκίας στο νησί, και η φιλελεύθερη στάση της στα θέµατα εκπαίδευσης και  
θρησκείας.  

Ο πρόλογος και ο επίλογος της συγγραφής έχουν τύχει ειδικής φροντίδας ώστε 
να υπηρετούν τον βαθύτερο στόχο της επιστολής, που δεν είναι άλλος από την 
καταπολέµηση του αρνητικού κατά της Τουρκίας κλίµατος στην Ευρώπη. «Η Ευρώπη 
δυστυχώς είναι κακώς πληροφορηµένη επί των συµβαινόντων εν Κρήτη», γνωµατεύει 
ο συντάκτης σε µια σαφή στρατηγική αντίκρουσης  των «πεπλανηµένων άρθρων 
άτινα εµφανίζονται εις τινας σοβαράς εφηµερίδας». Στον επίλογο επανέρχεται στα 
κακώς πληροφορηµένα δηµοσιογραφικά όργανα της Ευρώπης, που «εκθέτουν τα 
γεγονότα µε τόσην αµέλειαν περί την αλήθειαν, ώστε δικαιούται τις να υποθέση» ότι 
ο γράφων εµφορείται «από αρκετήν δόσιν µεροληψίας». Η κατακλείδα προσκαλεί 
τους δηµοσιογράφους να έλθουν στην Κρήτη και να µελετήσουν το ζήτηµα των 
εθνοτήτων, για να διαπιστώσουν «µεθ� ικανοποιήσεως» όπως αναφέρεται, «ότι το 
δίκαιον όλων των εθνών είναι περισσότερον σεβαστόν εις την χώραν ταύτην παρά 
παντού αλλού». Βέβαια, επειδή στην Κρήτη πολυάριθµοι απεσταλµένοι ξένων 
εφηµερίδων κατέγραφαν διαρκώς την βάναυση καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαίων, η πρόσκληση εξειδικεύεται «εις τας σοβαράς και αµερολήπτους εφηµερίδας, 
ων σηµαντικός αριθµός ευρίσκεται εν Ευρώπη�».  

Το ύφος είναι επίσηµο, ορθολογικό, µετριοπαθές και διαλλακτικό, όπως 
επιβάλλει η κρισιµότητα της περίστασης. Ο ευρωπαϊκός χώρος είναι καθοριστικός για 
την πορεία του Κρητικού και η κρίση των Ευρωπαίων βαρύνουσα. Τα επιχειρήµατα 

                                                 
306 Γιάννης Τσίβης, Χανιά, 1252-1940, Γνώση, Αθήνα, 1993, 237.  
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είναι λογικοφανή και καταλογίζουν προθέσεις φιλειρηνικές, φιλάνθρωπες και 
ανεξίκακες µόνο  στην τουρκοκρητική πλευρά. Καταγράφονται µόνο τα κεφαλαιώδη 
περιστατικά της τελευταίας έκρηξης, εκείνα που σίγουρα κατέγραψαν οι ξένες 
εφηµερίδες και παρακολούθησαν οι ξένοι αναγνώστες και οι ευθύνες  κάθε 
αιµατηρού περιστατικού επιρρίπτονται στους αντιπάλους.  

Τον φόνο του Καβάζη του ελληνικού Προξενείου, για παράδειγµα, που, ίσως,  
δεν τον ανέγραψαν οι ξένες εφηµερίδες, δεν τον µνηµόνευσαν στην έκθεση, σε 
αντίθεση µε τον κλητήρα του ρωσικού προξενείου, ο οποίος, πέρα από την 
«αξιόµεµπτον διαγωγήν», που είχε επιδείξει, πυροβόλησε και πρώτος. Τα γεγονότα 
ερµηνεύονται µε τρόπο, που αρθρώνει λογικοφανή αντίλογο και εκµαιεύει τη δίκαια 
συµπάθεια. Οι χριστιανικές βιαιότητες  περιγράφονται σαν καθοριστικά περιστατικά 
της σύγκρουσης  και παρατίθενται  πειστικοί πίνακες για τα θύµατα της 
µουσουλµανικής πλευράς, µε την ηλικία, τον τόπο θανάτου και το φύλο του νεκρού.   
Υπενθυµίζεται η συνέπεια της Τουρκίας στις  διεθνείς δεσµεύσεις και η ήπια πολιτική 
της µε τρόπο, που πλάθεται για την Οθωµανική Αυτοκρατορία  µια εικόνα σοβαρή, 
πολιτισµένη  και προοδευτική, ιδιαίτερα  στο θέµα της µεταχείρισης των εθνοτήτων.  

  
Γ. Ο ιθύνων νους της γραφής οργανώνει ιδεολογικά αυτό το κείµενο για να 

ανατρέψει την πλάστιγγα των εντυπώσεων. Εκ προθέσεως παρουσιάζει την ελληνική 
πλευρά µε τα χαρακτηριστικά της συµφεροντολογικής φιλαυτίας, του πολιτικού 
«τσαρλατανισµού», του φιλοτάραχου πνεύµατος, της ανατρεπτικής νοοτροπίας και 
της αιµοβορίας, σε αντίθεση πάντα προς την αθώα τουρκική στάση. Η απαξίωση της 
ελληνικής φήµης, µε την κατάλληλη διαπραγµάτευση, προωθεί στον δύσκολο χώρο 
της Ευρώπης την ιδέα για το «πατροπαράδοτον ανθρωπιστικόν πνεύµα των 
Μουσουλµάνων». Η καταβαράθρωση των ελληνικών θέσεων και η ανύψωση του 
γοήτρου της Τουρκίας είναι ο κεντρικός άξονας της γραφής και ο γενεσιουργός της 
λόγος.  

Οι συντάκτες γνωρίζουν τις ανθρωπιστικές ευαισθησίες της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώµης, η οποία  περιβάλλει µε συµπάθεια  τα θύµατα  της βαρβαρότητας. Για το 
λόγο αυτό αλλάζουν θέσεις στους θύτες και τα θύµατα στο περιγραφικό µέρος του 
κειµένου και καταλήγουν µε ανέξοδη συµπερασµατολογία σε θέσεις καινοφανείς και 
βαρύγδουπες, όπως: «έχοµεν δώσει δείγµατα  πλειστάκις των αδελφικών αισθηµάτων, 
άτινα µας εµπνέουν απέναντι των Χριστιανών συµπατριωτών µας�αισθανόµεθα 
πάντοτε ειλικρινή επιθυµίαν και σταθεράν θέλησιν να ζώµεν ως αδελφοί µετ� αυτών, 
εξυπηρετούντες τοιουτοτρόπως τα αληθή συµφέροντα της κοινής πατρίδος�». 
Λίγους µήνες αργότερα µια δεύτερη σφαγή στην Κρήτη απέδειξε την κουφότητα των 
πεποιθήσεων  και βεβαίωσε ότι η προπαγανδιστική σκοπιµότητα  βασίζεται συνήθως 
στην περίτεχνη λογοκοπία.     
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΣΤ΄ 
► «ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΦΟΝΟΙ». ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  ΧΑΚΙΚΑΤ.307   

 
Τα εξής γράφει εν τω υπ� αριθ. 43 φύλλω αυτής η «ΧΑΚΙΚΑΤ» Χανίων: 
«Τραγικοί Φόνοι.»  
Η πηγή της παρούσης ανωµάλου καταστάσεως τυγχάνει ο εκ της επαρχίας 

Αποκορώνου Γ. Γαλάνης.  
Ο εχθρός ούτος της δηµοσίας τάξεως, ιδιοτελείς επιδιώκων σκοπούς, φύσει 

δε κακούργος και ποταπός, αφίκετο εις Χανία προς εξυπηρέτησιν των σκοπών 
του τούτων. Μόλις δε εξελθών της πόλεως απετόλµησε, κατά την θέσιν 
«Μπάρµπου» φθάσας, να διαπράξη την ακόλουθον αισχράν πράξιν. Εκεί επετέθη 
κατά τριών Οθωµανίδων, τας οποίας συνήντησε, και ηρώτησεν αυτάς «ποία εξ 
υµών είνε παρθένος, ίνα την παραλάβω εις Βάµον;» ειπών συγχρόνως ύβρεις 
τινάς και φράσεις ασέµνους. 

Εν τούτω δε το µεταξύ και οι τρεις συνοδοιπόροι του κατέβησαν από τα ζώα 
των και επετέθησαν και ούτοι κατά των δυστυχών τούτων γυναικών. Αι 
δυστυχείς αύται γυναίκες προσβληθείσαι υπό των ειρηµένων εις µέρος µικρόν 
της πόλεως απέχον εθορυβήθησαν πολύ και ήρχισαν κραυγάζουσαι: «∆εν υπάρχει 
εδώ εις µουσουλµάνος να µας σώση;»  

Είτα δ� έδραµον προς το µετόχιον του Σατζή Βέη. Εν τω µεταξύ τούτω 
έφθασεν επί τόπου ο Αλής Μαχµούτογλου άοπλος και απήυθυνε λόγους τινάς 
επιπλήκτικούς εις τους Χριστιανούς κατώρθωσε δ� ούτω λογοµαχών προς αυτούς 
να δώση καιρόν εις τας γυναίκας να σωθώσιν εκ των χειρών των.  

Μετά την λογοµαχίαν ταύτην οι Χριστιανοί προεχώρησαν προς την άγουσαν 
εις Σούδαν και εις την θέσιν «Καλικά» έστησαν ενέδραν, της οποίας θύµα µικρού 
δειν εγίνετο ο ειρηµένος Αλής Μαχµούτογλου τραυµατισθείς δια πυροβόλου 
όπλου υπό του Γαλάνη, ενώ διήρχετο εκείθεν διευθυνόµενος εις Τσικαλαργιά. 
Ακούσαντες τους πυροβολισµούς τούτους έσπευσαν εκείσε 2-3  Οθωµανοί εκ των 
πέριξ, εξ ων οι ενεδρεύοντες χριστιανοί επλήγωσαν ένα.  

Μετά την διάπραξιν των προκειµένων εγκληµατικών πράξεων οι κακούργοι 
ούτοι θέλοντες να µεγαλοποιήσωσιν υπέρ εαυτών τα πράγµατα εγκατέλιπον τα 
ζώα των και ετράπησαν εις φυγήν. Εκ των δύο πληγωθέντων Οθωµανών ο 
έτερος διατρέχει κίνδυνον. Εκτός τούτων, ότε ερρίπτοντο οι πυροβολισµοί, εις 
Χριστιανός κατερχόµενος από Τσικαλαργιά εφονεύθη. Ο δυστυχής ούτος εγένετο 
θύµα της επιβουλής του Γαλάνη.  

Ιδού λοιπόν αποδεικνύεται, ότι αφορµή του κακού υπήρξεν ο Γαλάνης. ∆ιότι 
πριν παρέλθη µία ώρα αστραπηδόν διεδόθη εις τα πέριξ χριστιανικά χωρία η 
είδησις και πολλοί Χριστιανοί ένοπλοι συνέρρευσαν επί τόπου και ήρξαντο 
απειλούντες τους δυστυχείς Οθωµανούς.     

                                                 
307 Εφ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ. 147 (9 Ιαν. 1897). 
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Κατά την σύγκρουσιν δε τούτην εφονεύθησαν δύο Χριστιανοί. Μέχρι της 
πρωίας αφίκοντο εκ των δυτικών µερών και εκ των Σφακιώτικων ορέων 
πάµπολλοι ένοπλοι και κατέλαβον τα πέριξ της πόλεως υψώµατα καθ� όλην την 
γραµµήν, διακόψαντες συγχρόνως και το τηλεγραφικόν καλώδιον των Καλυβών. 

Κατά την αυτήν ηµέραν εφονεύθη εις Βαρύπετρον ο Αλβανός δεκανεύς 
Μουχαρέµ υπό τινος Χριστιανού χωροφύλακος, του οποίου και τα χρήµατα άνω 
των 100 λιρών αφήρεσε. Συγχρόνως οι Χριστιανοί διήρπασαν τας περιουσίας των 
εν Καλύβαις Οθωµανών. Ούτοι (οι Χριστιανοί) επέπεσαν µετ� ακαθέκτου 
θηριωδίας εις το χωρίον Καλύβαις. Καίτοι δε δεν προέβησαν εις 
ανθρωποκτονίας, διήρπασαν έµως τα τρόφιµα του στρατού και ληστεύσαντες 
διενείµαντο ως νόµιµοι κληρονόµοι τα εις τας οικίας και τα µαγαζεία των 
Οθωµανών υπάρχοντα. 

Αξιοπερίεργον είνε εν τούτοις ότι εν ω οι απειλούµενοι και οι 
καταστρεφόµενοι είνε Οθωµανοί, οι Χριστιανοί εντός της πόλεως καθ� όλην την 
ηµέραν έκλεισαν τα καταστήµατά των άνευ λόγου αποχρώντος προσποιούµενοι 
ότι διατρέχουσι δήθεν κίνδυνον εκ µέρους των Οθωµανών.  

Προ 4 περίπου µηνών, ότε επυροβολήθησαν οι Οθωµανοί εντός της πόλεως, 
τι άλλο έπραξαν ούτοι (οι Οθωµανοί) ή υπετάγησαν ησύχως εις τα κελεύσµατα 
της διοικήσεως;  

Άρα γε η Ευρώπη αντελήφθη τι συµβαίνει εν Κρήτη από 70 και επέκεινα 
ετών; 

Τίνες άλλοι είναι οι διαταράττοντες την δηµοσίαν τάξιν ή εκείνοι οίτινες 
ζητούσι προνόµια, των οποίων όµως ποιούνται κακήν χρήσιν; 

Ταύτα πάντα απεδείχθησαν δια πολλών γεγονότων και εγένοντο γνωστά εις 
τους Ευρωπαίους. Μετά τας γενοµένας παραχωρήσεις έπεσαν θύµατα 
δολοφονηθέντες υπό Χριστιανών 6 Οθωµανοί. Μήπως δεν είναι γνωστόν, ότι από 
80 και πλέον ετών οι Οθωµανοί αδικούνται και πιέζονται εν Κρήτη, και όµως 
θέλουσι να παραστήσωσιν αυτούς ως αδικούντας; Εις εκάστην ανωµαλίαν οι 
Χριστιανοί, ίνα στείλωσι τας οικογενείας των εις την Ελλάδα, εφευρίσκουσι µίαν 
αφορµήν, λ.χ. πλάττουσιν ότι εις τυχαίος πυροβολισµός ερρίφθη εκ προµελέτης. 
Όλα ταύτα όµως είνε σκόπιµα και πλαστά.» 

Στη συνέχεια  δηµοσιεύονται σχόλια και αντίλογος της εφηµερίδας 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: 

 «Αν µη επρόκειτο περί θλιβερωτάτης υποθέσεως, πολλής θυµηδίας 
αφορµήν θα παρείχε το ανωτέρω δηµοσιευόµενον εν µεταφράσει απόσπασµα 
άρθρου της εν Χανίοις εκδιδοµένης τουρκικής συναδέλφου «Χακικάτ» 
(Αληθείας) εις τους γινώσκοντας πώς συνέβησαν τα παρά την πόλιν των Χανίων 
πρό τινων ηµερών διαδραµατισθέντα και βλέποντας πως εν τω αποσπάσµατι 
τούτω αφηγείται αυτά η ειρηµένη εφηµερίς�Αν ο κ. συντάκτης της Χακικάτ 
νοµίζει ότι παραποιών ούτω τα πράγµατα εξυπηρετεί τα συµφέροντα αυτού ή 
των οµοθρήσκων του, σφάλλεται µεγάλως�» 

 آل                                                            
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Α. Το δηµοσίευµα είναι µια από τις πιο αυθεντικές µορφές του τουρκοκρητικού 
δηµοσιογραφικού λόγου από την τελευταία φάση της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Η 
πρώτη γραφή του άρθρου έγινε στην τουρκική γλώσσα και, όπως είναι ευνόητο, 
απευθύνεται κυρίως στον εντόπιο τουρκικό πληθυσµό, τα αισθήµατα του οποίου 
θέλει να κρατήσει σε αναβρασµό  κατά των Χριστιανών. Η µετάφραση προσιδιάζει 
στο ύφος του Φαζίλ Ρουκουνάκη, ο οποίος γνώριζε καλά και τις δύο γλώσσες και 
ήταν αρκετά καλός ιδεολογικός τροφοδότης των οµοφύλων του. Αν λάβει κανείς 
υπόψη του τις ηµεροµηνίες  και το περιεχόµενο πείθεται, ότι αναδηµοσιεύτηκε για να 
υπηρετήσει κάποια φιλοτουρκική σκοπιµότητα µέσα από την ελληνόγλωσση 
εφηµερίδα. Πιθανότατα θεωρήθηκε από τον µεταφραστή αρκετά παρακινητικό σαν 
άρθρο για τους ελληνόγλωσσους Τουρκοκρήτες, που δεν είχαν διαβάσει το κείµενο 
στην πρώτη του αραβική γραφή, και δεν είχαν παροξυνθεί από τα εµπρηστικά του 
µηνύµατα.   

Η αναφορά στην πρώτη σφαγή των Χανίων, «προ 4 περίπου µηνών» όπως 
αναγράφεται, τοποθετεί το πρώτο κείµενο της Χακικάτ στις αρχές Οκτωβρίου 1896. 
Και όντως συµπίπτει µε τη νέα ανάφλεξη στα Χανιά. Ύστερα από την καλοκαιρινή 
ανακωχή, τον Οκτώβριο το καµίνι της Κρήτης άρχισε και πάλι να καίει. Τις 
συστάσεις, που είχε απευθύνει  ο Σουλτάνος τον Αύγουστο, για να καθησυχάσει τα 
πνεύµατα, άρχισε να τις αθετεί ο νέος ∆ιοικητής Βέροβιτς Πασάς. Αξίωσε να 
λειτουργούν τα δικαστήρια κατά τον  παλιό ανισότιµο τρόπο, και όχι κατά τη 
Σύµβαση της Χαλέπας, την οποία ο Σουλτάνος είχε ανανεώσει λίγους µήνες πριν. 
Ένας νέος κύκλος ταραχών και δολοφονιών άρχισε στα Χανιά, µε πρώτο θύµα τον 
αντεισαγγελέα Κριάρη, ο οποίος πυροβολήθηκε εν ψυχρώ στο λιµάνι των Χανίων, 
όµως ο δολοφόνος του απελευθερώθηκε την άλλη µέρα, ύστερα από πολιορκία του 
διοικητηρίου από το µουσουλµανικό όχλο, και επίµονη απαίτηση των Βεγγάζιων 
Χαλικούτηδων. Η ανάφλεξη αυτή παροξύνθηκε µε τοιχοκολληµένες προκηρύξεις που 
καλούσαν τον τουρκοκρητικό πληθυσµό σε σφαγές και διωγµούς  κατά των 
Χριστιανών308. Τα πράγµατα  µε εκατέρωθεν αντεκδικήσεις κορυφώθηκαν στις 23-24 
Ιανουαρίου 1897, όταν πυρπολήθηκαν οι ελληνικές συνοικίες των Χανίων και ο 
χριστιανικός πληθυσµός κακοποιήθηκε φρικτά, για τελευταία βέβαια φορά.  

Στην αντιπαράθεση αυτής της περιόδου λειτούργησε το κείµενο του 
δηµοσιεύµατος. Γράφτηκε γύρω στον Οκτώβρη στη Χακικάτ και αναδηµοσιεύτηκε 
στην ελληνική εφηµερίδα Ηράκλειον, που κυκλοφορούσε σε όλη την Κρήτη, στις 9 
Ιανουαρίου 1897. Τις µέρες εκείνες  η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο και 
τα δύο στρατόπεδα ετοίµαζαν τις δυνάµεις τους για µια τελική αναµέτρηση. Το 
κείµενο «ρίχνει λάδι στη φωτιά», εφευρίσκοντας «την αφορµή του κακού» στο 
πρόσωπο του Γαλάνη. 

∆εν είναι εύκολο να εξακριβωθεί πλήρως η ιστορική ακρίβεια των γεγονότων, 
γιατί δεν προσδιορίζονται χρονικά, και ο φόρτος των µηνών εκείνων σε περιστατικά 
αντιπαραθέσεων είναι µεγάλος. Μια ένσταση θα µπορούσε να προβληθεί για τη 

                                                 
308 Ιωάννης Πικρός, «Προς τον πόλεµο του 1897», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα, 1977, τ. Ι∆΄, 116. 
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λεηλασία των Καλυβών και την αρπαγή των τροφίµων του στρατού. Μετά την 
«άλωση» του Βάµου τον Μάιο 1896, το φρούριο Ιντζεδίν έξω από τις Καλύβες 
φιλοξενούσε το µεγάλο όγκο του τουρκικού στρατού στα Χανιά. Θα ήταν παράτολµη 
µια  ληστρική επιχείρηση Χριστιανών στις Καλύβες και στις στρατιωτικές αποθήκες.  

  
Β.  Το άρθρο καταγράφει λεπτοµερώς ένα περιστατικό παρενόχλησης γυναικών  

έξω από την πόλη των Χανίων, που πήρε µεγάλες διαστάσεις και κατέληξε σε 
αιµατηρή σύγκρουση ανάµεσα σε Μουσουλµάνους και Χριστιανούς. Ο αρθρογράφος 
χωρίζει σε δύο µέρη την κατασκευή του. Στο πρώτο περιγράφει την «αισχράν πράξιν» 
του Γαλάνη «κατά την θέσιν Μπάρµπου» και στο δεύτερο την ευρύτερη αναστάτωση 
στα πλησιόχωρα µε νεκρούς και τραυµατίες. Στις δύο τελευταίες παραγράφους έχοµε 
αναφορά στις ευρωπαϊκές δυνάµεις, που πρέπει να αντιληφθούν τι συµβαίνει εδώ και 
70-80 χρόνια στην Κρήτη. Το απόσπασµα αυτό µάλλον προστέθηκε στην ελληνική 
αναδηµοσίευση, γιατί είναι απίθανο να απευθύνεται ο πρώτος συντάκτης στην 
Ευρώπη µε αραβική γραφή. Με απλοϊκό και οξύµωρο τρόπο ο συγγραφέας θέλει να 
παρουσιάσει ότι «η πηγή της παρούσης ανωµάλου καταστάσεως τυγχάνει ο εκ της 
επαρχίας Αποκορώνου Γαλάνης», όπως προκαταβολικά δηλώνει στην εισαγωγική του 
πρόταση. Η περιγραφή της άσεµνης επίθεσης του αγροίκου Γαλάνη ακολουθεί τη 
στρατηγική, που εξερεθίζει τις ηθικές ευαισθησίες του Μουσουλµάνου. Όταν 
προσβάλλονται απροστάτευτες «χανούµισσες» σε έρηµο µέρος, από ένοπλους 
«κακούργους», η εκδίκηση  είναι µια φυσική αντίδραση σύµφωνα µε τα  ήθη της 
εποχής. Για το λόγο αυτό, µόλις γίνεται η πρώτη περιγραφή επαναλαµβάνεται το 
«εύλογο» συµπέρασµα: «Ιδού λοιπόν αποδεικνύεται, ότι αφορµή του κακού υπήρξεν 
ο Γαλάνης.».  

Μετά την επισήµανση του αποδιοποµπαίου τράγου, περιγράφεται η απίθανη 
έκταση του κακού από τις Καλύβες του Αποκορώνου µέχρι το Βαρύπετρο της 
Κυδωνίας. Οι συγκρούσεις και οι φόνοι δίνονται αλυσιδωτά, για να µην  
υποβαθµίζεται η ανάφλεξη του Γαλάνη, και οι θηριωδίες και ληστείες καταλογίζονται 
στην απείθαρχη πλευρά των Χριστιανών. Για τους Οθωµανούς πλάθεται η εικόνα των 
«απειλουµένων και καταστρεφοµένων» πολιτών, οι οποίοι όπως και προ 4 περίπου 
µηνών «υπετάγησαν  ησύχως εις  τα κελεύσµατα  της διοικήσεως». 

 
Γ. Η δηµοσίευση του άρθρου στην ελληνική γλώσσα και εφηµερίδα, έχει σαν 

στόχο την διάδοση των τουρκικών απόψεων σε φίλους και εχθρούς. Εντυπωσιάζει η 
επιδερµική προσέγγιση των αιτίων της κρητικής αντιπαράθεσης και µάλιστα η 
επίκληση των Ευρωπαίων στην παρακολούθηση τέτοιων κοινωνικών αναλύσεων. Η 
δηµοσιογραφική ενηµέρωση του τουρκοκρητικού στοιχείου κατά τα φαινόµενα δεν 
ήταν ορθολογική και διαφωτιστική. Όπως έγραψε ο Παύλος Βλαστός τροφοδοτούνται 
µε έντυπα ψεύδη, που τους κρατούν σε επίπεδο απίστευτης  άγνοιας. Όπως φανερώνει 
και το νέο δείγµα, τροφοδοτούνται επιπρόσθετα µε υλικό φανατισµού και 
εξαγρίωσης.           
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΖ΄ 
►ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΚΛΙ ΤΟΥ ΧΑΡΧΑΛΙ∆ΑΚΗ.309  
«Ο Βασιλιάς των Γιουνάνηδων ο Γεώργιος, ο γαµπρός του Τσάρου, είχε δυο 

αρσενικά, τον Κωσταντή και τον Τζώρτζη. Ο Κωσταντής, σα µεγαλύτερος στα 
χρόνια, είτανε πιο χεροδύναµος, και καθηµερινώς ζηζάνευε το µικρότερο, τον 
πιλάτευε, δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαρί.  

Είδε κι απόειδεν ο πατέρας τους κ� είπε να πάει να βρει τον Πατισάχη να του 
γυρέψει βοήθεια στην ταραχή του σπιτιού του. Αποχαιρετά τη βασίλισσα, 
διπλοπαραγγέλνει στους γιούς του και βάνει µπροστά του το δρόµο για την 
Πόλη�(Εδώ περιγράφουνται πλήθος περιστατικά του ταξιδιού, παρµένα τα 
περισσότερα από την παράξενη ιστορία του Σεβάχ του Θαλασσινού, στορίζουνται 
πόλεµοι και φουρτούνες, κι ο καιρός διαβαίνει χιλιολογίτης για κείνους που 
ακούν το παραµύθι.)  

Στο τέλος, και µε τα χίλια βάσανα, ο βασιλέας ο Γεώργιος φτάνει στην Πόλη, 
γυρίζει µέρες ολάκερες νηστικός και κουρελής να βρει τον Ντολµά � Μπαξέ, 
γυρεύει να του στρέξει ακρόαση ο Πατισάχης. Αµ δε!� Την άδεια πρέπει να τη 
βγάλει ο Βεζύρης, µα ο Βεζύρης δε θέλει µηδέ να τον ακούσει, µηδε ο 
γραµµατικός του Βεζύρη, µηδέ ο τσιµπουξής του γραµµατικού, µηδε το 
παραπαίδι τουτουνού, µηδέ� 

Ο βασιλέας των Γιουνάνηδων βρίσκεται στενεµένος να του δίνει άπραχτος, 
µπαίνει σ� ένα χαµάµι να βγάλει την ψείρα του, εκεί τον ψυχοπονιέται η 
λουτράρισσα, κ� επειδή η γυναίκα όλα τα µπορεί, από το παραπαίδι στον 
τσιµπουξή, κι από τον τσιµπουξή στο γραµµατικό, κι από το γραµµατικό στο 
Βεζύρη, ο βασιλέας των Γιουνάνηδων καταφέρνει να στείλει τα προσκυνήµατά 
του στο Σουλτάνο.  

Ο Σουλτάνος τον αφήνει να περιµένει ένα φεγγάρι την απάντηση, τον έχει να 
κοιµάται στο στάβλο και να τρώει από το καζάνι των δούλων, στο τέλος 
µακροθυµά να διορίσει το καφτάνι του να τον ακουρµαστεί. 

Κρυµµένος πίσω από ένα καφάσι, ακούει κι ο ίδιος τα πάθη του 
ταβλόπιστου, η πονετική καρδιά του τον σπλαχνίζεται και, να µην τα 
πολυλογούµε, αντί να του περάσει το χαλκά στη µύτη, του κάνει χάρισµα την 
Κρήτη να στείλει εκεί το δεύτερο από τους γιους του, να τον γλυτώσει από τα 
τυράννια του µεγάλου�» 

 ف                                                  
Α.  Για το νάκλι και τον παραµυθά Χαρχαλιδάκη κάνει εκτενή φιλολογική 

παρουσίαση ο Παντελής Πρεβελάκης. Ο Χαρχαλιδάκης ήταν ένας από τους δύο 
ξακουστούς αφηγητές του παλιού Ρεθύµνου. Κρατούσε από καλή τουρκοκρητική 
γενιά, ήταν ευγενικός, εµφανίσιµος, πάντα περιποιηµένος  και αναγνωρισµένος στο 

                                                 
309 Παντελής Πρεβελάκης, Το χρονικό µιας Πολιτείας, εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 
Ι.∆.Κολλάρου και Σίας Α.Ε., Αθήνα, 1976, σ. 40-41. Στο ίδιο έργο (σ.38-46) πολλές πληροφορίες 
για το παραµύθι στην τουρκοκρητική παρέα των καφενείων του παλιού Ρεθύµνου, το ιστορικό και 
το εντεψίζικο νάκλι, και τους διάσηµους αφηγητές, τον Χαρχαλιδάκη και το Χασανάκι. 
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µακρόσυρτο ιστορικό Νάκλι, που βαστούσε και δύο βραδιές, µε τα περαγεµίσµατα,  
που «φιλοτεχνούσε», από περιστατικά του τωρινού  καιρού του και του παλιότερου. 
Ο συνάδελφός του, το Χασανάκι, ήταν στον αντίποδα των φυσιογνωµιών και της 
αφηγηµατικής τεχνικής. «∆ιακονόθρεµµα του λιµανιού, ξυπόλυτος, γκαβός, 
χοντραχείλης, και φτωχός βιοπαλαιστής». «∆εν είχε το ταίρι του στο άσεµνο, το 
εντεψίζικο παραµύθι, που το λέγαν για να ξεδώσει ο νους τους». Αυτό το νάκλι 
«ήτανε πεταχτό, χωρατατζίδικο, και καµιά φορά τόσο σύντοµο από δικού του, που για 
να το µακρύνει ο παραµυθάς το �µπλεκε µε πράµατα ξένα, ή τερέριζε τη φωνή του και 
το ψαλµούδιζε για να γελάσει την ώρα».  

Η αφήγηση γινόταν κάθε βράδι µε νέα ιστορία, στο φαρδύ πατάρι του 
λιµανιώτικου καφενέ, όπου σύχναζαν «οι µεγαλοσιάνοι Τούρκοι» και ακολουθούσε 
µια  σταθερή τελετουργία.  Αργά, την ώρα  που µαζεύονταν όλοι στις θέσεις τους, 
πίσω από τους καλοσυγυρισµένους αργιλέδες, «έφτανε και ο παραµυθάς που θάλεγε 
το νάκλι, ήτοι το παραµύθι της βραδιάς». Ανάλογα µε την επικαιρότητα και τις 
επετειακές µνήµες ο Χαρχαλιδάκης διάλεγε το θέµα του, που µπορεί να είχε ακουστεί 
και άλλες φορές µε τον ίδιο ή µε παραλλαγµένο τρόπο. Όση ώρα κρατά ο λόγος « οι 
Τούρκοι έχουνε τσιτωµένο το αυτί τους µελετούνε τον κάθε λόγο, ρουφούνε το 
ναργιλέ τους, κι από φορά σε φορά αναστενάζουν�». Όταν ακούονται και τα ύστερα 
λόγια, « η σύναξη βαθιανασαίνει κι ανακλαδίζεται, απιθώνουν τα µαρκούτσια �και 
νιώθουν ξαλαφρωµένο το στήθος τους�Ο παραµυθάς προσκλίνει µπρος στους 
τσελεπήδες πούδωσαν αφτί στο παραµύθι του και πηγαίνει να καθίσει σε µια γωνιά να 
τραβήξει κι αυτός το ναργιλέ του».  

Η φαντασία και το περίτεχνο ψέµα  είναι η δύναµη εκείνη, που γενά το νάκλι. 
Όλοι γνωρίζουν ότι ακούνε ψέµατα, που «τα γενοσπόρησε η κούτρα του 
Χαρχαλιδάκη», όµως το ψέµα, που µαγεύει την οµήγυρη, κανένας δεν το 
κουβεντιάζει, δεν το διακόπτει και δεν το αµφισβητεί. «Η ψυχή πιάνεται στο δίχτυ 
τούτο σαν µύγα στην αραχνιά. Αποξεχνιέται ο άνθρωπος, παραδίνεται στον 
ξελογιάστη σκοπό, λαχανιάζει στις δύσκολες στιγµές, καλοκαθίζει ν΄ακούσει,�η 
φωνή του παραµυθά εδώ φουσκώνει, παρέκει σιγανεύει, µια λυγίζεται και µια το 
µουρµουρίζει�οι τσελεπήδες κρέµουνται από τα χείλη του παραµυθά. Κάποια 
στιγµή η κλωστή κόβεται, το παραµύθι ξεπουπουλιάζεται µεµιάς και τα κορµιά 
µονοσωριάζονται εκεί που κάθουνται, σα να ξεφούσκωσαν».  

Αυτή είναι η ζωντανή µορφή του τούρκικου παραµυθιού, που συνιστούσε,  κατά 
τα φαινόµενα,  µια µοναδική περίπτωση ζωντανής και οµαδικής λογοτεχνικής 
ψυχαγωγίας, στις «συνόδους» των ανδρικών οµίλων στα καφενεία της Κρήτης. 
Σίγουρα ανάλογες εικόνες υπήρχαν µέσα στα σπίτια, στις συγκεντρώσεις των 
γυναικών, των µητέρων µε τα παιδιά και των γιαγιάδων µε τα εγγόνια τους. Μέσα σε 
ελληνικά κείµενα Κρητών συγγραφέων έχουν περάσει παραλλαγµένα ή και µε 
αυθεντικό τρόπο πολλά  «Νάκλια», µε πρωταγωνιστές Τούρκους και Έλληνες από 
την εποχή της «συνύπαρξης». Πολλές ελληνικές εκδόσεις καταγράφουν τα 
αποµεινάρια από την τουρκοκρητική αυτή λογοτεχνική νοοτροπία και σε εφηµερίδες 
και περιοδικά  των παλιότερων δεκαετιών υπήρχε στήλη ξεχωριστή για το Νάκλι, µε 
πολλούς αναγνώστες από τον ελληνικό χώρο. Στις τελευταίες σελίδες στη 
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βιβλιογραφία αναφέρονται ονόµατα όπως των: Μανώλη ∆ερµιτζάκη, Νίκου Αγγελή, 
Γιάννη Μαθιουδάκη, Γιάννη Μαράντη (Καφφετζάκη), Εµµ. Κ. Στρατουδάκη, Μαρίας 
Β.Φρέρη, Γιώργου Φθενάκη κλπ, που διέσωσαν µέρος από την προφορική αυτή 
παράδοση της τουρκοκρητικής λογοτεχνίας.  

 
Β. Το συγκεκριµένο νάκλι  το κατατάσσει ο Πρεβελάκης στα «ιστορικά», µε 

πολλή ασφαλώς επιείκεια, δεδοµένου ότι µόνο τα κύρια ονόµατα δεν είναι 
αντιιστορικά. Αν θέλοµε να ακριβολογήσοµε πρέπει να πούµε ότι κάνει εκκίνηση από 
το χώρο της ιστορίας, βυθίζεται στο µύθο και αναδύεται και πάλι στο χώρο της 
ιστορίας, της σύγχρονης τότε ιστορίας της Κρήτης, µεταφέροντας µια ερµηνεία του 
παρόντος, σφυρηλατηµένη στο παραµορφωτικό περιβάλλον του  µύθου. Η ερµηνεία  
«αναλύει» την «απώλεια» της Κρήτης και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί  ιστορική 
µαρτυρία, για τον τρόπο, που οι Τουρκοκρήτες αποδέχτηκαν την Αυτονοµία της 
Κρήτης και την απόσπασή της από τη δικαιοδοσία του Σουλτάνου.  

Ο συνθέτης παίρνει την πικρή για τους Οθωµανούς πραγµατικότητα της 
αποστολής του Αρµοστή Γεωργίου και τη διαπραγµατεύεται µέσα στα κανάλια της 
µυθοπλαστικής του ευστροφίας µε τρόπο, που ικανοποιεί τον πληγωµένο εθνικισµό 
των ακροατών. Το «σενάριο» ξεκινάει από την ελληνική βασιλική οικογένεια και το 
«αδιέξοδό» της µε τα άτακτα «αρσενικά». Τη σωτήρια  λύση τη δίνει στο τέλος ο 
ανεξίκακος Σουλτάνος, που παραχωρεί την Κρήτη στον βασανισµένο πρίγκιπα 
Τζώρτζη, για να σωθεί από τα «τυράννια» του χεροδύναµου Κωσταντή. Έτσι, οι 
ψυχοαπελευθερωτικές δυνάµεις  του παραµυθιού, γλυκαίνουν  την πικρία για το χαµό 
της Κρήτης και το πέρασµά της στα χέρια των Ελλήνων. Η ενδιάµεση επίσκεψη  του 
Έλληνα βασιλιά στο παλάτι του Σουλτάνου και η παράκληση για βοήθεια, δίνουν την 
ευκαιρία στον καυστικό παραµυθά να ταπεινώσει ανεµπόδιστα  τον  «αντίπαλο» και 
να ανυψώσει το γόητρο του Σουλτάνου.  

Οι εικόνες που καταβαραθρώνουν τον Έλληνα βασιλιά είναι παρµένες από τον 
κοινωνικό ορίζοντα των ακροατών, ενώ για τον Πατισάχη πλάθεται ένας ανώτερος 
αυτοκρατορικός  χώρος, µε παλάτια, αυλικούς, πρωτόκολλο ακρόασης, κλπ. Μια 
µικροαστική οικογένεια θυµίζει το σπίτι του βασιλιά των Γιουνάνηδων.Ο µεγάλος 
γιος πιλατεύει το µικρότερο, ο πατέρας απελπισµένος λέει να πάει στον Πατισάχη να 
γυρέψει βοήθεια. Αποχαιρετά, διπλοπαραγγέλνει, παίρνει µόνος το δρόµο, συναντά 
πολέµους και φουρτούνες και στο τέλος µε χίλια βάσανα, φτάνει στην Πόλη. Μέρες 
γυρίζει νηστικός και κουρελής µέχρι να βρει το Ντολµά Μπαξέ, γυρεύει ακρόαση, 
περιφρονείται από τους αυλικούς, που δε θέλουν ούτε το όνοµά του να ακούσουν.  

Στενεµένος και άπρακτος  µπαίνει στο χαµάµ της φτωχολογιάς για να βγάλει τις 
ψείρες του και εκεί βρίσκει τη βοήθεια µιας λουτράρισσας. Εκεί που δε µέτρησε το 
κύρος του Γεωργίου, µέτρησε η µεσολάβηση µιας γυναίκας από το χαµάµ. Τα 
«προσκυνήµατα» φτάνουν κάποτε στο Σουλτάνο, αλλά εκείνος τον αφήνει χωρίς 
απάντηση ένα φεγγάρι και µετά  αναθέτει σε κάποιον εκπρόσωπό του, που φορεί το 
αυτοκρατορικό καφτάνι να τον ακροαστεί. Στο διάστηµα αυτό, και προς τέρψη των 
Ρεθύµνιων ακροατών, ο βασιλέας των Γιουνάνηδων τρώει από το καζάνι των δούλων 
και κοιµάται στο στάβλο. Στο τέλος τα πάθη του ταβλόπιστου συγκινούν τον πονετικό 
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Σουλτάνο, που αντί να του περάσει χαλκά στη µύτη σαν αρκούδα, χαρίζει την Κρήτη 
στο βασανισµένο γιο του τον Τζώρτζη.  

Αντίθετα ο Πατισάχης σκιαγραφείται κατά την τουρκοκρητική αντίληψη την εκ 
Ρεθύµνου, σαν ο ικανός πολιτικός που µπορεί να δώσει σωτήρια λύση σε κάθε 
«ταραχή».  Κατοικεί στα πολυτελή ανάκτορα του Ντολµά Μπαξέ, τα οποία δεν τα 
βρίσκει ο καθένας, ούτε µπορεί εύκολα κάποιος να τον πλησιάσει, αφού περιβάλλεται 
από ισχυρούς αυλικούς, υπηρέτες και δούλους. Κάποιες γυναίκες έχουν πρόσβαση 
στα ανάκτορα, αλλά ο Σουλτάνος δέχεται εκείνους που θέλει, στο χρόνο που θέλει 
και, κάποτε, δι� αντιπροσώπου. Η πονετική του καρδιά τον κάνει να «σπλαχνίζεται»  
και τους εχθρούς του και να τους συµπεριφέρεται γενναιόδωρα.  

 Η όλη µυθική κατασκευή και το αφηγηµατικό κλίµα της οµαδικής ακρόασης  
βοηθά την προσέγγιση του δύσκολου πολιτικού θέµατος της αυτονόµησης της 
Κρήτης, η οποία, όπως είναι φυσικό, απογοήτευσε του Τουρκοκρήτες και τους 
φόρτισε µε ερωτήµατα και αβεβαιότητα. Είναι µια σπάνια  περίπτωση κατά την οποία  
η αναπαραστατική δύναµη της λογοτεχνίας βοηθά τη θορυβηµένη διάνοια να 
αποδεχτεί οµαλά τη δυσµενή πραγµατικότητα.  

 
Γ. Μέσα από τις ελληνοτουρκικές αναλογίες του µύθου αποκαλύπτεται η 

ειλικρινής άποψη των Τουρκοκρητών για την αυτονοµία της Κρήτης. Χθες κυρίαρχοι, 
σήµερα «υπόδουλοι» στην ίδια τους την πατρίδα ψάχνουν απαντήσεις, που να 
ερµηνεύουν την τροπή.  

Τα αισθήµατά τους κατά του βασιλιά των Γιουνάνηδων είναι άσχηµα, όπως και 
στα παλιότερα χρόνια, που, κατά την άποψη των Τουρκοκρητών, εκείνος βρισκόταν 
πίσω από τις εξεγέρσεις και έπαιζε µε την τύχη των επαναστάσεων. Ο ευτελισµός του 
αντίπαλου βασιλιά µπροστά στον µεγαλοπρεπή Σουλτάνο ήταν αγαπητό µοτίβο της 
τουρκοκρητικής µυθοπλασίας. Κάτι ανάλογο είδαµε και στο ∆είγµα 10 (σελ.98, στ. 
25-30) µε την περιφρονητική συµπεριφορά προς τη µητέρα του Τσάρου, που ζητά 
ευσπλαχνία για το γιό της,  κατά τον Κριµαϊκό πόλεµο.  

 Ο Σουλτάνος εξακολουθεί να είναι σεβαστός στη συνείδηση του πολιτικά 
πειθήνιου Τούρκου, όµως κάποια ερωτήµατα,  έστω και µέσα στο περιβάλλον του 
µύθου, ζητούν απάντηση για την αψυχολόγητη παραχώρηση της Κρήτης. Τα νάκλι 
δίνει µια  φτιασιδωµένη απάντηση, όµως ο πικρός γρίφος σίγουρα παραµένει.  

Απέναντι στο νέο άρχοντα της Κρήτης, τον  Αρµοστή Γεώργιο, η στάση είναι 
υποτακτική. Σε κανένα σηµείο δεν αµφισβητείται η εξουσία του και δεν κακολογείται 
η παρουσία του. Αντίθετα µέσα από το απλοϊκό σενάριο του Χαρχαλιδάκη, προκύπτει 
η νόµιµη κυριότητά του στην Κρήτη, µε τις ευλογίες του προηγούµενου «ιδιοκτήτη», 
του Σουλτάνου.        
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΗ΄ 
Ο ΧΑΖΗΡΕΤ ΝΟΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΝΟΥΡΙΑ.310 
«Ο Ραµπής, όντεν έκαµε το πρώτο Κιαµέτ � Γκιουνού, είπε στον Χαζηρέτ 

Νούχη να κάµει ένα µεγάλο κασόνι και να το έχει έτοιµο, και όντε θ� αρχινίξει η 
βροχή, να πάρει όλη ντη φαµίλια ντου και από κάθε µαχλουκάτι ένα ζευγάρι. Άµα 
άρχισεν η βροχή κι έριχνεν ο Ραµπής το νερό απ� τον ουρανό µε τα σταµνιά 
σαράντα µέρες και σαράντα νύχτες, επνιγήκανε όλοι οι ανθρώποι και τα οζά. ∆εν 
έµεινε µουδέ ένας ζωντανός.  

Αφού ετελείωσεν ο κατακλυσµός, εβγήκεν ο Νούχης όξω µε τη φαµίλια ντου. 
Ο Νούχης είχε σαράντα γιούς και µια θυγατέρα. Μιαν ηµέρα οι γιοί ντου του 
λένε: ─ Μπαµπά, εµείς θέλουµε γυναίκες! Ε, δε µου λες εδά ίντα θα �κανε ο 
φουκαράς, όπου είχε µόνο µια θυγατέρα και σαράντα γιούς; Τοτεσάς κάνει ένα 
ντοά στο Ραµπή να του δώσει λεχάµι ίντα να κάµει. Ο Ραµπής τονε φώτισε να 
πάρει από ένα θηλυκό ζώο, και σάνε γενιούνε τριάντα εννιά, να τα κλειδώσει 
µέσα στο κασόνι, µαζί µε τη θυγατέρα ντου, και να κάµουν µέσα είκοσι τέσσαρες 
ώρες.  

Αφού πέρασαν οι ώρες, άνοιξεν ο Χαζηρέτ Νούχης τη µπόρτα και ίντα να 
δει; Σαράντα νούρια! Κι αρχινούνε να φιλούνε τη χέρα ντου και να του λένε: 
─Οσκελντί, µπαµπά! Και επροσκαλνούσε ένα ένα τσι γιούς του και του �δινε από 
µια. Ησυχάσανε οι γιοί ντου κι επήγε κάθε γεις στο σπίτι ντου.  

Ο Νούχης όµως εµπήκε σε µεγάλη συλλογή, γιατί δεν εκάτεχε ποια από τσι 
σαράντα ήταν η γνήσιά ντου θυγατέρα. Έκανε πάλι ντοά στο Ραµπή, και ο 
Ραµπής τόνε φώτισε να ρωτήσει τους γιούς του, και να του λέει καθένας πώς 
περνά µε τη γυναίκα που του �χε δώσει. Ο πρώτος του λέει: ─Βαλαχί, µπαµπά, 
καλά περνώ σ� όλα, αλλά πότε πότε µου γαβγίζει σαν τη σκύλα! Τότε ο Νούχης 
είπε µε το νου ντου: Τούτηνά σάικα είναι η σκύλα! Ο άλλος γιος του λέει: ─Καλή 
�ναι, µπαµπά, µα πότε πότε µουγκρίζει! ─Ετούτηνα σάικα είναι η µατζέτα, λέει ο 
Νούχης. ─Με τα σουσούµια που �διναν οι γιοι ντου καταλάβαινε τα οζά που� χανε 
γενεί γυναίκες.  

Για τούτονά η κάθε γυναίκα αποσέρνει και από ένα τζίνσι. Η γυναίκα του 
Μπεντεβίν � ογλού είναι από το τζίνσι τση κατσούλας και ό,τι κι ανε τση κάµει 
δεν έχει ευχαρίστηση. Του Ασλαναλή πάλι αποσέρνει από το µαϊµούνι, σοζουµάν 
ολσούµ· γιατί έχει στην αυλή του σπιτιού ένα σελβί κι ανεβαίνει κάθε µέρα και 
κόβγει τα κυπαρισσόµηλα και του τα πετά στην κεφαλή ντου. Χαράς όµως στον 
άντρα όπου έχει γυναίκα ν� αποσέρνει από τη θυγατέρα του Νούχη ─ από 
σαράντα γυναίκες τυχαίνει µια! Εµένα ζάβαλε, η εδική µου γυναίκα αποσέρνει 
από την αχελώνα. Τρεις µέρες επολέµανε οπροθές να κάµει δυο τρεις µαζανένιους 
ντολουµάδες!    

                                                 
310 Το νάκλι  δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα του Ηρακλείου Ελευθέρα Σκέψις, (23 Οκτωβρίου 1933), 
και επαναδηµοσιεύτηκε από τον Ι.Θ. Κακριδή σε κεφάλαιο µελέτης του για τις «παλιές ιστορίες σε 
νέα µορφή» µε θέµα την καταγωγή των γυναικών. Βλ. Ι.Θ.Κακριδής, Οι Αρχαίοι Έλληνες στη 
Νεοελληνική Λαϊκή Παράδοση, Γ΄ έκδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1989, 67-69. 
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Α. Μεταξύ των προφητών της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που αποδέχεται το Κοράνι 
είναι και ο Νώε (Νούχης). Πιστεύεται ότι συνοµολόγησε την πρώτη συνθήκη µε το 
θεό, µετά τον κατακλυσµό, και γι� αυτό συγκαταλέγεται στην τιµητική κατηγορία των 
«απεσταλµένων»311. Είναι φυσικό να περιλαµβάνονται και στην τουρκοκρητική λαϊκή 
παράδοση µύθοι και διηγήσεις σχετικές µε τον Κατακλυσµό (Κιαµέτ Γκιουνού), 
δεδοµένου, ότι  το χριστιανικό παρελθόν της µεγάλης πλειοψηφίας των 
Μουσουλµάνων της Κρήτης έκανε οικειότερα τα κοινά θέµατα των δύο θρησκειών. 
Στο συγκεκριµένο νάκλι, βέβαια,  δεν έχει προτεραιότητα ο βιβλικός µύθος αλλά η 
διαδεδοµένη σε πολλούς λαούς γυναικογονία από ζώα, όµως αυτό δεν εκµηδενίζει  τη  
θρησκευτική αφετηρία του θέµατος, και το ανάλογο  επιµύθιο, που θεωρεί 
ευλογηµένη τη γενιά του Νούχη και καλοτυχίζει τον άντρα, που θα πάρει «γυναίκα ν� 
αποσέρνει από τη θυγατέρα του». Στην ελληνική λαϊκή παράδοση τρεις παραλλαγές  
µύθου, από διάφορα µέρη της Ελλάδας (Μεσσηνία, Αιτωλία, Κύπρο), παρουσιάζουν 
µε παραπλήσιο τρόπο τη δηµιουργία της γυναίκας, η µία µάλιστα παραλλαγή 
πλησιάζει στο τουρκοκρητικό δείγµα µε «τριάντα εννέα ζώα  από το υποστατικό ενός 
γεωργού, που µεταµορφώθηκαν σε κοπέλες απαράλλαχτες µε την κόρη του»312.   

Αν πρέπει να φανταστούµε ένα αφηγηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 
ακούγεται το ευτράπελο νάκλι, µάλλον  δεν πρέπει να το αναζητήσοµε στον 
πολύβουο καφενέ του προηγούµενου δείγµατος, αλλά σε ένα σπιτικό χώρο, όπου 
γειτόνισσες και γείτονες, «αποσπερίζουν» κατά τα παλιά κρητικά έθιµα και ακούνε 
τον ευφάνταστο παραµυθά να σατιρίζει περίτεχνα  τις σύγχρονες γνωστές  γυναίκες, 
και τη δική του στο τέλος, που δεν τα καταφέρνει στους «ντολουµάδες». Στην 
«παρέα» µπορούν να παρευρίσκονται και οι «χριστιανοί» γείτονες αφού το αφήγηµα 
είναι διαµορφωµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην ενοχλεί κατά κανένα τρόπο τις 
πεποιθήσεις των αλλόθρησκων, αντίθετα δηµιουργεί την αίσθηση της ενότητας των 
παραδόσεων.  

Γλωσσικά το δείγµα µας καθρεπτίζει αρκετά καλά το ιδίωµα των Τουρκοκρητών, 
οι οποίοι  επιδίωκαν τη χρησιµοποίηση περισσότερων τουρκικών λέξεων, ειδικά  σε 
όρους θρησκευτικούς (Ραµπής, Χαζηρέτ, Κιαµέτ Γκιουνού, ντοάς, λεχάµι) αλλά και 
σε τυποποιηµένες επιφωνηµατικές φράσεις και χαιρετισµούς (βαλαχί, οσκελντί, 
σάικα, ζάβαλε). Οι τουρκικοί ιδιωµατισµοί ήταν οικείοι στο ελληνικό ακροατήριο της 
εποχής εκείνης, άλλωστε το δείγµα διασώθηκε από Έλληνες του Ηρακλείου, δέκα 
χρόνια µετά την ανταλλαγή, σε µια περίεργη συγκυρία κατά την οποία, η 
τουρκοκρητική διάλεκτος  επανήλθε στην επικαιρότητα, από Κρήτες, που σε 
δηµοσιεύµατα στον τύπο και στα περιοδικά απαθανάτιζαν τη γλώσσα των παλιότερων 
συµπολιτών τους, όπως επισηµαίνει ο Μενέλαος Παρλαµάς.313    

 
Β.  Η αφήγηση ξεκινά  µε τη γνωστή βιβλική  ιστορία του Κατακλυσµού του 

Νώε, στην πρώτη παράγραφο, χωρίς προσθαφαιρέσεις στα βασικά της σηµεία.   
                                                 

311 Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Ισλάµ», Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτική Αθηνών, 
1992, τ.21, 208.  
312 Ι.Θ.Κακριδής, Οι Αρχαίοι Έλληνες στη Νεοελληνική Λαϊκή Παράδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1989, 70. 
313 Ι.Θ.Κακριδής, ό.π., 97, σηµ. 10. 
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Η δεύτερη τρίτη και τέταρτη παράγραφος περικλείουν το ταξίδι της φαντασίας 
του παραµυθά. Το τέλος του κατακλυσµού είναι θαυµάσια ευκαιρία για νέα 
δηµιουργία. Ο µυθοπλάστης βρίσκει την ευκαιρία να «ξαναδηµιουργήσει» το γένος 
των γυναικών µε τη µεταµόρφωση λίγων ζώων της Κιβωτού. Η διήγηση ακολουθεί 
απλοϊκά και διαδοχικά σχήµατα χωρίς χάσµατα  και  ασάφειες. Οι σαράντα γιοι του 
Νώε ήθελαν γυναίκες, ο Νώε δεν έβρισκε λύση, τον φώτισε ο θεός, διάλεξε τριάντα 
εννέα ζώα και τα έκλεισε µαζί µε την µοναχοκόρη του, και έτσι προέκυψαν οι πρώτες 
σαράντα γυναίκες µετά τον κατακλυσµό, που συνέχισαν τη ζωή. Καλές γυναίκες, 
δίπλα σε ευχαριστηµένους άντρες, όπως διαπιστώνει ο «συλλογισµένος» Νούχης, 
όµως κουβαλάνε κάποια από τα προηγούµενα ζωώδη χαρακτηριστικά.  

Στο σηµείο αυτό έχοµε µια πρώτη ολοκλήρωση του παραµυθιού, µε ένα πολύ 
αστείο πείραγµα στις γυναίκες ακροάτριες, που σίγουρα το απέκρουσαν µε ανάλογες 
κωµικές αντιδράσεις. Στην τελευταία παράγραφο ο αφηγητής πλάθει ένα δεύτερο 
τέλος της ιστορίας, πιο απτό και εποπτικό, µια και καταλήγει στη γειτονιά της 
τουρκοκρητικής παρέας, µε την «κατσούλα» του Μπεντεβίνογλου, το «µαϊµούνι» του 
Ασλαναλή και τη χελώνα τη δικιά του, τα «σουσούµια» των οποίων ερµήνευσε ο 
µύθος.  Όπως και στο προηγούµενο νάκλι η φαντασία του δηµιουργού καταπατεί τα 
σύνορα ανάµεσα στο φανταστικό και τον πραγµατικό κόσµο, περνά ελεύθερα από 
κάθε χώρο και καταλήγει µε ερµηνευτικό επιµύθιο στο σήµερα και στο «εδώ» των 
ακροατών.  
 

Γ.  Το παραµύθι του Χαζηρέτ Νούχη είναι ένα καθαρό λογοτεχνικό κείµενο, 
απαλλαγµένο από την ηρωική ή εθνικιστική στράτευση, που πληθωρικά 
παρακολουθήσαµε στα υπόλοιπα δείγµατα. Το περιεχόµενο δεν παραπέµπει σε 
αντιπαραθετικές ενδοκρητικές καταστάσεις ούτε αναδίδει την πολιτική αγωνία  των 
Τουρκοκρητών για την καθεστωτική πορεία της Κρήτης. Αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 
δεδοµένο στην αναζήτηση ιχνών αληθινής λογοτεχνικής παραγωγής στον 
τουρκοκρητικό χώρο.  

Σαν ιδεολογική µαρτυρία  αποκαλύπτει ότι υπήρχαν κοινοί λογοτεχνικοί τόποι 
ανάµεσα στις δύο κοινότητες της Κρήτης και µάλιστα επεξεργασµένοι από την 
ανώνυµη λαϊκή πρωτοβουλία.   
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∆ΕΙΓΜΑ ΙΘ΄ 
«ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ»314 
Εν Συνοµιλία προς τον ενταύθα ανταποκριτήν της «Παλιγγενεσίας» έγκριτος 

Μωαµεθανός της ηµετέρας πόλεως εξεφράσθη ως εξής περί της σηµερινής 
καταστάσεως: 

«Εγώ µε όλην µου την επιθυµίαν ως Τούρκου να δεσπόζη επί της της 
Κρήτης το έθνος µου, φρονώ ότι η σηµερινή κατάστασις είναι λαµπρά, είναι 
εξαίρετος.  ∆εν ήτο δυνατόν να ζήσωµεν πλέον υπό την τουρκικήν Κυβέρνησιν. 
∆εν ήτο δυνατόν να διοικηθώµεν από τους αχρείους πασσάδες, οίτινες µας 
εξεµεταλλεύοντο προς το συµφέρον των και µας κατήντησαν εις το φοβερόν 
σηµείον να αλληλοσφαζόµεθα καθ� εκάστην.  

Ναι είναι αληθές ότι Έλλην και Τούρκος έχουσι έµφυτον εν τη καρδία το 
µίσος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να συµβιώσιν εν ειρήνη οπουδήποτε της γης και αν 
υπάρχωσιν. Αλλά φαντάζεσθε ότι οι Μωαµεθανοί της Κρήτης είναι Τούρκοι την 
εθνικότητα; Πλανώνται εκείνοι οίτινες φρονούν ότι ηµείς είµεθα Τούρκοι. Άλλως 
τε �χωριό που φαίνεται οδηγό δε θέλει�. Ηµείς είµεθα τέκνα µιάς και της αυτής 
πατρίδος, µιάς και της αυτής καταγωγής, ίσως δε και ενός θρησκεύµατος, 
διαφέροντος κατά τύπους, διότι οι πρόγονοί µας ήσαν χριστιανοί. Η αυτή 
γλώσσα, τα αυτά ήθη και έθιµα, το ένδυµα, η φυσιογνωµία, τα πάντα είναι κοινά 
µεταξύ µας και οι έξω Τούρκοι µας ονοµάζουν �σουνετλή γκιαούρ� δηλαδή 
�χριστιανούς περιτετµηµένους�. Είµεθα λοιπόν και ηµείς γνήσιοι Έλληνες, το δε 
µίσος όπερ µεταξύ µας υπάρχει προέρχεται εκ των ερίδων και των φόνων οίτινες 
συνέβησαν εις όλας τας οικογενείας της Κρήτης αµφοτέρων των στοιχείων κατά 
τας διαφόρους επαναστάσεις.  

Εννοείται όµως ότι µ� όλον το βαρύ το οποίον παρουσιάζει δι� ηµάς το 
σηµερινόν πολίτευµα εν τούτοις ενδοµύχως σας βεβαιώ, ότι ευχαριστεί τους 
φιλήσυχους και νοήµονας Τούρκους, διότι δια του αυτονόµου πολιτεύµατος 
εκτός του ότι εξησφαλίσθη διαρκώς η τάξις και ησυχία, και εξίσου Τούρκοι και 
Χριστιανοί απολαύουσι των αγαθών της ελευθερίας, εξησφαλίσαµεν και τας 
περιουσίας µας αίτινες συχνά πυκνά ως εκ των περιστάσεων υφίσταντο 
επιδροµάς και διαρπαγάς.»  

Περί της µεταναστεύσεως των οµοθρήσκων του ο έγκριτος Τούρκος είπε:  
«Είναι αληθές ότι µετά την αποχώρησιν του τουρκικού στρατού, του κακού 

δαίµονός µας, έσπευσαν σωρηδόν να εγκαταλείψουν την πάτριον γην πολλαί 
οικογένειαι. Πόθεν όµως υποθέτετε ότι προήλθεν η σκέψις αύτη; Πρώτον εκ 
φόβου και δεύτερον εκ της εισηγήσεως των εν Κωνσταντινουπόλει, οίτινες 
ενόµιζον ότι θα ωφελήσωσι πολιτικώς ηµάς δια του τρόπου τούτου. Τίνες δε 
νοµίζετε ότι µετηνάστευσαν εκ Κρήτης; Οι ταραξίαι, οι µη έχοντες πού την 
κεφαλήν κλίναι, οι φανατικοί και οι πτωχοί, οίτινες δεν ηδύναντο να ζήσωσι. 

Η πατρίς όµως είναι γλυκεία και σήµερον ότε µανθάνουν παρ� ηµών ότι 
απολαύοµεν πάντων των αγαθών και ότι τυγχάνοµεν πατρικής προστασίας παρά 

                                                 
314 Εφηµ. Χανίων ΕΡΕΥΝΑ, Σάββατον 21 Αυγούστου 1899, σελ. 1.   
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της Α.Β.Υ. και παρ� υµών ακόµη, σπεύδουν να επανέλθουν εις την αγαπητήν 

πατρίδα των.                     ي  
Α. Μια συνέντευξη σε εφηµερίδα δεν είναι πάντα λογοτεχνική µαρτυρία, όµως 

στην περίπτωση του δυσεύρετου τουρκοκρητικού λόγου κάθε ίχνος έχει αξία. Η 
συνοµιλία του ανώνυµου Μωαµεθανού µε τον δηµοσιογράφο αποκαλύπτει θετικό 
εναρµονισµό µε το νέο καθεστώς της Αυτονοµίας και φανερώνει µε ρεαλιστικά 
επιχειρήµατα µία όψη, ίσως, των ανάµεικτων  πεποιθήσεων του τουρκοκρητικού 
στοιχείου πάνω σε επίκαιρα  και διαχρονικά θέµατα της βεβαρυµένης συνύπαρξης.  

Το κείµενο δηµοσιεύεται µισό χρόνο περίπου µετά την άφιξη του πρίγκιπα 
Γεωργίου στην Κρήτη (9 ∆εκ. 1898), όταν το νέο καθεστώς έχει πλήρως 
εγκαθιδρυθεί, το σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας έχει ψηφιστεί και η νέα 
αντιπροσωπευτική συνέλευση των Κρητών έχει εκλεγεί µε αδιάβλητο τρόπο για 
πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού. Η πολιτική του Γεωργίου έχει δώσει τα πρώτα 
της θετικά δείγµατα, η τάξη και η ησυχία έχουν αποκατασταθεί, η ειρήνη έχει 
επικρατήσει ύστερα από µακρόχρονη «αλληλοσφαγή» 315, η ισοπολιτεία  Χριστιανών 
και Μωαµεθανών έχει θεσµοθετηθεί και έχει γίνει πολιτική πράξη, κάνοντας αισθητή 
τη διαφορά µε το αποτυχηµένο καθεστώς «των αχρείων πασσάδων». Η µαζική 
µετανάστευση των Μουσουλµάνων της Κρήτης προς όλα τα σηµεία της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και του αραβικού κόσµου  ήταν ένα απροσδόκητο φαινόµενο που 
αντιµετώπισε το νέο καθεστώς της Κρήτης. Εκτός από εκείνους που βαρύνονταν µε 
εγκλήµατα πολέµου, µετανάστευσαν πολλά από τα παραγωγικά και οικονοµικά 
εύρωστα µέλη της τουρκοκρητικής κοινότητας, υπακούοντας σε κελεύσµατα της 
Τουρκίας, η οποία ήθελε να διαταράξει την εύθραυστη οικονοµία του κρατιδίου και 
να συκοφαντήσει την εσωτερική του πολιτική.   

Μπροστά στα νέα πολιτικά δεδοµένα πολλοί Τουρκοκρήτες, αναγκάστηκαν να  
επανεκτιµήσουν το θέµα της εθνικής τους ταυτότητας και απογυµνωµένοι πλέον από 
την οθωµανική προστασία, αποδέχτηκαν την ελληνική τους προέλευση και την 
πολιτισµική τους συγγένεια  µε τους υπόλοιπους Κρήτες, πράγµα που, ίσως,  λίγους 
µήνες πριν αρνούνταν αδιάλλακτα. Τέτοιος «νοήµων» Τούρκος φαίνεται ότι είναι και 
ο συνεντευξιαζόµενος, ο οποίος µε όλη του την επιθυµία ως Τούρκος «να δεσπόζει 
επί της Κρήτης το έθνος» του, βρίσκει τη σηµερινή κατάσταση «λαµπράν και 
εξαίρετον» Είναι γνωστό ότι οι ιδιοτελέστεροι και οι πιο επιδέξιοι καιροσκόποι 
επανεκχριστιανίστηκαν και «ερώµιεψαν» κατά τον όρο του Κονδυλάκη,  για να 
ενταχθούν πιο ευδόκιµα στη νέα πραγµατικότητα.  

Β. Το κείµενο πιθανότατα είναι µέρος από ευρύτερη συνέντευξη, που κατέγραψε 
ανταποκριτής της Παλιγγενεσίας. Η Έρευνα των Χανίων δηµοσιεύει τις δύο πιο 
καίριες απαντήσεις σε δύο  αντίστοιχα  ερωτήµατα για την «κατάσταση» και για τη 
«µετανάστευση». Οι απαντήσεις είναι συµβατές µε τις ελληνικές απόψεις και 

                                                 
315 Στον πρώτο του πολιτικό λόγο ο Γεώργιος, µόλις ανέλαβε καθήκοντα συνέστησε: «θα 
λησµονήσετε τας εκ του παρελθόντος διαµάχας σας και αδιακρίτως φυλής και θρησκεύµατος θα 
συµβιώσετε εν ειρήνη, κοινής και φιλοστόργου πατρίδος�» 
Θεοχάρης ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., 439. 
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ικανοποιούν προφανώς το ελληνικό αναγνωστικό κοινό της εφηµερίδας και βέβαια 
τους νέους άρχοντες, που ήθελαν να γνωρίζουν τις απόψεις των Μουσουλµάνων για 
την ελληνικότητα  και για την Αυτονοµία.    

Ο ανώνυµος «Μωαµεθανός της ηµετέρας πόλεως» κάνει κολακευτικούς 
χαρακτηρισµούς για τον Ηγεµόνα και δίνει ευχάριστες  απαντήσεις για το ελληνικό 
κοινό. Στο θέµα της  ελληνικότητας πάντως, οι δηλώσεις είναι σε  κάποιο βαθµό 
ανακόλουθες και εθνικά ασταθείς. Αρχικά αυτοπροσδιορίζεται Τούρκος, θεωρεί 
έθνος του την Τουρκία, την οποία θα  ήθελε να δεσπόζει της Κρήτης και γνωµατεύει 
για το έµφυτο µίσος Έλληνα και Τούρκου. Αργότερα, όταν µιλεί ως Τουρκοκρητικός, 
αντιφάσκει και κακολογεί την εκµετάλλευση των αχρείων Πασσάδων και δηλώνει 
αυτοαναιρούµενος: «πλανώνται εκείνοι οίτινες φρονούν ότι είµεθα Τούρκοι». 
Αναγνωρίζει τη χριστιανική προέλευση των οµοθρήσκων του και οµολογεί 
απερίφραστα « είµεθα λοιπόν και ηµείς γνήσιοι Έλληνες�», είµαστε οι «σουνετλή 
γκιαούρ» των Τούρκων, και ο στρατός τους ήταν «ο κακός µας δαίµονας». Παρά την 
αισθητή εναντιολογία, οι απόψεις για τους κοινούς προγόνους, την κοινή γλώσσα, τα 
όµοια ήθη και έθιµα, τα κοινά χαρακτηριστικά στην ενδυµασία και στη φυσιογνωµία, 
είναι ορθολογικές, και έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές φορές από τους Έλληνες της 
Κρήτης, στις εκκλήσεις τους προς τους φανατικούς συµπατριώτες Οθωµανούς.  

Ορθολογικές και αποκαλυπτικές είναι  οι απόψεις για τη µετανάστευση. Ο φόβος 
µετά την αποχώρηση του τακτικού στρατού, οι εισηγήσεις της Κωνσταντινουπόλεως, 
οι ενοχές των ταραξιών, η φτώχια και ο φανατισµός είναι  τα ρεαλιστικά κίνητρα της 
φυγής.         

  Γ. Ο «έγκριτος» Μωαµεθανός των Χανίων µαζί µε την προσωπική του 
τοποθέτηση  διερµηνεύει  και συνολικότερη άποψη των συµπατριωτών του. 
Προφανώς µετά την φυγή του τουρκικού στρατού το ένστικτο της επιβίωσης επέφερε 
τη µετριοπάθεια. Σίγουρα οι Τουρκοκρήτες το 1898 έχασαν το έδαφος κάτω από τα 
πόδια τους και  µετρίασαν τις  φιλοτουρκικές πεποιθήσεις. Ένα χρόνο πριν σε µια 
άλλη συνέντευξη σε αθηναϊκή εφηµερίδα  ένας άλλος Τουρκοκρής, ο Χαµδή Εφέντης 
δίνει συνέντευξη στον Κων. Πολιουδάκη και υποστηρίζει ακριβώς τις αντίθετες 
θέσεις316. ∆ηλώνει αλαζονικά ότι δεν είναι αποδεικτικό της καταγωγής η ελληνική 
γλώσσα, οι Μουσουλµάνοι της Κρήτης είναι γνήσιοι Τούρκοι, και δε θα δεχτούν τις 
καθεστωτικές  αλλαγές, που θα επιβάλουν οι Ευρωπαίοι. Αν δεν είχε επιλέξει τη φυγή 
ο Χαµδή είναι σίγουρο  ότι θα προσυπέγραφε υποκριτικά τις νεότερες φιλικές για το 
Γεώργιο  δηλώσεις.  Αν τα «φιλοαρµοστιακά» αισθήµατα είναι ειλικρινή ή 
καιροσκοπικά δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί. Ίσως η αναγκαστική προσαρµογή 
στις νέες συνθήκες επέβαλε τις απαραίτητες ιδεολογικές αναπροσαρµογές.      

                                                 
316 Εφ. Ακρόπολις, Πέµπτη, 20  Αυγούστου 1898. Και σε παλιότερες συνεντεύξεις τους οι Κρήτες 
Οθωµανοί ήταν αλαζόνες και υποστήριζαν την τουρκική τους υπόσταση µε φανατισµό. Στην 
Εφηµερίδα Λευκά Όρη της 14ης Σεπτεµβρίου 1895 δηµοσιεύεται διάλογος Κρητός Οθωµανού µε 
Έλληνα δικηγόρο, κάτω από τον τίτλο: «Οι λεγόµενοι Τούρκοι εν Κρήτη, δεν έχουσι έθνος, δεν 
έχουσι πατρίδα». Ο Τουρκοκρητικός αρνείται «µετά βδελυγµίας» την συσχέτιση µε οτιδήποτε 
ελληνικό, δηλώνει ότι δε µιλεί ελληνικά αλλά κρητικά και υποστηρίζει µε πείσµα ότι υπάρχει 
κρητική γλώσσα, «καθώς φραντζέζικη και ιγγλέζικη�»..  
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   ∆ΕΙΓΜΑ Κ΄ 
«Η ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ» (Αναφορά Οθωµανών)317 
 
«Οι ευσεβάστως υπογεγραµµένοι κάτοικοι εν ταις επαρχίαις του τµήµατος 

Ηρακλείου, υποβάλλοµεν δια της παρούσης ηµών ότι εκ λελανθασµένων 
σκέψεων αποπλανηθέντες παρεσύρθηµεν και ηµείς υπό του µεταναστευτικού 
ρεύµατος των συµπατριωτών µας και εξεπατρίσθηµεν µετά των οικογενειών µας, 
καταφυγόντες εις διάφορα της Τουρκίας µέρη και γενόµενοι ούτω θύµατα 
σκέψεων ανοήτων.  

Συνειδότες ευθύς µετά την εκ της πατρίδος µας αποµάκρυνσιν την πλάνην 
εις ήν περιεπέσαµεν, το αδύνατον του ν� ανθέξωµεν εν τη πάλη βίου δυστυχούς 
αλλαχού εκτός της Κρήτης, και τα αγαθά τα οποία απολαµβάνουσιν ήδη οι 
συµπατριώται ηµών ανεξαρτήτως υπό το νέον ελεύθερον πολίτευµα, των οποίων 
ηµείς κακή τύχη στερούµεθα σήµερον, ηθελήσαµεν µετά πολλών συµπατριωτών 
µας να επανέλθωµεν ενταύθα οικογενειακώς, αλλ� αι τουρκικαί αρχαί 
απηγόρευσαν εντελώς την αναχώρησιν, µόνον δε µας επετράπη τούτο κατόπιν 
αυστηράς εγγυήσεως ότι θα επιστρέψωµεν παρά τας εκεί εγκαταλειφθείσας 
απροστατεύτους οικογενείας µας.  

Καταφεύγοντες όθεν προς υµάς, Κύριε Νοµάρχα, και ζητούντες δι� Υµών 
την Υψηλήν προστασίαν της Α.Β.Υψ. του Ηγεµόνος ηµών πρίγκιπος Γεωργίου, 
όπως δυνηθώµεν και ηµείς και οι λοιποί συµπατριώται ηµών οι διαµένοντες εν 
Βεγγάζη, ∆έρνα, Σούση, Αϊνχιαχάτ, να επανέλθωµεν οικογενειακώς εις την 
φιλτάτην πατρίδα µας και επιδοθώµεν εις τας γεωργικάς µας εργασίας.»  

 
Σ.Σ.Ε. Η αναφορά αύτη διαβιβασθείσα παρά του κ. Νοµάρχου Ηρακλείου 

προς τον κ. επι των Εσωτερικών Σύµβουλον, θέλει ενεργηθή δεόντως, και 
διευκολυνθή η επάνοδος τόσων οικογενειών αίτινες εκουσίως και άνευ λόγου 
εξεπατρίσθησαν.    

 

                                                 
317 Εφηµ.  Χανίων, ΕΡΕΥΝΑ, Τρίτη, 7 ∆εκεµβρίου 1899, σελ. 2.  
Εισαγωγικά η σύνταξη της εφηµερίδας προτάσσει το ακόλουθο κατατοπιστικό σηµείωµα: 
Πόσον γλυκεία είναι η πατρίς και πόσον επιθυµητή όταν τις µάλιστα µακράν αυτής 

πιέζηται υπό παντοδαπών θλίψεων! Οι Οθωµανοί συµπατριώται µας γενόµενοι θύµατα της εν 
Κωνσταντινουπόλει πολιτικής εσχάτως και τυφλώς υπήκοντες εις τας εκείθεν εισηγήσεις, 
έσπευσαν αθρόοι να εγκαταλείψωσιν την πάτριον γην, παρ� όλη την ευµενή διάθεσιν ηµών και 
την υψηλήν µέριµναν της Α. Β. Υψ. του σεπτού Ηγεµόνος, περί προστασίας αυτών. Η 
δοκιµασία ην κατά το µικρόν διάστηµα της εν τη ξένη εκουσίας εξορίας των, αι στερήσεις και 
αι πιέσεις ας υφίσταντο έφερον αυτούς εις συναίσθησιν, και µεταµελούµενοι δια την ανόητον 
πλάνην, εις ην υπέπεσαν, ήρχισαν να επανέρχωνται επικαλούµενοι την προστασίαν της τε 
Α.Β.Υψ. του Ηγεµόνος και της Κυβερνήσεως, υπέβαλον δε προχθές οι κάτοικοι του τµήµατος 
Ηρακλείου την κάτωθι αναφοράν προς τον εκεί Νοµάρχην.  
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Α. Η αναφορά των Οθωµανών αυτή καθεαυτή δεν είναι λογοτεχνικό κείµενο, αν 
και περιγράφει πολύ σύντοµα τα χαρακτηριστικά µιας οµαδικής «Οδύσσειας», η 
οποία µας είναι άγνωστη στο µεγαλύτερό της µέρος, και είναι σίγουρο ότι 
περιλαµβάνει πάθη καηµούς και «µάλα πολλά», που δεν είναι δυνατό παρά κάποια 
ανεπίγνωστη ακόµα λογοτεχνική παραγωγή να τα έχει καταγράψει.  

Η αναφορά  είναι από τις πρώτες ηµέρες της φυγής. Τα επόµενα χρόνια το ρεύµα 
της µετανάστευσης  δεν ανακόπηκε καθόλου, αντίθετα  ενισχύθηκε  τόσο προς την 
Μικρά Ασία, όσο και  προς την Κυρηναϊκή και συγκεκριµένα τη Βεγγάζη, ∆έρνα, 
Σούσα κλπ, πόλεις που αναφέρονται και στο κείµενο της αναφοράς318. Η περίεργη 
πολιτική της Τουρκίας δεν έπαψε να παρακινεί τους Μουσουλµάνους της Κρήτης σε 
«εθελοντικό» εκπατρισµό, ακόµη και µετά την Νεοτουρκική µεταρρύθµιση, αλλά  και 
µετά την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα (1913)319. Στα  τελευταία αυτά χρόνια, οι 
Μουσουλµάνοι στρατεύονταν στον Ελληνικό στρατό και προωθούνταν στα µέτωπα 
των Βαλκανικών πολέµων να πολεµήσουν κατά των Τούρκων, πράγµα που 
πιθανότατα  τους  δηµιουργούσε συνειδησιακά προβλήµατα. Η φυγή προς την 
Τουρκία στο διάστηµα αυτό είναι κατανοητή, όµως δεν είναι στο διάστηµα της 

                                                 
318 N. S[lousch], «Empire Ottoman, Les Crétois en Cyrénaique», Revue du Monde Musulman, v.6 
(1908), 152.  
Αναφέρεται ένα διάβηµα της Κωνσταντινούπολης, ένας Αυτοκρατορικός Ιραδές του 1906, που δίνει 
άδεια εγκατάστασης σε πολλά µέρη της Κυρηναϊκής χιλίων οικογενειών από την Κρήτη. 
Παράλληλα δίνει εντολή στις αρχές να παραχωρήσουν γη στους µετανάστες για εγκατάσταση είκοσι 
ετών, όπως ορίζεται. «�Sur une démarche faite à Costandinople, un iradé imperial de 1906, autorisa 
l� établissement, sur plusieurs points de la Cyrénaique, de 1000 familles Cretoises et ordonna aux 
autorités, de Begahazi et de Derna de leur octroyer des terrains pour un délai de vingt ans�». Στο 
ίδιο άρθρο δίνονται πολλές πληροφορίες για τις συνθήκες εγκατάστασης των Μουσουλµάνων της 
Κρήτης στον χώρο των Αφρικανών Αράβων, και τα προβλήµατα, εργασιακά και πολιτιστικά � 
εκπαιδευτικά που προέκυψαν, ειδικά στις περιοχές Derna, Benghazi, Meray, Marsa � Soussa, κ.α. 
Στα 1906 ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει αδελφοµαχίες Κρητών και Μουσουλµάνων (les luttes 
fratricides continuèrent�) εντός Κρήτης (σ.151), αλλά αναφέρει και την πληροφορία ότι 
καλλιεργούν το αµπέλι, την ελιά και το σιτάρι (ils y cultivent la vigne, l� olivier et même le blé..). Σε 
άλλες µαρτυρίες οι Κρήτες Μουσουλµάνοι φέρονται να µετακινούνται από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία για να διαδώσουν χρήσιµες καλλιέργειες στον τουρκικό και αραβικό χώρο, και στη 
Μέση Ανατολή για να εξηµερώσουν άγρια ελαιόδεντρα µε παραγωγικότερα εµβόλια από φυτά της 
Κρήτης.      
319 Στην Εφηµερίδα των Χανίων ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ της 6ης Ιουνίου 1914 (φ. 1327), σ. 3, αναφέρεται µια 
µαζική επιχείρηση φυγής Μουσουλµάνων από το λιµάνι των Χανίων. Συγκεκριµένα κάτω από τον 
τίτλο «Η χθεσινή απόπειρα µεταναστεύσεως Μουσουλµάνων» περιγράφεται αναλυτικά ότι: 
«�υπερτριακόσιοι Μουσουλµάνοι συνεκεντρώθησαν εις την αποβάθραν της πόλεως (Χανίων) 
ζητούντες ν� αναχωρήσωσιν εις Σµύρνην δια του Ιταλικού (ατµοπλοίου) της γραµµής�Αι αρχαί της 
πόλεως�απηγόρευσαν την αθρόαν αναχώρησιν�επιτρέψασαι ν� αναχωρήσωσι µόνον 
γυναικόπαιδα και οι υπερβάντες το όριον της στρατευσίµου ηλικίας�ούτω δε οι αναχωρήσαντες 
ανήλθον εις 90�Υπό της αστυνοµικής Αρχής καταβάλλονται ήδη δραστήριαι ενέργειαι προς 
ανακάλυψιν των υποκινητών των Μουσουλµάνων εις µετανάστευσιν, οίτινες φαίνεται να είναι 
πράκτορες του νεοτουρκικού κοµιτάτου�»   
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Κρητικής Πολιτείας320. Η αναφορά των Οθωµανών προς τον Νοµάρχη Ηρακλείου 
είναι αποκαλυπτική για τα αληθινά αισθήµατα των  «φυγαδευοµένων», οι οποίοι 
εκβιάζονταν να παραµείνουν στα σηµεία, που η Τουρκία έκρινε, µε την κατακράτηση 
των οικογενειών τους. Μοιάζει απίθανο  ένας τέτοιος ξεριζωµός να µην άφησε τα 
ίχνη του στον έντεχνο λόγο.  

 
Β. Σαν σε µικροσκοπικό πολυπρόσωπο µυθιστόρηµα οι Τουρκοκρήτες, που 

υπέγραψαν την αναφορά κάνουν γνωστό τον ξεριζωµό τους  και δίνουν το όραµα του 
δικού τους νόστου, ο οποίος δε διαφέρει από το νόστο, που τραγούδησε η ελληνική 
λογοτεχνία από τα βάθη της δηµιουργίας της. Σαν σε κατάθεση ψυχής οι 
αυτοεξόριστοι  και ταυτόχρονα νοσταλγοί της πατρίδας, που κατά κάποιο τρόπο 
έχουν ενώσει τη φωνή τους µε τους άλλους φυγάδες στην Αραβία, κανουν γνωστό και 
πιστευτό το «παρεσύρθηµεν και εξεπατρίσθηµεν». Το πρώτο αναγνωστικό κοινο του 
κειµένου τους, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Κρητικής Πολιτείας, που 
προβληµατίζονταν µε το φυλλορρόισµα  του πληθυσµού του νεοσύστατου κράτους, 
είχαν δεχτεί και άλλες παρόµοιες αιτήσεις και είχαν ρυθµίσει την πολιτική τους. Ήταν 
διακηρυγµένο και γνωστό ότι γίνονταν δεκτοί όσοι επέστρεφαν στην Κρητική 
Πολιτεία. Άρα δεν ήταν απαραίτητη η εκµυστήρευση των συναισθηµάτων και το 
άνοιγµα της ψυχής των συµπιεσµένων Μουσουλµάνων. Η «εκ περισσού καρδίας» 
αναφορά  δίνει στο κείµενό τους λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, όπως στα χρονικά και 
στις εκ βαθέων εξοµολογήσεις.         

Τα συµφραζόµενα της αναφοράς  έχουν εξοµολογητικό τόνο, υπερβαίνουν τα 
όρια ενός υπηρεσιακού εγγράφου, και διαµορφώνονται από ένα κράµα λογικής και 
συναισθήµατος. Η νοσταλγία στοιχειοθετείται ρεαλιστικά  πάνω στη σύγκριση του 
«αλλαχού»  και του «ενταύθα». Προδίδει την ειλικρίνεια των λόγων η επιστράτευση  
λογικών  κριτηρίων, που στηρίζουν τη δήλωση «συνειδότες την πλάνην�ηθελήσαµεν 
να επανέλθωµεν...». Τα εµπόδια µε λακωνικό τρόπο δίνονται µε την πρόταση «αι 
τουρκικαί αρχαί απηγόρευσαν την αναχώρησιν» και αναλύονται µε τις 
εκµυστηρεύσεις για την παρακράτηση των οικογενειών στην Τουρκία και τις 
αυστηρές εγγυήσεις για την επιστροφή. Η  κατακλείδα θέτει σαφέστερα  το 
αγωνιώδες θέληµα  µε τη σαφή αίτηση: «Ζητούµεν να επανέλθωµεν οικογενειακώς 
εις την φιλτάτην πατρίδα µας�».  

Η σηµείωση του συντάκτη της ΕΡΕΥΝΑΣ προδιαθέτει για happy end στη 
µυθιστορηµατική περιπέτεια  των ξεριζωµένων Τουρκοκρητών, οι οποίοι σαν 
επίδοξοι δραπέτες, αναζητούν δρόµο για  επανάκαµψη στην ευτυχία της Κρήτης.   

 
Γ.  Με την αναφορά αυτή των Οθωµανών έχοµε ακόµα  ένα τουρκοκρητικό  

κείµενο, που, όπως το γράµµα του Χότζογλου, εµφανίζει αντίθεση στη δογµατική  
                                                 

320 Ίσως για την αντιµετώπιση των Κρητών Μακεδονοµάχων η Τουρκία ενθάρρυνε τη φυγή των 
νέων Μουσουλµάνων από την Κρήτη, αφού είναι γνωστό ότι «κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-
1908), οι Τουρκοκρήτες υπηρέτησαν ως χωροφύλακες και στρατιώτες στα τουρκικά καταδιωκτικά 
αποσπάσµατα» Ν. Καλοµενόπουλος, «Τουρκοκρήτες», Μ.Ε.Ε. Π. ∆ρανδάκη, εκδ. β΄, Φοίνιξ, τ. 23, 
σ. 234. 
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εναρµόνιση µε την πολιτική της Τουρκίας. Βέβαια ο Χότζογλου οραµατίζονταν µια  
ισότιµη ζωή στην Κρήτη, ενώ οι Οθωµανοί της αναφοράς σαν «θύµατα σκέψεων 
ανοήτων» προσπαθούν να διορθώσουν  το ολέθριο λάθος τους. Και αυτοί όµως, έστω 
καθυστερηµένα αναγνώρισαν την αξία της ελεύθερης ζωής στην Κρήτη, µακριά από 
τα κελεύσµατα των πολιτικών σκοπιµοτήτων.  

Το όραµα που καθυστερηµένα  δηµιούργησαν οι παγιδευµένοι φυγάδες είναι η 
οικογενειακή ζωή στην «φιλτάτην πατρίδα», µε επίδοση στις γεωργικές εργασίες 
τους, κάτω από την προστασία  «της Α.Β.Υ. του πρίγκιπος Γεωργίου», για τον οποίο 
χρησιµοποιούν τον προσδιορισµό, «του Ηγεµόνος ηµών». ∆εν είναι γνωστή η 
εµβέλεια  της φωνής των Τουρκοκρητών, που όπως ο Χότζογλου, ζητούσαν 
απαλλαγή από τις κατευθύνσεις των ποικίλων εξωτερικών  εντολών, είναι όµως ένα 
θέµα ιστορικά και φιλολογικά  ενδιαφέρον.  
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∆ΕΙΓΜΑ ΚΑ΄.   
►ΑΧΜΕΤ ΑΓΚΙΝ, «ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ».321   
«Ο Αµπνταλάς ήταν ένας Τουρκοκρητικός που ζούσε στα Χανιά. Φορούσε 

βράκα, στιβάνια και ζωνάρι. Έµενε µοναχός, έκανε πότε � πότε δουλειές του 
ποδαριού κι όταν έβγαζε λεφτά έµπαινε στο καφενείο και κερνούσε όλους. Ήτανε 
χουβαρντάς και δεν του έµενε τίποτα. Τον χειµώνα κοιµόταν στον αχυρώνα του 
αδελφού του � δεν ήθελε κρεβάτι - και το καλοκαίρι µπορούσε να βολευτεί 
οπουδήποτε. Παιδιά - σκυλιά δεν είχε, ούτε στενοχώριες, ούτε αγωνίες πώς 
βγαίνει το ψωµί ή τι θα ξηµερώσει αύριο.  

Στην αγορά διατηρούσε µπακάλικο ένας οµόθρησκός του κι όταν είχε κρύο ο 
Αµπνταλάς κατέφευγε εκεί. Κάθιζε µε τις ώρες και ζεσταινόταν στο µεγάλο 
µαγκάλι, το γεµάτο αναµµένα κάρβουνα. Κουβέντιαζε, έτρωγε σύκα, σταφίδες, 
κάστανα, έπινε τσικουδιά, περνούσε ωραία.  

Κάποτε ο µπακάλης τον βαρέθηκε. Άρχισε να σκέφτεται πώς να τον 
ξεφορτωθεί. Με ποιον τρόπο να τον κάµει να µην του ξανάρθει.  

Μια µέρα τον είδε να �ρχεται απ� αλάργο. Όπως έκανε κάθε µέρα πήρε µια 
φούχτα κάστανα τα παράχωσε στη στάχτη, κάτω από τα κάρβουνα, και πήγε 
πίσω από το µπεζαχτά να συνεχίσει τους λογαριασµούς του.  

Μπαίνει ο Αµπνταλάς, θρονιάζεται στην καρέκλα κι αρχίζει ν� απολαµβάνει 
τη ζεστασιά. Έξω κάνει τόση παγωνιά, γιατί χιονίζει στις Μαδάρες. Μα δεν 
περνά πολλή ώρα, ένα ντουκ ακούγεται, πετιώνται κάρβουνα στον αέρα  και 
στάχτες στα µούτρα και στο γιλέκο του Αµπνταλά. ∆εύτερο ντουκ κι ένα κάστανο 
τον χτυπά στο µέτωπο! Ο µπακάλης βάζει τα  γέλια. Σηκώνεται να τινάξει τις 
στάχτες από τα ρούχα του κι αισθάνεται κάτι να τον καίει στο δεξιό ποδάρι. Ένα 
αναµµένο κάρβουνο είχε µπεί µέσα στο στιβάνι. Ο Αµπνταλάς πηδούσε από τον 
πόνο, µα όσο πηδούσε, τόσο το κάρβουνο πήγαινε πιο βαθιά. Σέρνει το µαχαίρι 
απ� τη ζώνη του, σχίζει το στιβάνι από πάνω ως κάτω, και βγάζει το κάρβουνο. 
Μα το κάψιµο του έκανε πληγή. Έφυγε από το µαγαζί βλαστηµώντας.  

Ο µπακάλης είχε παραχώσει τα κάστανα στη χόβολη χωρίς να τα χαράξει µε 
τη µύτη του µαχαιριού πρώτα, όπως συνηθίζουν. Έτσι αυτά σε λίγο αρχίσανε να 
σκάνε και να πετιούνται επάνω, παρασύροντας τη στάχτη και τα κάρβουνα. ∆εν 
είχε προβλέψει όµως, πως κάποιο κάρβουνο θα γλιστρούσε µέσα στο στιβάνι και 

                                                 
321 Περιοδικό «ΚΡΗΤΗ», τχ. 40 (Μάρτιος 1977), σ. 57. Όπως αναφέρεται σε υποσηµείωση, ο Αχµέτ 
Αγκίν, ο γνωστός στο περιοδικό «ΚΡΗΤΗ» Τουρκοκρητικός δηµοσιογράφος και λογοτέχνης, 
έστειλε το µικρό αυτό κείµενο για δηµοσίευση και υποσχέθηκε συχνότερη συνεργασία στο µέλλον. 
∆υστυχώς, το Σεπτέµβριο (1977) το ίδιο  περιοδικό (τχ.46, σ. 48) δηµοσίευσε την είδηση του 
θανάτου του Αγκίν µε πολλά βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες για το συγγραφικό και 
µεταφραστικό έργο του Τουρκοκρητικού ποιητή, διανοούµενου και δηµοσιογράφου. Είχε γεννηθεί 
το 1919 στα Χανιά, έζησε στη Σµύρνη µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών, σπουδασε εθνολογία 
και ρωµανολογία, εργάστηκε ως µεταφραστής και δηµοσιογράφος στη Σµύρνη και στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε το 1964. Μετέφρασε από τα ελληνικά στα τούρκικα έργα 
του Καζαντζάκη και την «Πάπισσα Ιωάννα»  του Ροΐδη.   
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στενοχωρέθηκε γι� αυτό. Μα ο σκοπός του πέτυχε: Ο Αµπνταλάς δεν ξαναπήγε να 
ζεσταθεί.»  

 ه                                                        
 Α.  Το µικρό διήγηµα του Αχµέτ Αγκίν είναι ένα ενθαρρυντικό γνήσιο 

τουρκοκρητικό λογοτεχνικό δείγµα, που µας ήρθε από τη δεύτερη πατρίδα των 
Τουρκοκρητών, τη Μικρά Ασία. Αποκαλύπτει ότι κάποιοι κονδυλοφόροι έχουν 
καταγράψει περιστατικά από τη ζωή των Τουρκοκρητών, όπως αυτά διασώθηκαν µε 
την προφορική παράδοση, και κληροδοτήθηκαν προφανώς µέσα από τις διηγήσεις 
των παλιότερων προσφύγων. Ο πρόωρος θάνατος του Αχµέτ Αγκίν διέκοψε τον 
δίαυλο, που µας έκανε γνωστή τη σύγχρονη φωνή των Τουρκοκρητών. Ο Αγκίν είχε 
γνωρίσει το περιοδικό ΚΡΗΤΗ του Ηρακλείου και είχε αρχίσει να χρησιµοποιεί τις 
στήλες του για δηµοσιογραφικά και λογοτεχνικά δηµοσιεύµατα, όπως τα δύο που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη.  

∆υστυχώς  δεν υπάρχει καµιά  ένδειξη ότι δόθηκε σηµασία στην τουρκοκρητική 
πνευµατική παράδοση από το τουρκικό κράτος µετά την ανταλλαγή. Όπως δείχνουν 
τα πράγµατα δεν υπήρξε ενθάρρυνση στη διατήρηση της πολιτισµικής τους 
ιδιαιτερότητας και περισσότερο λειτούργησε η νοοτροπία του εκτουρκισµού και της 
πολιτισµικής ενσωµάτωσης στον τουρκικό κορµό. Η ελληνική γλώσσα του 
τουρκοκρητικού πληθυσµού, ίσως, θεωρήθηκε επικίνδυνο χαρακτηριστικό, σε εποχές 
ψυχρότητας και πολεµικής αντιπαράθεσης. Οι ίδιοι οι διανοούµενοι Τουρκοκρήτες 
και οι απόγονοί τους, όπως και ο Αγκίν, δεν έχουν φανερώσει (ακόµη) σηµαντικά 
δείγµατα  συστηµατικής γραφής από την έτσι και αλλιώς πλούσια πνευµατική 
εµπειρία των Μουσουλµάνων της Κρήτης, που µοιράζεται σε δύο πατρίδες. Αν το 
παράδειγµα των Ελλήνων Μικρασιατών προσφύγων, µε την πλούσια πνευµατική 
κίνηση,  είναι αµφίδροµο, τότε και η άλλη µεριά είναι αναµενόµενο να έχει κάποια  
προϊόντα της πνευµατικής της οντότητας µετά το 1922, να επιδείξει.  

«Το Κάρβουνο» είναι  µια  ευτράπελη διήγηση από την ιδιωτική ζωή των 
Τουρκοκρητικών και τις κοινωνικές και διανθρώπινες σχέσεις τους. Οι εικόνες που 
χρησιµοποιούνται και τα ήθη, που υποδηλώνονται  είναι αντληµένα από τον γνήσιο 
κρητικό τρόπο ζωής. Η «αγορά» που αναφέρεται δεν είναι το νεότερο κτίσµα, που 
«χρωµατίζει» το σύγχρονο κέντρο των Χανίων, αλλά  τα εντός των τειχών 
καταστήµατα της παλιάς πόλης, που ονοµάζονταν µε το συλλογικό αυτό όρο.  

 
Β.  Η διήγηση, µπορούµε να φανταστούµε ότι φαίδρυνε τη θεµατολογία της 

παρέας στις  συναντήσεις των προσφύγων, στη δεύτερη πατρίδα τους, σε ώρες, που η 
µνήµη προσέγγιζε τις παλιές εστίες και την κοινωνία της Κρήτης. Ίσως σε τέτοιο 
περιβάλλον την πρωτοάκουσε και ο Αγκίν, σε κρητική διάλεκτο προφανώς. Αργότερα  
την εµπλούτισε µε τις απαραίτητες περιγραφές και την απέδωσε καλύτερα µε τα 
σύγχρονα ελληνικά του. Με τον τρόπο αυτό µας δίνει µια µικρή ένδειξη για την 
ύπαρξη νεότερης  τουρκοκρητικής λογοτεχνικής έκφρασης.  

  Ο αφηγητής παρουσιάζει το απλοϊκό πορτραίτο και το αστείο πάθηµα του 
Αµπνταλά µε τα κάστανα, όπως το µεθόδευσε ο πονηρός µπακάλης. Χωρίς ιδιαίτερη 
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πλοκή  στις δύο πρώτες παραγράφους σκιαγραφείται η φυσιογνωµία  του αθώου 
Αµπνταλά, µέχρι την ώρα που τον βαρέθηκε ο µπακάλης και µηχανεύτηκε τον 
αιφνιδιασµό µε τα κάστανα, για να τον δυσαρεστήσει και να τον εκδιώξει. Οι 
υπόλοιπες παράγραφοι µας µεταφέρουν στο µπακάλικο, όπου διαδραµατίζεται το 
περιστατικό. Ο Αµπνταλάς θρονιάζεται στη θέση του, όπως πάντα, αλλά  ξαφνιάζεται 
από τις εκρήξεις, που κάνουν τα κάστανα και κεραυνοβολείται  από το κάρβουνο, που 
µπαίνει στο «στιβάνι» του. Ο αυτουργός παρακολουθεί γελώντας την εξέλιξη και την 
επιτυχία του κωµικοτραγικού τεχνάσµατος. Τελικά το φαιδρό του πράγµατος 
εξανεµίζεται από την αδιακρισία  του µπακάλη, που εξελίχτηκε σε βαναυσότητα.  
Όπως δηλώνεται και στο επιµύθιο, το τέχνασµα της εκδίωξης πέτυχε, όµως ο 
µπακάλης «στενοχωρέθηκε» για τον απρόβλεπτο τραυµατισµό.  

 
Γ. Αν δείχνει κάτι το διήγηµα του Αγκίν, είναι η αναπόληση της πρώτης 

πατρίδας, και η αναπαραγωγή των παραδόσεων και των µύθων, που έφεραν οι 
Τουρκοκρήτες στην Τουρκία µετά την ανταλλαγή. Η περιγραφή της ενδυµασίας, των 
τοπωνυµίων, και των περιστατικών, που χρωµάτιζαν την κοινωνική ζωή, δείχνει 
νοσταλγική εξωτερίκευση των ευχάριστων εικόνων, που κρατούν µέσα τους οι 
πρόσφυγες, σαν κειµήλια του παλιού καλού καιρού.  

Το κείµενο δείχνει επίσης ότι στη νέα πατρίδα δεν έχουν επιβιώσει τα 
αντιπαραθετικά σύνδροµα προς τον ελληνικό πληθυσµό της Κρήτης, αντίθετα  
καλλιεργείται η εικόνα της τότε ειρηνικής συµβίωσης και της απρόσκοπτης 
συνεργασίας στον ευχάριστο χώρο της Κρήτης. Ο πρωταγωνιστής  και ο µπακάλης, 
τα πρόσωπα του µικρού διηγήµατος, αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο, που υπονοείται, 
συναλλάσσονται και δραστηριοποιούνται σε έναν πλαστό χώρο, κοινωνικά αρµονικό, 
χωρίς ενδείξεις αντιθέσεων και διαφορών.   
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 ∆ΕΙΓΜΑ ΚΒ΄ 
►ΑΧΜΕΤ ΑΓΚΙΝ, «Α∆ΕΛΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ». Επιστολή του Τουρκοκρητικού ποιητή από την 
Κωνσταντινούπολη στο περιοδικό «ΚΡΗΤΗ»322.   

Λεβέντ, Νοέµβριος  1976.  
Γεια σου Κρήτη,  
Έφυγα από την Κρήτη πριν από πενήντα τρεις χρόνους (1923). ∆εν τη 

θυµούµαι αλλά τη ζω µέσα στον εαυτό µου. Όταν πρωτοδιάβασα τον «Ζορµπά» 
του µεγάλου Καζαντζάκη κατάλαβα πολλά απ� όσα λέγαν οι µεγάλοι µου. 
Κατάλαβα γιατί η µάνα µου έλεγε συχνά τη µαντινάδα: «Κρήτη µου όµορφο νησί 
και πού θα σε φυτέψω � ας σε φυτέψω στην καρδιά, ίσως και σε κερδίσω»323.  

Για µένα η Κρήτη είναι οµορφιά, χρώµα, µυρωδιές λουλουδιών, χαρά, αλλά 
και πόνος, δάκρυα, αίµα και µ� όλα αυτά αγάπη. Είναι µια αγαπηµένη που έχει 
πολλούς θαυµαστές για τις πολλές της χάρες.  

Με την πλούσια ιστορία της είναι αφέντισσα. Από τον καιρό του Μίνωα 
έβγαλε τόσους µεγάλους, που η φήµη της απλώθηκε στον κόσµο, όπως ο Ελ 
Γκρέκο. «Εγώ είµαι Έλληνας, αλλά πριν απ� αυτό είµαι Κρητικός, λέει ο 
Καζαντζάκης. Το νησί αυτό είναι ένα σκαλί παραπάνω από την άλλη Ελλάδα. Οι 
άνθρωποι, ειλικρινείς, κρατούν το λόγο τους, περήφανοι, ντρέτοι.»  

Από τον Αποκόρωνα, το Σέλινο, τους Γαυγιώτες, τον Ψηλορείτη, την 
Κάντανο, τ� Αρκάδι, όλα τ� άκουγα από τους µεγαλυτέρους  µου, µαζί µε τις 
ιστορίες για τους πολέµους, που κάναν οι χριστιανοί µε τους µουσουλµάνους � 
αλήθεια γιατί να µην µπορούσαν να ζήσουνε αγαπηµένοι; - Μαζί µ� αυτά άκουγα 
να λένε: Πού είναι τα πορτοκάλια τση Κρήτης, το λάδι λαπάντες, τα ψάρια 
ζωντανά � ζωντανά, τα καρύδια, οι ντοµάτες, οι βασιλικοί που βάναµε στα 
παραθύρια µας; Έτσι αν και ήµουν στην Τουρκία, έπλαθα απ� αυτά  ζωντανές 
εικόνες της Κρήτης.  

                                                 
322 Περιοδικό «ΚΡΗΤΗ»,τχ 37 (∆εκέµβριος 1976), σ. 26. Στην ίδια σελίδα  υπάρχει σηµείωµα µε 
κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Αχµέτ Αγκίν. «Γεννήθηκε στα Χανιά. Το κρητικό επώνυµό 
του είναι Αργυράκης. Σπούδασε φιλολογία και Ρωµανολογία. Είναι δηµοσιογράφος, 
µεταφραστής και συγγραφέας, από τους πιο γνωστούς στην Τουρκία και συνεργάζεται µε 
πολλά έντυπα, µε τ� όνοµά του και µε ψευδώνυµα. Έχει µεταφράσει στα τούρκικα από τα 
ελληνικά Καζαντζάκη � διώχτηκε για τη µετάφραση του «Τόντα Ράµπα» του Καζαντζάκη απ� 
τα γαλλικά. Επίσης τους «Μετοίκους» του Κώστα Βαλέτα, το «Χρέος» του Μ. Θεοδωράκη και 
άλλα.»   
        Η πρώτη αναφορά στο όνοµα του Αχµέτ Αγκίν βρίσκεται στο τεύχος 34 του περιοδικού 
«ΚΡΗΤΗ» (Σεπτ. 1976), όπου στη σελίδα 12 δηµοσιεύεται χαιρετισµός του Τούρκου ποιητή στο ∆΄ 
Κρητολογικό Συνέδριο. Μεταξύ άλλων ο Αγκίν γράφει στο χαιρετισµό του, «�Θα ήθελα πολύ να 
παρακολουθήσω τις συνεδριάσεις. Θα ήθελα να επισκεφθώ το νησί που γεννήθηκα. Εύχοµαι οι 
ηγέτες των λαών µας να καταλάβουν πως το συµφέρον µας είναι η ειρήνη και η συνεργασία. 
Ξένα συµφέροντα µόνο θα ωφελήσει  ένας πόλεµος. (σσ. ήταν πρόσφατη η τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο) Αυτά λέω όπου µπορώ. Με βαθιά εκτίµηση Αχµέτ Αγκίν. Συγγραφέας � 
Μεταφραστής.»  
323 Τη µαντινάδα καταγράφει και η  Ελπίς Μέλαινα, στη συλλογή που µνηµονεύσαµε. Έχει κοινά 
στοιχεία µε τη µαντινάδα 45 της σελίδας 161. 
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Μια µέρα ήρθε στην Πόλη η Μαρία µε µια φίλη της. Ως την είδα θυµήθηκα 
τις Κρητικές που είχα γνωρίσει. Εκείνη που, όταν πρωτοπήγα στην Τζούντα � 
νησάκι του Αϊβαλί � µόλις την είδα µέσα µου κάτι µ� έσπρωξε να της µιλήσω 
Κρητικά, και δεν γελάστηκα. Κι άλλες� Οι πιο πολλοί κάτοικοι του νησιού 
αυτού είναι Κρητικοί . Φτωχοί αλλά µ� ευγενική ψυχή. Είναι δεµένοι µεταξύ 
τους, δεν ξεχάσανε τη γλώσσα τους. Βγάζουν λάδι,  βόσκουν αίγες,  πήζουν τυρί 
και ανθότυρο. Οι γέροντες στα καφενεία λένε τα παλιά και τα παιδιά των είκοσι 
χρόνων µιλάνε σαν τους πατέρες τους. Ξέρουν να γλεντίζουν. Μια βραδυά στο 
γυρογιάλι κάµαµε µια παρέα, ήταν και γυναίκες µαζί µας. Παίξαµε µαντολίνο, 
είπαµε µαντινάδες, χορέψαµε αγκαλιασµένοι πεντοζάλι. Αυτή η βραδυά µε έκαµε 
και έζησα την Κρήτη των ονείρων µου.  

Για τις τουρκοελληνικές σχέσεις νοµίζω ότι η καλύτερη πολιτική ήταν αυτή 
που χάραξαν ο Ατατούρκ κι ο Βενιζέλος. Οι δυο λαοί ζήσαµε αιώνες µαζί, δεν 
µπορεί και δεν πρέπει να σπάσει η συνάφειά µας. Το καλύτερο είναι να είµαστε 
φίλοι, γιατί αν είµαστε εχθροί θα ωφεληθούν οι ιµπεριαλιστές και θα βγούµε 
εµείς ζηµιωµένοι. Γενικά χρειαζόµαστε πολιτικούς χωρίς φανατισµό, που δεν θ� 
ακούν τους ξένους µεγάλους.  

Μετά απ� όλα αυτά, θέλω να ξέρουν οι Κρητικοί ότι και εδώ στην Τουρκία 
υπάρχουν ακόµα � αν και λίγοι � Κρητικοί που δεν ξέχασαν την πατρίδα τους. Κι 
εγώ, σαν ένας απ� αυτούς, χαιρετώ όλους τους πατριώτες µου και θέλω να ξέρουν 
ότι ο µεγαλύτερός µου πόνος θα είναι να καταλάβω πως πεθαίνω χωρίς να δω µια 
φορά την Κρήτη. Γεια σου Κρήτη, γεια σας Κρητικοί� 

Επιθυµώ να είναι όλοι οι άνθρωποι αδέρφια, όπως είναι όλοι οι Κρητικοί, κι 
επίσης η Ελλάδα µε την Τουρκία να είναι φίλοι παντοτεινοί για να βοηθήσουν 
έτσι την παγκόσµια ειρήνη. Για να µην περάσει η PAX AMERICANA.  

Γεια σου Κρήτη, γεια σας Κρητικοί!      

 ه                                                            
A.   Στο κείµενο αυτό του Τούρκου διανοούµενου και ποιητή επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση της σηµερινής ζωντάνιας της τουρκοκρητικής γλώσσας και λογοτεχνικής 
παράδοσης. Ο Αχµέτ Αγκίν δίνει αρκετές πληροφορίες για τη δύναµη των 
πνευµατικών καταβολών στο σύγχρονο τουρκοκρητικό χώρο της Μικράς Ασίας. 
Μέσα από το δικό του παραγωγικό  παράδειγµα  δίνει ελπίδες για την ακτινοβολία 
της  κρητικής πολιτισµικής παράδοσης στις νέες πατρίδες των Τουρκοκρητών και 
ιδεάζει για µια νέα περίοδο της λογοτεχνικής τους συνέχειας. Η κληροδότηση των 
πατροπαράδοτων αξιών στις κλειστές κοινωνίες των προσφύγων οµολογείται σε 
πολλά σηµειά της επιστολής µε τις σαφείς εκφράσεις, «κατάλαβα πολλά απ� όσα 
λέγαν οι µεγάλοι µου�», «η µάνα µου έλεγε συχνά�», «όλα τ� άκουγα από τους 
µεγαλυτέρους µου�», «άκουγα να λένε για τα πορτοκάλια�, το λάδι�, τα ψάρια�, 
τα καρύδια�, τις ντοµάτες�, τους βασιλικούς�», «έτσι�έπλαθα  απ� αυτά 
ζωντανές εικόνες της Κρήτης».     

Η «Τζούντα, το νησάκι του Αϊβαλί» δίνει µια ιδέα για τους σύγχρονους 
«βιότοπους» της τουρκοκρητικής παράδοσης. Οι γυναίκες που µιλούν ελληνικά, το 



 251

δέσιµο των κατοίκων, που είναι µεν φτωχοί αλλα έχουν ευγενική ψυχή, τα καφενεία, 
όπου «οι γέροντες λένε τα παλιά», «τα παιδιά των είκοσι χρονών που µιλάνε σαν τους 
πατέρες τους», τα γλέντια, οι περέες µε το µαντολίνο,  τις µαντινάδες και τον 
πεντοζάλι, είναι καλοί οιωνοί για το πνευµατικό σφρίγος της σύγχρονης 
τουρκοκρητικής κοινότητας, από την οποία φυσικό είναι να αναζητά κανείς νέα 
δείγµατα λογοτεχνικής γραφής. 

Β.  Στην επιστολή του ο Αχµέτ Αγκίν έχει µεταφέρει πληθωρικά τον 
ενθουσιασµό του ξενιτεµένου, που βρίσκει δίαυλο πνευµατικής επικοινωνίας µε την 
αγαπηµένη του πατρίδα. Στο κείµενό του αναµειγνύεται η προσωπική του ιστορία, µε 
τη λατρεία της Κρήτης, όπως την µεταβίβασαν οι µεγαλύτεροί του και η µητέρα του. 
Ο περίγυρος µε τις µνήµες από την ξεχωριστή εκείνη ζωή στο νησί, τον κάνουν να 
φαντάζεται σαν ονειρεµένο  τον τόπο, όπου γεννήθηκε. Αργότερα  η µελέτη του 
«Ζορµπά» του Καζαντζάκη τον έκανε να νοιώθει την ανωτερότητα του Κρητικού. Η 
µικρή κοινότητα της Τζούντας µε τα ζωντανά ήθη και έθιµα, τη γλώσσα της Κρήτης, 
τις παρέες και τους χορούς τον έκαναν πιο συνειδητό λάτρη της Κρήτης, της  
«αγαπηµένης που έχει πολλούς θαυµαστές για τις πολλές της χάρες». 

 Οι τουρκοελληνικές σχέσεις εξετάζονται, όπως είναι φυσικό, στην επιστολή στη 
βάση, που τις τοποθέτησαν οι Βενιζέλος � Ατατούρκ. Αδιόρατα  διατυπώνεται ένας 
αρνητικός υπαινιγµός για τους µεταγενέστερους «φανατικούς» πολιτικούς, οι οποίοι 
σπάνε κάθε µη τουρκική πολιτιστική συνάφεια και µε τη µέθοδο του αναγκαστικού 
εκτουρκισµού  ισοπεδώνουν τους πληθυσµούς µε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Για 
τους δυο λαούς κρίνεται η φιλία σαν µόνη οδός, που δε ζηµιώνει τους λαούς,  
απεναντίας αποµονώνει τους «ιµπεριαλιστές» και παρεµποδίζει την πνευµατική 
υποδούλωση  της pax americana.  

Η επιστολή αρχίζει και τελειώνει σαν ύµνος προς την Κρήτη και τους Κρητικούς, 
µέλος της κοινότητας των οποίων θέλει να θεωρεί και τον εαυτό του ο 
ενθουσιασµένος συντάκτης.   

Γ.  Το γράµµα  του Αγκίν προς την ΚΡΗΤΗ, σαν ιδεολογικό σηµείο είναι πολύ 
αξιόλογο. Απευθύνεται στο αναγνωστικό κοινό της σύγχρονης Κρήτης, περιλαµβάνει 
άφθονες φιλοφρονήσεις και θετικές κρίσεις, γραµµένες από έναν Τουρκοκρητικό 53 
χρόνια µετά την αποµάκρυνσή του  από την αληθινή του πατρίδα. Η θέρµη, που 
αποπνέει το κείµενο πηγάζει από µια ειλικρινή αίσθηση ανώτερης καταγωγής, λόγω 
της πνευµατικής ανωτερότητας της Κρήτης. Οι πεποιθήσεις του τείνουν να υπερβούν 
την πολιτική διαίρεση, που επιβλήθηκε στο λαό της Κρήτης µε την ανταλλαγή.  
Βασιζόµενος στην οµοιογένεια του πνεύµατος, που υποσκελίζει τα σύνορα, γράφει 
στο τέλος «θέλω να ξέρουν οι Κρητικοί ότι και εδώ στην Τουρκία υπάρχουν ακόµα � 
αν και λίγοι � Κρητικοί που δεν ξέχασαν την πατρίδα τους».     
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∆ΕΙΓΜΑ ΚΓ΄.   
►ΕΚΜΕΛ ΜΟΛΛΑ, «Η ΠΡΟΙΚΑ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ».324 

(Λαογραφικό σηµείωµα.) 
«Όλοι ξέροµεν ότι όλα τα έθνη έχουν σύστηµα να στέλνουν εις τον γάµον 

διάφορα δώρα, όπως ανθοδοχεία, µελανοδοχεία, ραδιόφωνα κλπ. εις τους 
γνωστούς και φίλους των. Μάλιστα λέγουν µερικοί, ότι το σύστηµα να στέλλουν 
προσκλήσεις εις την τέλεσιν του γάµου έχει σκοπόν να λάβουν δώρα και 
πλουτίσουν την επίπλωσίν των! Αυτό δε µ� ενδιαφέρει και δια τούτο δε θ� 
ασχοληθώ µε αυτό το ζήτηµα. 

Εµένα µ� ενδιαφέρει να περιγράψω το ευγενικό σύστηµα της προίκας το 
οποίον επικρατούσε και µου φαίνεται ότι επικρατεί ακόµα στα κρητικά χωριά. 

Όταν λοιπόν εγίνοντο γάµοι µεσαίας τάξεως ανθρώπων, οι φίλοι και οι 
γνωστοί δεν έστελλαν ως δώρον τα ανωτέρω περιγραφόµενα, αλλά κάθε ένας 
όστις είχε ελαιόφυτα, κήπους, αµπέλια, χωράφια, έδιδε µε συµβολαιογραφική 
πράξι στον γαµβρόν ωρισµένον αριθµόν ελαιοδέντρων, µέρος κήπων, αµπελιού, 
αγρού, και µε αυτά εάν δεν εξησφάλιζε τα ό,τι του εχρειάζοντο εις την ζωήν του 
τουλάχιστον εξησφάλιζε µέρος αυτών και ούτω το ζεύγος ανεκουφίζετο από τα 
βάρη της ζωής. 

Η πράξις αυτή είχε τον τίτλον «ΣΗΚΩΜΑΤΑΡΙΚΑ» και αυτή την λέξιν 
συναντά κανείς στα παλαιά συµβόλαια της Κρήτης. Ενθυµούµαι πολύ καλά εις 
την περιγραφήν ενός ελαιοφύτου να αναγράφονται, ως στερεότυποι αι εξής 
λέξεις: «Ελαιόφυτον περιέχον εβδοµήκοντα ελαιόδεντρα, εξ ων πέντε 
σηκωµατάρικα επ� ονόµατι του Α.Γ.». 

Τα καλά του µέτρου τούτου και την αλληλεγγύη η οποία βασίλευεν εις τους 
παλαιούς, επειδή αντιλαµβάνεται καθένας δεν θα επεκταθώ. Απλώς µόνον θα 
υπογραµµίσω µε λύπην την κατρακύλαν του ανθρώπου του σηµερινού, εις την 
ανηθικότητα συνεπεία της οποίας παραιτά τα καλά του έθιµα ρέπων προς την 
επιπολαιότητα δια να ικανοποιήση τα αχόρταγα ένστικτά του�O tempora o 
mores!»      

Σταµπούλ, Απρίλιος 1954           ΕΚΜΕΛ ΜΟΛΛΑ. 

 ؤ                                               
Α.  Ο Εκµέλ Μολλάς είναι ο δεύτερος γιός του Περτέφ Εφέντη, που διακρίνεται 

για την ελληνοµάθειά του. Ο πρώτος είναι ο Μεχµέτ Αλής Μουλαζαδές,  ο οποίος 
µας έγινε γνωστός µε τις πρώιµες µεταφράσεις του, από την τουρκική στην ελληνική 
καθαρεύουσα, δηµοσιευµένες κατά  τα µαθητικά του χρόνια στο Ηράκλειο της  

                                                 
324 «ΚΝΩΣΌΣ», Μηνιαίον δελτίον συλλόγου Κρητών, τχ. 9-10 (Απρίλιος -  Μάιος 1954), σ. 31. Σε 
προλογικό σχόλιο αναφέρεται ότι αυτό «το ενδιαφέρον λαογραφικό σηµείωµα  προέρχεται  από τον 
εν Κωνσταντινουπόλει διακεκριµένον Τούρκον λόγιον, συµπολίτην και τρυφερόν φίλον µας κ. 
Εκµέλ Μολλά, υιόν του αειµνήστου ιατρού του Ηρακλείου Περτέφ Εφέντη». Ο Εκµέλ Μολλά ήταν 
συνδροµητής της «Κνωσού», όπως φαίνεται από τη στήλη της αλληλογραφίας του περιοδικού [τχ. 
6, (∆εκ.1953- Ιαν.1954)], όπου εκφράζονται ευχαριστίες για το θερµό ενδιαφέρον του φίλου από 
την Κωνσταντινούπολη και αναφέρεται ότι απεστάλησαν προηγούµενα τεύχη.   
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Κρήτης. Ο Περτέφ Εφέντης είναι ένας από τους λίγους σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες, 
που επιµελήθηκε εντονότατα την εκπαίδευση των παιδιών του, τουρκική και 
ελληνική. Ίσως πιο εξειδικευµένη έρευνα γύρω από τη δράση του δυναµικού και 
φιλάνθρωπου Μουσουλµάνου, αποκαλύψει ξεχωριστό πνευµατικό και συγγραφικό 
έργο, που θα  εµπλουτίσει τις γνώσεις µας για την τουρκοκρητική διανόηση.   

Ο Εκµέλ δίνει πολλά στοιχεία για τη ζωή του και τις σπουδές του στην Κρήτη 
στο βιβλίο, που εξέδωσε το 1951 στην Τουρκία (βλ. επόµενο κεφάλαιο), γραµµένο 
στην ελληνική γλώσσα, ύστερα από ένα ταξίδι του στην  Ελλάδα. Το παρόν 
λαογραφικό σηµείωµα προέρχεται από δηµοσίευµά  του σε µηνιαίο κρητικό 
λαογραφικό περιοδικό. Η καταγραφή τουρκοκρητικών λαογραφικών στοιχείων από 
Τουρκοκρήτες, έχει ιδιαίτερη αξία λόγω της έλλειψης παρόµοιων συγγραφικών 
επιδόσεων. Η κλειστή τουρκοκρητική κοινωνία δεν έχει αποκαλύψει σε 
ικανοποιητικό βαθµό τα λαογραφικά της µυστικά  µε ανάλογες καταγραφές.  

Β. Με το λαογραφικό του σηµείωµα  και τα καλά του ελληνικά ο Εκµέλ Μολλά 
θέλει να αναλύσει µια µικρή πτυχή των κρητικών εθίµων, που έχει σχέση µε τα 
γαµήλια «σηκωµατάρικα» δώρα325.  Τα «σηκωµατάρικα» είναι ευρύτερα γνωστά στην 
κρητική πρακτική των περιουσιακών κληροδοσιών. Ο Εκµέλ Μολλά δίνει την 
τουρκοκρητική διάσταση του φαινοµένου, που είχε σχέση µε την προίκα των 
νιόπαντρων, και µάλιστα  των προερχόµενων από τη µεσαία οικονοµική τάξη. 

 Παράδοξο φαίνεται ότι «φίλοι και γνωστοί» παραχωρούσαν µε πράξη 
συµβολαιογραφική ελαιόφυτα, κήπους, αµπέλια και χωράφια. Στην υπόλοιπη κρητική 
παράδοση τα «σηκωµατάρικα»  ήταν παραχώρηση της καρποφορίας δέντρων και 
φυτών σε συγκεκριµένα εδάφη, χωρίς να αλλάζει η έγγεια ιδιοκτησία. Σύµφωνα µε το 
παράδοξο φαινόµενο των «σηκωµατάρικων» έβλεπε κανείς να καρπώνεται κάποιος 
την παραγωγή από ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε γη άλλου προσώπου. Η 
µακρόχρονη χρήση κατοχύρωνε ιδιοκτησιακές παραδοξότητες του τύπου άλλος να 
είναι ιδιοκτήτης της γης και άλλος των δέντρων. Οι γηραιότεροι θυµούνται τέτοιες 
«µοιρασιές», στις φτωχότερες όµως τάξεις και χωρίς συµβολαιογραφικές δεσµεύσεις.  

Γ. Στο ιδεολογικό µέρος ο συγγραφέας θέλει να φανεί υπέρµαχος της ενότητας 
των κρητικών εθίµων. ∆εν κάνει καµιά διάκριση σε έθιµα  Μουσουλµάνων και έθιµα 
Χριστιανών. «Εµένα µ� ενδιαφέρει να περιγράψω το ευγενικό σύστηµα της προίκας, 
το οποίον επικρατούσε και µου φαίνεται ότι επικρατεί ακόµα στα κρητικά χωριά» 
δηλώνει στο κείµενο από τη «Σταµπούλ», όµως περιορίζεται στην άποψή του για τα 
«σηκωµατάρικα». Χωρίς να αναφέρει τις µουσουλµανικές ιδιαιτερότητες, που 
υποχρέωναν τον «γαµπρό» να πληρώνει προίκα στον πατέρα της «νύφης», 
περιορίζεται σε όψεις κοινής παλιότερης συµπεριφοράς των Κρητών, η οποία  έδειχνε 
κοινωνική αλληλεγγύη. Η εγκατάλειψη τέτοιων εθίµων βοηθά το συντάκτη να 
καταλήξει στο θυµοσοφικό �o tempora o mores!�, το οποίο έχει διαχρονική αξία στις 
πεποιθήσεις των συντηρητικών.       

                                                 
325 Ο όρος «σηκωµατάρικα» σηµαίνει τα δώρα που µεταφέρονται και είναι γνωστός στην κρητική 
λαογραφία. Βλ. Εµµανουήλ Ιωσήφ Φραγκεδάκης, Η παντρειά στην Κρήτη, τύποις Μανουσάκη, 
Ρέθυµνο, 1961, σ. 58. 
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∆ΕΙΓΜΑ Κ∆�. 
ΕΚΜΕΛ ΜΟΛΛΑ, Ελληνοµαθούς Τούρκου, ΤΙ ΕΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 

1950.Τύποις Μ. Κωνσταντινοπούλου,  ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, ΤΟΥΡΚΙΑ, 1951. 
«ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Για να δουν τα µατια µου και να χορτάση � αν είναι δυνατό � 

η ψυχή µου γνωστά µέρη, φίλους, γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους 
ταξίδευσα τον Αύγουστο του 1950 στην Ελλάδα. Επειδή οι χρόνοι περνούν, οι 
άνθρωποι πεθαίνουν, ό,τι υπάρχει στο κόσµο αλλάσσει σχήµα, οι ροδαρές κάνουν 
ρόδα αλλά και αυτά µαδούν και το µόνο που στέκει ζωντανό είναι το έργο και το 
ενθύµιο, δι� αυτό έκρινα σωστό να γράψω τες εντυπώσεις µου σε βιβλίο το οποίο 
αφιερώνω εις ένδειξι ευγνωµοσύνης στο φιλόξενο Ελληνικό λαό ο οποίος µε 
περιέβαλε µε συµπάθεια κ� εκτίµησι. Καδήκιοϊ, Γενάρης 1951. Εκµέλ Μολλά.» 

Σελ. 7. «Το Φλεβάρη του 1924 σύµφωνα µε τη σύµβαση της ανταλλαγής των 
πληθυσµών ανεχώρησα από την Κρήτη τη γενέτειρά µου κι� ήλθα στην 
Ισταµπούλ, όπου από τότε µένω. Είχα ένα µεγάλο πόθο να επισκεφθώ ξανά το 
τόπο που γεννήθηκα, που είδα το πρώτο φως της ηµέρας, ν΄αγκαλιάσω µε τα 
µάτια µου και µε τα χέρια µου τα όρη, τους βράχους, τα λειβάδια, τους καρπούς 
και τα χωράφια, να µυριστώ τα Κρητικά ρόδα και τα γιασεµιά, να φάω το τυρί, 
τον αθότυρο, τα µυρωδάτα σταφύλια, το µυρισµένο µέλι και µε τη Κρητική 
πρωινή αύρα να πιω τη τσικουδιά, το φάρµακο του Κρητικού χωρικού�Με την 
ευκαιρία της µεταβάσεώς µου στην Ελλάδα θα προσπαθούσα να βρεθεί και µια 
λύσι σ� ένα σχέδιο που χρόνια τώρα βασανίζει το µυαλό µου. Τα δύο έθνη είναι 
γείτονες, φίλοι και σύµµαχοι, έχουν και τα δύο πεζογράφους και ποιητές, 
µολαταύτα µεγάλη ντροπή που δεν γνωρίζονται διότι τα έργα των δεν 
µεταφράζονται�» 

Σελ. 22. «Το 1911 όταν ήµην µαθητής στο λύκειον ο Κοραής του Ηρακλείου 
Κρήτης, είχα τη τύχη να έχω συνταξιώτη τον κ. Σοφοκλή Βενιζέλο υιό του 
αειµνήστου Λευτέρη Βενιζέλου, ο οποίος ήτο πολύ έξυπνος και εκ των πρώτων 
της τάξεως. Εγκαταλείψαντες τα θρανία, δεν έτυχε να δούµε έκτοτε ο ένας τον 
άλλο, µολαταύτα το 1937 του είχα γράψει από την Πόλι δι� ένα συνταξιώτη µας 
και όχι µόνο µου απάντησε, αλλά µ� ευχαρίστησε διότι το γράµµα µου έγινε αιτία 
να θυµηθή τα σχολικά έτη, τη ζωή αυτή. Φθάσας εις την Αθήνα πληροφορήθηκα 
ότι είχεν αναλάβει τα Πρωθυπουργικά καθήκοντα και θα ήτο φυσικά παράλειψις 
να µη τον επισκεφθώ�» 

Σελ. 28. «Για να κορέσω τη δίψα µου από βιβλία πήγα στα βιβλιοπωλεία 
Κολλάρου, Αλικιώτη, Γκοβόστη, Κορνάρου και άλλα, πήρα κλασσικά και έργα 
Κρητών και ωρισµένως των κ.κ. Γ. Καφετζάκη (Μαράντη), Ν. Καζαντζάκη και 
κυριών Γαλάτειας Καζαντζάκη και Μαρίας Λιουδάκη. Η τελευταία έχει µαζεύσει 
και ταξινοµήσει µια ωραία συλλογή Κρητικά δίστιχα (µαντινάδες) και στο 
πρόλογό της αναφέρει ότι δεν είναι επιστήµονας ή πολυδιαβασµένος άνθρωπος! 
Πολύ µου άρεσε το έργο αυτό το οποίο είναι ένα κειµήλιο λαογραφικό της 
Κρήτης, και αρώτησα αν η κ. Λιουδάκη ζη δια να αλληλογραφίσω µαζύ της. 
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Πόσο λυπήθηκα όταν έµαθα ότι η δασκάλα αυτή δε ζη διότι�ετυφεκίσθη από 
τους Ναζίδες!�» 

Σελ. 32. «Με το ατµόπλοιο «Καδιώ» φύγαµε τας 6 το βράδυ από το Πειραιά, 
στο βαπόρι ακούω τη Κρητική διάλεκτο και το κρητικό κ και  χ από στρατιώτες 
κι� επιβάτες πολιτικούς. Ρίγη από συγκίνησι και χαρά µε καταλαµβάνουν, 
ολόκληρη συζήτησι ακούω και δεν πιστεύω στ� αυτιά µου. Άρα γε; Άρα 
γε;�διαρκώς αρωτώ τον εαυτό µου, θα παρεξηγηθώ αν πάω να τους αρωτήσω 
νέα της Κρήτης, αλλά και διατί να παρεξηγηθώ; Από τα σπήτια τους θάχουν 
ακούσει ότι ένας ολόκληρος Τουρκικός πληθυσµός, νοµοταγής, εργατικός, 
φιλήσυχος ο οποίος έζησε χρόνια πολλά µε τους Χριστιανούς συµπατριώτας του 
έφυγε το 1924 � 1925 συνεπεία της ανταλλαγής των πληθυσµών�» 

Σελ.33. «Ήσαν από όλα τα µέρη της Κρήτης, οι Ηρακλειώτες µε αρωτούσαν 
«ζη ο Ιµβραήµ εφένδης ο Κασαπάκης; Ο γιος του τι κάνει; Ο Μαχµούτης που 
πουλούσε τα κουλούρια κι� εφώναζε η νενέ µου τα κάνει, ζη; Και πού είναι; Ο 
Ισµαήλ εφέντης ο Μπογατσάκης που έκανε την ανόθευτη µπογάτσα�Ήλθε η 
σειρά µου κι� ήρχισα και  γω να  ρωτώ: «ο Μιγάδης που ήτο στο Κέντρο, τα 
παιδιά του ο Μύρων και το Κωστάκι τι κάνουν; Ο Ράδος ο Μαλεβυζιώτης, ο 
Μηνάς Στεργιάδης, ο Παπαχατζάκης ο ιατρός ζουν;» Στη κουβέντα µέσα ένας 
θυµήθηκε και µ΄αρώτησε αν ο Μπιλάλης ο Κόπακας ζη και όλοι ευχαριστήθηκαν 
όταν έµαθαν ότι είναι εν ζωή και ότι βρίσκεται στη Σµύρνη�» 

Σελ. 39. «Γύρισα τη πόλι και είδα τη κατατροφή που έκαµαν οι 
βοµβαρδισµοί των Γερµανικών αεροπλάνων, αι συνοικίαι Σπλάτζιας και 
Καστέλλι εντελώς κατεστράφησαν και ακόµη παραµένουν ανοικοδόµητες, το 
πρώην τζαµί της Σπλάτζιας και σήµερο ναός Αγίου Νικολάου εσώθη από το 
βοµβαρδισµό, διατηρεί το µιναρέ του µ� ένα σταυρό που του έβαλαν πάνω�Από 
το παράθυρο του δωµατίου µου βλέπω τη νέκρα του λιµανιού των Χανίων� 
Βλέπω το βενετσάνικο φανάρι του λιµανιού το οποίο έχει ιδή µεγαλεία και τώρα 
κανείς δε το κυττάζει, απ� εναντίας το περιφρονούν διότι γέρασε�Βλέπω τις 
φυλακές του Φιρκά και θυµάµαι τες διάφορες καντάδες µε το τραγούδι της 
εποχής � θα µας πάνε στο Φιρκά una bella sera�. Βλέπω το τζαµί της προκυµαίας 
χωρίς µιναρέ το οποίο µου είπαν ότι είναι σήµερο κατοικία κάποιου καλλιτέχνου 
�και σκέπτοµαι τι πιστοί επεκαλέσθησαν εκεί τη θεία βοήθεια, πόσα περιστέρια 
έζησαν, πόσοι νεκροί ετοποθετήθησαν εκεί δια τας εξιλαστηρίους ευχάς, πόσοι 
αισθάνθησαν ανακούφισιν�» 

 Σελ. 65. «Η γυναίκα µου εξιστορεί διάφορα περιστατικά της ζωής της µε 
Τούρκισες γυναίκες φιλενάδες της της Ρεθύµνης τα οποία ολοφάνερα 
πιστοποιούν πόσο ριζωµένη ήτο η φιλία µεταξύ των δύο στοιχείων στη Κρήτη. 
∆εν θα ξεχάσω ποτέ, είπεν η κυρία Αντωνάκη, ότι το 1918 µερικές Χριστιανές 
και µερικές Τούρκισες κοπέλες µαζευόµαστε µυστικά χωρίς να το ξέρουν οι 
γονείς µας και συνενοούµεθα πώς είναι δυνατό να σηκωθή το χαρέµι και να 
περπατούν αι Τούρκισες χωρίς γιασµάκι. Μάλιστα γι� αυτό το σκοπό µηνύσαµε, 
γράψαµε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, να ενεργήσουν και κει. Εδέχθησαν και 
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τακτικά είχαµε από κει ανταποκρίσεις τι ενέργειαις κάνουν και πώς 
διαχειρίζονται το ζήτηµα.  

Τα διαβήµατα θα τα ήρχιζαν τ� αδέλφια των Τούρκισων φιλενάδων που 
ήσαν της αυτής ιδέας, τα οποία θα εφρόντιζαν συνάµα να καταπνίξουν τη φωνή 
των αντιδραστικών φανατικών Τούρκων σ� αυτό τον ευγενή σκοπό και θα τα 
υπεστήριζαν οι χριστιανοί άνδρες και γυναίκες. Η αντίδρασις ήτο µεγάλη και γι� 
αυτό απεφασίσαµε ν� αρχίσουµε τη προπαγάνδα µε το τύπο, ο οποίος θα 
προετοίµαζε τη κοινή γνώµη. ∆υστυχώς όµως αι εφηµερίδες δεν δέχθησαν να 
δηµοσιεύσουν µακρά άρθρα και γι� αυτό τυπώθηκε σε φυλλάδιο έκκλησις στες 
µουσουλµανίδες του Ρεθύµνου, κατά χιλιάδας τα οποία µοιραστήκανε και είχαµε 
σχετικώς καλά αποτελέσµατα σ� όλη την Κρήτη. Η χαρά των Τούρκισων 
φιλενάδων µας ήτο µεγάλη «αµάν να το κατορθώσωµε, να δούµε και µεις ένα 
θέατρο, ένα σινεµά και ν� ακούσουµε µια διάλεξι» έλεγαν αι δυστυχείς 
γυναίκες�» 

Σελ. 90.  «Την 15 Σεπτεµβρίου 1950 τας 10 το πρωί από το βαπόρι ρίχνω µια 
τελευταία µατιά στο πανώραµα του Ηρακλείου, το βλέπω ξαπλωµένο σαν τον 
αγωνιστή που πιστρέφει νικητής και κατόπιν αναπαύεται για να δρέψη τους 
καρπούς της νίκης και να σκεφθή πλέον πώς θα γίνη η σύνταξίς του, θυµάµαι τες 
µέρες της ανταλλαγής που το Ηράκλειο είχε µεταβληθεί σε απέραντο παζάρι από 
έπιπλα. Όλα τα Τουρκικά σπήτια πωλούσαν έπιπλα κι� η πλατεία του Βαλδέ 
Τζαµί είχε στην έκθεσί της µαγκάλια µπακιρένια αψηλά µε καπάκια και το καθ� 
ένα µε 5 � 6 µασάδες, µε αλυσσίδες, µαρµαρένια γουδιά για κοπάνισµα του καφέ 
µε σιδερένια µάτσα, ρολόγια µάκρος άνω από ένα µέτρο µε δυο µεγάλα βόλια κι� 
ένα εκκρεµές µε ειδών ειδών ζωγραφιές, χειρόµυλους για να κοπανίζουν το στάρι, 
παµπάλαια γραµµόφωνα µε χωνί κι� άλλα.  

Σελ. 91.  Μπαίνω στο σαλόνι του βαποριού και αντικρύζω την κ. Γαλάτειαν 
Αυγέρη µε το συµπαθή κύριόν της, τους οποίους µου είχε συστήσει στη διάλεξί 
µου ο φίλος ιστοριογράφος κ. Γιάννης Μουρέλλος, πηγαίνουν στον Πειραιά, 
χαίροµαι που θα συνοµιλήσωµε µ� ανθρώπους µορφωµένους. ∆εικνύω της κυρίας 
ένα βιβλίο της που βρήκα µε το τίτλο «∆ιηγήµατα»  και την αρωτώ πού θα βρω 
άλλα της βιβλία, µε πληροφορεί να πάω στο βιβλιοπωλείο Γκοβόστι και να 
φροντίσω να βρω ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει το βαθµό της φιλίας της µε τη 
Κρητικοπούλα Τούρκισα φιλενάδα της. Επειδή είχα πάει και δε βρήκα κανένα 
σύγγραµµά της την παρακάλεσα να µου ξιστορήση την υπόθεσι. Με 
πληροφόρησε λοιπόν ότι είχε αδελφική φιλία µε τη Τούρκισα φιλενάδα της σε 
βαθµό που όταν την επισκέπτετο κι� αυτή έκανε το ναµάζι της η κυρία Γαλάτεια 
εστέκετο πλάι της κι� έκανε και κείνη το ίδιο ναµάζι. Εξ αντιθέτου κι� η 
Τούρκισα έκανε το σταυρό της όταν τον έκανε κι� η κυρία Γαλάτεια. Τι 
τεκµήριον φιλίας και τι ιδεώδες εγκλείει η πράξις αυτή των δύο φιλενάδων�» 

 Σελ. 101. «Με καράβι αρκετά καλό, παρέα δυσεύρετη και θάλασσα 
καθρέπτη φθάσαµε στη Σµύρνη� Έτσι έκλεισε το ταξείδι µου το οποίο 
ωνειρευόµουνα να κάµω τώρα και τόσα χρόνια και το οποίο αξιώθηκα να 
πραγµατοποιήσω τον Αύγουστο 1950�» 
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Α. Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Εκµέλ Μολλά είναι η µόνη γνήσια 
τουρκοκρητική έκδοση, που βρέθηκε στην έρευνα αυτή. Το βιβλίο τυπώθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού και ένα αντίτυπο µε 
ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα, στάλθηκε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, 
όπου υπάρχει και σήµερα µε αριθµό 5033. Είναι µια έκδοση 103 σελίδων, 
διαστάσεων 13Χ20, µε πρόλογο στα τουρκικά και στα ελληνικά και πέντε κεφάλαια, 
που ακολουθούν την πορεία της περιήγησης. Οι τίτλοι των κεφαλαίων µε τη σύνταξη 
και την ορθογραφία του πρωτοτύπου έχουν ως εξής: (σ.7) Το ταξίδιό µου στην 
Ελλάδα, (σ.32) Ταξείδιο Χανιά � Κρήτης, (σ.51) ∆ιαδροµή Χανίων � Ρεθύµνης, (σ. 
73) ∆ιαδροµή Ρέθυµνο � Ηράκλειο, (σ.90) Επιστροφή στο Πειραιά µέσω Ρεθύµνου 
και Σούδα. 

Οι σελίδες έχουν εµπλουτιστεί µε δέκα σχολιασµένες φωτογραφίες, που 
απεικονίζουν  το συγγραφέα µε τους συνοδούς του να καταθέτουν στεφάνι στον τάφο 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, να επισκέπτονται το µαυσωλείο των εκτελεσθέντων από 
τους Γερµανούς στον Κερίτη, το Γερµανικό «Πουλί» στο Μακρύ Τοίχο Χανίων,  το 
Θρόνο του Μινωα, τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τον Ιωάννη Κονδυλάκη σε γλυπτή 
απεικόνιση. Επιπλέον στις σελίδες του βιβλίου έχουν µπει δεκατρείς φωτογραφίες µε 
γλυπτά του Γιάννη Κανακάκη, κυρίως από την κατοχική θεµατολογία. Ο Κανακάκης 
συνόδεψε τον Μολλά στην Κρήτη και τον φιλοξένησε στο εργαστήριό του.  

Τον ταξίδι διήρκεσε 35 µέρες, από τις 16 Αυγούστου  µέχρι τις 25 Σεπτεµβρίου 
1950. Ξεκίνησε από την Πόλη, µε τουρκικό βαπόρι, που πέρασε από τη Σµύρνη πριν 
φτάσει στον Πειραιά. Στην Αθήνα ο Εκµέλ συνάντησε τον Πρωθυπουργό Σοφοκλή 
Βενιζέλο, ο οποίος ήταν συµµαθητής του στο λύκειο «Κοραής» του Ηρακλείου. Με 
ελληνικό πλοίο ο Εκµέλ έφτασε στα Χανιά, όπου έτυχε φιλόξενης υποδοχής. Έδωσε 
µια διάλεξη στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου «Χρυσόστοµος» µε θέµα την 
προσωπικότητα του Μαχάτµα Γκάντι και επισκέφθηκε το Ακρωτήρι και τον 
Αλικιανό. Πέρασε στο Ρέθυµνο, όπου επίσης µίλησε στο φιλόµουσο κοινό της πόλης, 
στην αίθουσα των Τριών Ιεραρχών µε θέµα «Ιστορική ανθρώπινη εξέλιξις και ηθική» 
και µετέφερε τον χαιρετισµό των παλιών Τουρκοκρητών κατοίκων της πόλης. Η 
επίσκεψη στην Κρήτη ολοκληρώθηκε µε τον ερχοµό στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
Μολλά, το Ηράκλειο, όπου συνάντησε πρόσωπα και πράγµατα, που υπήρχαν ζωντανά 
στη µνήµη του από τον καιρό της ανταλλαγής. Η επιστροφή έγινε µε πλοίο από το 
Ηράκλειο, απ� όπου ο επισκέπτης  πέρασε στο Ρέθυµνο και  στη Σούδα για να 
καταλήξει στον Πειραιά. Στην Αθήνα   έµεινε κάποιο διάστηµα, συναντήθηκε µε 
κυβερνητικούς παράγοντες, επισκέφθηκε αξιοθέατα και βιβλιοπωλεία, µίλησε στο 
ελληνικό ραδιόφωνο, πριν επιστρέψει στην Πόλη, µέσω Σµύρνης και πάλι. Οι 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις γνώρισαν το φως της εκτύπωσης τον επόµενο χρόνο, 1951, 
στο τυπογραφείο του οµογενούς από το Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, Μ. 
Κωνσταντινοπούλου.  

 
Β. Τα αποσπάσµατα, που αντιγράφηκαν, είναι µια γεύση µόνο, γλωσσική και 

νοηµατική, από την εκτενέστατη συγγραφή του Εκµέλ Μολλά. Στο κείµενο 
παρακολουθούµε τις λεπτοµερείς περιγραφές του προσεκτικού περιηγητή, αλλά και 
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τις νοσταλγικές µνήµες του πρόσφυγα. Ο συγγραφέας εµφανίζεται σαν προσκυνητής 
στη γενέτειρά του, γεµάτος ευγένεια και αγάπη για τα πρόσωπα και τα σηµάδια του 
παρελθόντος, αλλά και σεβασµό στη νέα πολιτική κατάσταση, που ρύθµισε τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις µετά το 1922. Οι πολιτικές προθέσεις στην ελληνική και 
στην τουρκική πλευρά δεν αµφισβητούνται ούτε κακολογούνται για τους ξεριζωµούς, 
αντίθετα κρίνονται σαν ικανές και πρόθυµες να οικοδοµήσουν φιλικές και ειρηνικές 
σχέσεις ανάµεσα στους δυο σκληρά δοκιµασµένους λαούς. Άλλωστε ο Μολλά  εκτός 
από την περιήγηση, που δεσπόζει στον µύθο του έργου του, κάνει φανερή την 
επιφόρτησή του µε πολιτικές αρµοδιότητες, που έχουν σαν στόχο τη διευκόλυνση των 
πολιτιστικών αναταλλαγών, των τουριστικών σχέσεων ανάµεσα στην Τουρκία και την 
Ελλάδα, και την προώθηση των πνευµατικών ανταλλαγών και των λογοτεχνικών 
µεταφράσεων326.  

Όπως συµβαίνει συνήθως στην καταγραφή των ταξιδιωτικών εντυπώσεων τον 
αφηγηµατικό άξονα τον καθορίζει ο τόπος και ο χρόνος. Η διαδροµή αναφέρθηκε και 
είναι η πορεία εκείνη από την Πόλη ως το Ηράκλειο, που για χρόνια ονειρευόταν η 
νοσταλγική ψυχή του Μολλά. Το αξιόλογο στη διήγησή του είναι οι συνεχείς θετικές 
εντυπώσεις, που σαν ευχάριστες εκπλήξεις πλαισιώνουν τις καθηµερινές επισκέψεις. 
Γνωστά και φιλικά πρόσωπα τον πλαισιώνουν και τον χαροποιούν σε κάθε βήµα. Ο 
συγγραφέας βρίσκει συνεχώς σύγχρονα πρόσωπα, που 25 χρόνια µετά την ανταλλαγή 
θυµούνται τις λεπτοµέρειες της συνύπαρξης, δεν αποξενώθηκαν από τις µνήµες  των 
Μουσουλµάνων συµπατριωτών και έχουν νωπές µόνο ευχάριστες εικόνες της 
περασµένης  συµβίωσης.  

 
Γ.  Στο σύγγραµµα του Εκµέλ Μολλά παρακολουθούµε µια νέα και 

αναβαθµισµένη προσέγγιση των τουρκοκρητικών ενδιαφερόντων. Ο συγγραφέας µας 
είναι ένας διανοούµενος, που δεν διακατέχεται από µεµψιµοιρία κατά των ρυθµίσεων 
της ιστορίας, δεν είναι φανατισµένος κατά φανταστικών ή πραγµατικών εχθρών και 
δεν καταλογίζει κανενός είδους ευθύνες σε εθνικές ή θρησκευτικές αντιπαραθέσεις. 
Ιδεολογικά στέκεται πάνω από τις ελληνοτουρκικές έριδες και µε αληθινή 
διορατικότητα  προσβλέπει σε µια ελληνοτουρκική συναίνεση, που θα συµφιλιώνει 
και θα εξηµερώνει. Ο ίδιος γίνεται πρόδροµος µιας πολιτικής, που θα επιτρέπει στους 
πρόσφυγες να επισκέπτονται τους γενέθλιους τόπους τους, χωρίς να απειλούνται τα 
σύνορα και το µέλλον. Από το βιβλίο αυτό µόνο καλά συµπεράσµατα εξάγονται για 
την προοπτική της προσέγγισης των δύο λαών αλλά και της περιηγητικής 
επανάκαµψης των προσφύγων στις πατρογονικές τους αφετηρίες.  

∆υστυχώς  η κακή εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων µετά το 1951, δεν 
επέτρεψε σε «κοσµοθεωρήσεις», όπως του Μολλά, να προωθηθούν και να δώσουν 
αποτελέσµατα.    

                                                 
326 Ανάλογες κινήσεις είχαν πραγµατοποιηθεί και από Έλληνες διανοούµενους, που περιηγήθηκαν 
τον τουρκικό χώρο και µελέτησαν τις πνευµατικές και εκπαιδευτικές αναζητήσεις στη σύγχρονη 
Τουρκία.  Βλ. Νέα Εστία, τ. 40, τχ. 456 (1 Ιουλίου 1946), 698-699, Νέα Εστία, τ. 40, τχ. 463 (15 
Οκτωβρίου 1946), 1088, και Πέτρος Χάρης, «Ένας δύσκολος ανήφορος»,  Νέα Εστία, τ. 40, τχ. 464 
(1 Νοεµβρίου 1946), 1092-1095.  
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∆ΕΙΓΜΑ ΚΕ΄. 
► ΦΑΖΙΛ ΤΣΙΜΠΟΥΞΗ, «ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»327 
Αξιότιµε Κύριε, (Μαρκίδη) 
Συνεπεία δηµοσιεύσεώς τινος της εν Ηρακλείω Κρήτης εκδιδοµένης 

εφηµερίδος «Μεσόγειος» (9 Φεβρουαρίου 1955 αριθµ. 1295) αποσταλείσης µοι 
παρά του κ. Νίκου Σακλαµπάνη ∆ικηγόρου, υιού του σεβαστού φίλου µου 
εσχάτως προς τον ύψιστον µεταστάντος αειµνήστου Μιχαήλ Σακλαµπάνη, έχω 
την τιµήν να σας στείλω την φωτογραφίαν του ∆εληαχµετάκη Μουσταφά 
∆ηµάρχου την οποίαν εφρόντισα και παρέλαβον από του εν Σµύρνη γαµβρού του 
Κιαζήµ µπεη υφασµατέµπορου. Φροντίζω δε όπως εύρω δια να στείλω επίσης 
προς σας και τας φωτογραφίας των δυο άλλων Τουρκοκρητικών των οποίων τα 
ονόµατα δηµοσιεύονται εις την εν λόγω εφηµερίδα. 

Ο ειρηµένος ∆εληαχµετάκης Μουσταφάς υπήρξεν ο πρώτος ∆ήµαρχος 
Ηρακλείου µετά την αυτονόµησιν της Κρήτης. Εις την οικίαν αυτού εφιλοξενήθη 
ο Πρίγκιψ Γεώργιος ότε το πρώτον ήλθεν εις το Ηράκλειον. Ως εκ τούτου δε 
συνεδέετο φιλικώς µετά της Βασιλικής οικογενείας της Ελλάδος. Κάποτε όταν 
είµεθα εις το Ηράκλειον ακόµη, µου έδειξε τηλεγράφηµα της αειµνήστου 
Βασιλίσσης Όλγας το οποίον είχε λάβει εις απάντησιν συγχαρητηρίων του δια 
µίαν εορτήν Αυτής. Ήκουσα δε εκ του στόµατος αυτού ότι η αείµνηστος Όλγα 
του είπεν «Ηµείς οι Βασιλείς τιµώµεν ουχί εκεί όπου θα φάµε, αλλά εκεί όπου θα 
κοιµηθώµεν». Με τον ∆εληαχµετάκην είχον φιλικάς σχέσεις αι οποίαι 
διετηρήθησαν µέχρι του θανάτου αυτού επισυµβάντος προ εικοσιπενταετίας 
περίπου εν Μπορνόβα, προάστειον της Σµύρνης. 

Ο Φαζίλ Ρουκουνάκης, νοµικός, κατά την κήρυξιν του Τουρκικού 
συντάγµατος ήτοι κατά το έτος 1908 απεδήµησεν από την Κρήτην και µετέβη εις 
την Κ/πολιν. Ήτο πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τον επίζηλον 
βαθµόν 9 και ήξευρε καλώς τας γλώσσας Τουρκικήν, Αραβικήν, Περσικήν, 
Αρχαίαν και Νέαν Ελληνικήν, Λατινικήν, Γαλλικήν, Ιταλικήν, και Αγγλικήν. Εν 
Κρήτη υπήρξεν εισαγγελεύς Λασηθίου επί µακρώ χρονικώ διαστήµατι, εν 
Τουρκία δε εις διαφόρους θέσεις υπηρέτησε και τελευταίως ήτο καθηγητής της 
Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής εν τω Πανεπιστηµίω της Αγκύρας (Τµήµα 
γλωσσών, Ιστορίας και Γεωγραφίας), συνάµα δε βουλευτής. Συνεδέετο στενώς 
µετά του αειµνήστου Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ, ο οποίος τον ηγάπα και ο 
οποίος τον είχε µεταφέρει από την Κ/πολιν εις την Άγκυραν. Μετά τον θάνατον 
του Ατατούρκ, ως υπερήλιξ πλέον απεσύρθη της υπηρεσίας και προ επταετίας 
περίπου απέθανεν εις Κ/πολιν. 

                                                 
327 «ΚΝΩΣΟΣ», Έτος Β΄, τχ. 14 (Ιούλ. 1955), σ. 17-18, «Γράµµατα από την Τουρκία». Στο 
προλογικό σηµείωµα αναφέρεται ότι το γράµµα του Ηρακλειώτη Τουρκοκρητικού κ. Φαζίλ 
Τσιµπουξάκη ήρθε από τη Σµύρνη στον συνεργάτη του περιοδικού Θρασύβουλο Μαρκίδη, ο οποίος 
συγκεντρώνει βιογραφικά σηµειώµατα φυσιογνωµιών του Ηρακλείου, που έζησαν τα τελευταία 60 
χρόνια.   
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Ο Ταχηρεφεντάκης Χιαδή Εφένδης επί πολλά έτη υπηρέτησεν εν Κρήτη ως 
πρωτοδίκης, απέθανεν δε εν Ηρακλείω κατά το έτος περίπου 1918.  

Εάν κατορθώσω να εύρω, τας φωτογραφίας και τούτων των εκλειψάντων 
Τουρκοκρητών, αµέσως θα σας τας στείλω. 

Η συγκίνησίς µου υπήρξεν µεγάλη όταν ανέγνωσα την σχετικήν παράγραφον 
της ως άνω εφηµερίδος. Οι αγαπητοί µας παλαιοί συµπολίται και συµπατριώται 
µας δηλ. οι Ηρακλειώται, καίτοι µε την ανταλλαγήν των πληθυσµών από µίαν 
τριακονταετίαν και πλέον απεµακρύνθηµεν από αυτούς, δεν µας απέβαλον από το 
οικογενειακόν περιβάλλον, ούτως ειπείν, αυτών. Τούτο µόνον µου έκαµε την 
έκπληξιν. ∆ιατί τα ονόµατα των Σκυλιανάκη Χασάν βέη και του Κουδσιζαδέ 
Νουρή να λησµονηθώσιν. Εκ των δύο τούτων ο Σκυλιανάκης Χασάν εθεωρείτο 
και ήτο ο πρώτος πολιτευόµενος και οξυδερκέστατος µεταξύ των 
Τουρκοκρητών. Ήταν µεγαλέµπορος καπνών. Υπήρξε πολλάκις βουλευτής κατά 
την αυτονοµίαν της Κρήτης, µίαν φοράν δε Σύµβουλος επί της Παιδείας κατά 
την εποχήν εκείνην, ότε Ύπατος Αρµοστής εν Κρήτη ήτο ο Αλέξανδρος Ζαΐµης. 
Φιλικωτάτας σχέσεις είχε µε τον αείµνηστον Ελευθέριον Βενιζέλον. 

 Από  Ελληνικόν δηµοσίευµα ενθυµούµαι την εξής εύστοχον απάντησιν 
αυτού προς τον πρώτον ύπατον Αρµοστήν Κρήτης Πρίγκιπα Γεώργιον, ότε 
µεταξύ Βενιζέλου και Πρίγκιπος υπήρξεν διάστασις. Μίαν ηµέραν δηλ. ότε ο 
Πρίγκιψ συνωµιλούσεν µε τον Σκυλιανάκην ο Πρίγκιψ είπε προς αυτόν: «∆ιατί 
συ Μπέι αγαπάς τον Βενιζέλον, ο οποίος δεν θέλει την ένωσιν της Κρήτης µετά 
της Ελλάδος.» Ο Σκυλιανάκης απήντησε: «Άρα γε, Υψηλότατε όσον εγώ θέλω 
την ένωσιν τόσον ο Βενιζέλος δεν την θέλει;» Με αυτόν τον τρόπον µε µίαν 
φράσιν δηλ. και τον φίλον του υπερήσπισε και το ιδικόν του εθνικόν αίσθηµα 
εξεδήλωσε. 

Ο δε Κουτσιζαδέ Νουρής, του οποίου το όνοµα επίσης δεν αναφέρεται εις το 
περί ου ο λόγος δηµοσίευµα, εσπούδασεν εις µίαν εµπορικήν σχολήν της Λυών 
της Γαλλίας. ∆ιωρίσθη εις µίαν τράπεζαν ανώτατος υπάλληλος εις Τύνιδαν, εκεί 
υπηρέτησεν επί τινα χρονον, αλλά ο πόθος του προς την πατρίδα του ήτο µεγάλος 
και παρά την επιµονήν των συναδέλφων του Γάλλων Τραπεζιτών έφυγεν από την 
Τύνιδα εις το Ηράκλειον όπου επί πολλά έτη υπήρξε διευθυντής του τότε εν 
Ηρακλείω Τουρκικού Γυµνασίου, µετά την αυτονόµησιν δε της Κρήτης 
καταργηθέντος του εν Ηρακλείω Τουρκικού Γυµνασίου εδέχθη την διεύθυνσιν 
του Τουρκικού ∆ηµοτικού σχολείου, καίτοι οικονοµικώς ήτο ανεξάρτητος, αλλά 
µόνον µε τον ιερόν σκοπόν να αναπτύξη τους τουρκοπαίδας. Ήτο δε συνάµα 
άριστος καθηγητής της Γαλλικής γλώσσης και εδίδαξεν ιδιαιτέρως πολλούς 
µαθητάς του την γλώσσαν ταύτην µεταξύ των οποίων οι περισσότεροι είναι 
Έλληνες. Κατά την ανταλλαγήν των πληθυσµών υπήρξεν ενάντιος και κατά την 
ανταλλαγήν εδηµοσίευσεν άρθρα εις την τότε εν Θεσσαλονίκη εκδιδοµένην 
Τουρκικήν εφηµερίδα «Γενή Ασήρ». Μετά την ανταλλαγήν εγκατεστάθη εις την 
Μερσίνην όπου προ δεκαπενταετίας περίπου απέθανεν. 

Μεθ� υπολήψεως  
Φαζίλ Τσιµπουξής. 
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Α. Η επιστολή του Φαζίλ Τσιµπουξή συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα 
ανθολόγηση µόνο και µόνο γιατί φανερώνει την σύγχρονη ζωντάνια  της συνείδησης 
των Τουρκοκρητών στη δεύτερη πατρίδα τους, την Τουρκία. Κατά τα φαινόµενα 
υπάρχουν και τα πρόσωπα και το υλικό, που µπορούν να βοηθήσουν στη σύνταξη της 
βιογραφίας των σηµαντικών προσωπικοτήτων του πνεύµατος, της τέχνης, της 
επιστήµης  και της πολιτικής, που ανέδειξε η τουρκοκρητική κοινότητα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση το πράγµα ξεκίνησε από την απόφαση για έκδοση 
ενός «λευκώµατος των εκλειψασών µορφών των Ηρακλειωτών, µιας εξηκονταετίας», 
που πήρε «ο εν Αθήναις σύλλογος Κρητών �Κνωσός�», στις 4 Φεβρουαρίου 1955. Η 
απόφαση δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα του Ηρακλείου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 328, µε την 
παράκληση προς τους αναγνώστες να στείλουν κάθε χρήσιµη βιογραφική πληροφορία 
και τις φωτογραφίες 170 προσωπικοτήτων  του Ηρακλείου, αγωνιστών, γιατρών, 
δικηγόρων, δηµάρχων, λογιστών, εµπόρων, ιερέων, πολιτευτών, νοµικών, που είχαν 
αφήσει τη σφραγίδα  τους στην κοινωνική ζωή της πόλης. Η αναζήτηση 
επικεντρώνονταν σε δέκα πρόσωπα µε ελλιπή στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι 
Μωαµεθανοί πρώην Ηρακλειώτες, «∆εληαχµετάκης Μουσταφάς, ∆ήµαρχος, 
Ρουκουνάκης Φαζήλ, Νοµικός και  Χατζή Ταχήρ Κιαντή Εφέντης, Πρωτοδίκης». 

Απαισιόδοξα σχολίασε  η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ την όλη προσπάθεια, παρά το ότι 
σηµείωσε  «Καλόν εστί και αναµφισβήτητα αξία κάθε εκτιµήσεως και συµπαθείας η 
φιλόπολις προσπάθεια της «Κνωσού» δια την έκδοσιν λευκώµατος εκλειψασών 
µορφών Ηρακλειωτών µιας εξηκονταετίας», και διερωτάται «γιατί όχι µιάς 
εκατονταετίας;». Κάποια  εκφρασµένη απαισιοδοξία  ήταν καρπός  του «αδυσωπήτου 
ερωτήµατος»: «Πού θα ευρεθούν αι φωτογραφίαι των αλησµονήτων Μουσταφά 
∆εληαχµετάκη, Φαζήλ Ρουκουνάκη και Χατζηταχήρ Χιαντή Εφέντη, δοθέντος ότι 
όλοι αυτοί οι εναρέτου µνήµης Τουρκοκρήτες δεν είναι µόνον αλησµόνητοι αλλά 
και� αείµνηστοι;». 

Τους φόβους της εφηµερίδας διέψευσε από την Τουρκία ο Φαζίλ Τσιµπουξής, ο 
οποίος πήρε το απόκοµµα της  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ από τον Ηρακλειώτη δικηγόρο Νίκο 
Σακλαµπάνη, και απάντησε µε πολύτιµες βιογραφικές πληροφορίες και τις 
απαραίτητες φωτογραφίες, τόσο για τα ονόµατα, που είχαν ζητηθεί αλλά και για άλλα 
αξιόλογα. Για τον Τσοµπουξή δεν έχοµε στοιχεία αλλά η αλληλογραφία µε τον 
Ηρακλειώτη δικηγόρο, πείθει για την ελληνοµάθειά του, και η απαντητική του 
επιστολή, αν είναι ιδιόγραφη, είναι καλός µάρτυρας των γνώσεών του, γλωσσικών 
αλλά και ιστορικών για το παρελθόν των Τουρκοκρητών στην Κρήτη και στην 
Τουρκία. Η επιστολή δηµοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουλίου 1955 του περιοδικού 
ΚΝΩΣΟΣ, και πέρα από την  χρησιµοποίησή τους στο συγκεκριµένο λεύκωµα, δίνει 
στον αναγνώστη µια καλή εικόνα για τις προσωπικότητες του τουρκοκρητικού χώρου, 
που διέπρεψαν στα γράµµατα και στην κοινωνική δράση.  

 
Β.  Ο επιστολογράφος απαντά µε ευχαρίστηση στο αίτηµα, που του 

διαβιβάστηκε και δηλώνει τη συγκίνησή του για  τη θερµότητα των  αισθηµάτων, που 

                                                 
328 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, α.φ. 1295, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 1955, σελ.1. 
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επέδειξαν «οι αγαπητοί µας παλαιοί συµπολίται και συµπατριώται, δηλαδή οι 
Ηρακλειώται», οι οποίοι  «καίτοι µε την ανταλλαγήν των πληθυσµών 
απεµακρύνθηµεν από αυτούς, δεν  µας απέβαλλον από το οικογενειακόν περιβάλλον 
αυτών�».  

∆ίνει τα στοιχεία, που γνωρίζει για τους τρεις άνδρες  του ερωτήµατος και 
συµπληρώνει δύο ακόµα ονόµατα, του Σκυλιανάκη Χασάν και του Κουτσιζαδέ 
Νουρή, επειδή τα θεωρεί σηµαντικά για την πολιτική και παιδαγωγική τους 
προσφορά, σε βαθµό που δεν πρέπει «να λησµονηθώσιν». Τα χαρακτηριστικά, που 
αναδεικνύει  είναι ενωτικά και σύµφωνα µε την στρατηγική, που ακολουθεί, δεν 
πιέζουν τα εθνικά αισθήµατα των Ελλήνων. Αποσιωπά σχεδόν εξ ολοκλήρου την προ 
της Αυτονοµίας δράση των προσώπων, τότε που τα εθνικιστικά πνεύµατα  ήταν 
εξηµµένα και οι διαθέσεις άγριες. Τουλάχιστον ένας από τους τρεις, ο Φαζίλ 
Ρουκουνάκης, είχε αναµειχθεί σαν πρωτεργάτης  στα αιµατηρά έκτροπα του 
Ηρακλείου, τον Αύγουστο του 1898, όµως ο βιογράφος του θεωρεί σκόπιµο να 
παρακάµψει την πτυχή αυτή και να τονίσει τις σπουδές του, την υπηρεσία του στη 
θέση του εισαγγελέα Λασιθίου και την ακαδηµαϊκή του εξέλιξή  µετά το 1908, που 
έφυγε για την Τουρκία.  Παρόµοια, από τη δράση του ∆εληαχµετάκη Μουσταφά 
επισηµαίνει την υπηρεσία του κατά την Αυτονοµία ως πρώτου δηµάρχου Ηρακλείου, 
και τις καλές και µακροχρόνιες σχέσεις του µε τη βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. 
Για τον Ταχηρεφεντάκη Χιαδή Εφέντη σηµειώνει µόνο την υπηρεσία του Πρωτοδίκη 
για πολλά χρόνια στην Κρήτη και το θάνατό του το 1918 στο Ηράκλειο. Κανένα άλλο 
στοιχείο δεν θεωρεί χρήσιµο για τη δεδοµένη δηµοσίευση, παρά το ότι µας αφήνει µε 
την εντύπωση, ότι γνωρίζει περισσότερες λεπτοµέρειες από τη ζωή και το έργο των. 

 
Γ. Ο συντάκτης της επιστολής σαν Τουρκοκρητικός υιοθετεί µια στάση φιλική 

και ευγενική. Συµπεριφέρεται σαν ένας συµπατριώτης αποµακρυσµένος, που δεν έχει 
ξεχάσει τους παλιούς του συµπολίτες και χαίρεται έντονα, όταν διαπιστώνει ότι ούτε 
εκείνοι ξέχασαν την ευρύτερη οικογένεια του παρελθόντος. Οι εθνικές και 
θρησκευτικές διαφορές δεν έχουν θέση στην ιστορική του θεώρηση, όπως και κάθε 
άλλο αντιπαραθετικό και διχαστικό χαρακτηριστικό. Προβάλλεται η πνευµατική 
διάσταση των προσωπικοτήτων και η κοινωνική τους προσφορά στη φάση της 
πολιτικής ισοτιµίας, µετά την εγκαθίδρυση της Αυτονοµίας. Ο Φαζήλ Τσιµπουξής 
λέει έµµεσα ότι και η τουρκοκρητική πλευρά είχε να επιδείξει αξιόλογους ανθρώπους, 
ευφυείς και αναγνωρισµένους, µε  αρετές πολιτικές και διοικητικές, µε αξιόλογες 
ευρωπαϊκές σπουδές, που ωφέλησαν τον κοινωνικό τους περίγυρο και την πατρίδα 
τους, την Κρήτη και την Τουρκία. Είναι µια άλλη άποψη αντίθετη στη διαδεδοµένη 
περί Τουρκοκρητών προκατάληψη, που κυκλοφορούσε εντύπως και διεκήρυττε: 
«Καλά λέγουν, ότι χειρότερα κεφάλια από των λεγοµένων Τούρκων της Κρήτης υπό 
την υφήλιον δεν υπάρχουσι και ούτοι προς σωφρονισµόν και ησυχίαν του κόσµου δεν 
θέλουσι άλλο ειµή ξύλον».329      

                                                 
329 Εφηµ. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, έτος Β΄, α.φ. 63, Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 1895, σελ. 1, άρθρο: «Οι 
λεγόµενοι Τούρκοι εν Κρήτη, δεν έχουσι Έθνος, δεν έχουσι Πατρίδα». 
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                                                     ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:                            
Αγάς = κάθε σηµαντικό πρόσωπο, προεστός, καλοζωισµένος, εξουσιαστής 
Αγιάζι (ayaz) = δροσούλα της αυγής 
Αγιάρι (ayar) =  ρύθµιση της ώρας, προσοχή 
Αγιαρντίζω (ayarmak) = αποπλανώ, ξελογιάζω 
Αγορίτης = ορεσίβιος 
Αγουτζής = σκοπευτής 
Αζάπης = σύντροφος, φίλος, δυστυχισµένος, ταλαίπωρος  
Αζάς = πρόκριτος  (πλ. αζάδες) 
Αζάτι (azat) = απελευθέρωση αιχµάλωτου 
Άζη = ευχή (είµαι το άζη σας= είµαι ευχέτης σας) 
Αζιγανιά (ziyan) και ζιγανιά = αδικία, δολιότητα 
Άζουδος = ταλαίπωρος  
Αϊλίκι = µισθός, µηνιάτικο 
Αϊπλίκη (ayplik) = ελάττωµα 
Αϊράνι (ayran) = ορός, επίστρωµα τσιµέντου 
Ακαρντάσης = βλ. αρκαντάσης 
Ακιντ(ζ)ές (akide) = καραµέλα, γλύκισµα. (σερµπέτια και ακιντζέδες) 
Ακουρµάζοµαι = ακροάζοµαι  
Αλάι = πλήθος, ποµπή, παράταξη, όµιλος 
Αλάι - µαλάι (alay - malay) = (επίρρ.) έτι µάλλον 
Αλάνι (alan) = αλητόπαιδο (αλανιάρης) 
Αλαργάρω = αποµακρύνοµαι 
Αλάτες (alãt) = εφόδια, εργαλεία, όργανα. 
Αλατζάς (alaca) = φθηνό βαµβακερό ύφασµα 
Αλέ � λεσάπι (alal - hesap) = ως έγγιστα 
Αλιβερντίζω (alivermek) = µεσολαβώ, προµηθεύω 
Αλικοντίζω (alikomak) = αναχαιτίζω  
Αλισιβερίσι (alisveris) = δοσοληψίες 
Αµάν(ι) = (επιφ.) έλεος! 
Αµανές = µουσικός σκοπός 
Αµανέτι (emanet) = ενέχειρο (και αµανάτι), αρραβώνας  
Αµ � µα !! (amma) = (επιφ. θαυµασµού) πω � πω!! 
Αµπάρι (ambar) = αποθήκη  
Αµπάς (aba) και Γαµπάς (πανωφόρι)= µάλλινο χοντρό ύφασµα  
Αµπάς Πασάς = Αντιβασιλέας Αιγύπτου 
Αµπέρι (amber) = λουλούδι ακακίας (Αµπεριά = ακακία, γαζία) 
Α(µ)πλά  (abla) = µεγάλη αδελφή, υπηρέτρια 
Αµπτέστι (aptest) = άδεια 
Αναθυβάνω = διερωτώµαι, συλλογίζοµαι 
Ανάκαρα = πνοή, δύναµη 
Ανεντρανίζω = κοιτάζω, σηκώνω τα µάτια, βλέπω  
Αντάµ � µπαµπαντάµ = ανέκαθεν 
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Αντάµου (adam) = άνθρωπε! 
Αντέτι (adet) = συνήθεια    
Άντζεπα = άραγε  
Αντιδείρω = περνώ απέναντι        
Αξάµι (aksam) = εσπέρα, στιγµή της δύσης του ήλιου     
Αξωµάδα (açma) = αποκάλυψη,  εκµυστήρευση   
Απάκι  (apak) = καπνιστό κρέας 
Απακιάζω = µαυρίζω, ζαρώνω  
Απανωδιαστά = µε επαναλήψεις, αλλεπάλληλα. 
Aπανωθιό = πάνω    
Απεζέφνω = ξεπεζεύω, κατεβαίνω από το άλογο                     
Απίρι = θειάφι 
Αποκλαµάρω = καλώ, δηλώνω, αναλύω 
Αποσπεροθιό = από την πέρα µεριά 
Απτ Αλλά= πατέρας του προφήτη Μωάµεθ (Abd Allah). Πέθανε λίγο πριν ή λίγο              
µετά τη γέννηση του γιου του.  
Αραγός = ασκί 
Αραλίκι (aralik) = ελεύθερος χρόνος, διάλειµµα 
Αραµπάς (araba) = ιππήλατο όχηµα τετράτροχο 
Αρκαντάσης (arkadas) = σύντροφος, συνεργάτης 
Αρκουµπούζια = όπλα 
Αρµπεντές = στάση, οχλαγωγία 
Αρµιά = οι ράχες των βουνών 
Αρναούτης = Αλβανός 
Αρσίζης (arsiz) = αναιδής  
Αρτζιχάλιν (arzuhal) και αρτζουχάλι = αναφορά , αίτηση   
Ασάς= ραβδί                              
Ασίκης (asik) = γενναιόψυχος, λεβέντης 
Ασικιαρέ (asikare) = (επίρρ.) φανερά 
Ασκαλντί (azkaldi) = παρά λίγο 
Άσκι = έρωτας, αφοσίωση, επιθυµία να συµπληρώσεις κάτι   
Άσλα (asla) = (επίρρ) ουδέποτε, ακριβώς 
Ασ(ι)λάνης (aslan) = γενναίος, λιοντάρι  
Ασκέρι = στρατός, πλήθος  
Άσπρα = χρήµατα ασηµένια, 1/3 του παρά 
Αστάρι = φόδρα  
(Α)ταλέ  = λεηλασία, αρπαγή, αυθάδεια (πληθ. ταλάδες) 
Ατζαΐπικος (acayip) = περίεργος  
Ατζαµής (acemi)= αµαθής, αδέξιος  
Ατζί (incik) = η γάµπα, το σαρκώδες µέρος της κνήµης 
Ατζιγγανεύω = αδικώ 
Ατικί (atici) = φρόνηµος, στοχαστικός, αγαπηµένος  
Ατλής = ιππέας   (και ατιλής � άτι) 
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Ατζέµπα (µου) = άραγε (και άτζεµπις) 
Ατσιποδιά = κακοτυχία 
Ατσουπάς (hacip) = πονηρό πνεύµα, δαίµονας 
Αφερίµ = εύγε, καλά έκαµες 
Άφι  (Afu)= συγχώρηση, άφεση 
Αφορούµαι = υποψιάζοµαι, µαντεύω (εφορέθηκε πως τού �λεγε ψώµατα) 
Αχτάρης = µυροπώλης  
Αχταρµάς = διαµετακόµιση, ανακάτεµα  
Άχτι = εκδίκηση 
Αχύρι = σταύλος, αχούρι 
 
Βαγ(ι)εστώ (vazgecmek)  = βαρύνοµαι, απελπίζοµαι, παραιτούµαι 
Βαέθια = συµβάντα 
Βάι  (vay) = αλίµονο 
Βακίτι  ή βάχτι (Vakit - Vakt) = καιρός, χρόνος, κατάλληλη εποχή  
Βάκλη = µε σεβασµό 
Βαλαχί! = µα το θεό 
Βάλη  (τα) = τα παθήµατα  
Βαλής = Γενικός ∆ιοικητής 
Βαλ(ι)δέ = µητέρα (και Βαλτέ ως προσφώνηση της µητέρας) 
Βασι(γ)ιέτι (Vasiyet) = ∆ιαθήκη, εντολή, παραγγελία, τελευταία επιθυµία  
Βάρδα � Κώστα = ελαφρό πλοίο φύλαξης ακτών 
Βγορίζει = φαίνεται  

       Βέβγια = βέβαια (;) 
Βεζινές (vezne) =  είδος ζυγαριάς  
Βεζίρης = αρχιγραµµατέας της επικράτειας, πρωθυπουργός (ο µέγας) 
Βεηλέρ βέης = µπέης των µπέηδων, τιµητικός τίτλος 

       Βεργί = φόρος, προσφορά 
Βερέµι (verem) = αρρώστια, φθίση 
Βερεσέ (veresiye) = επί πιστώσει 
Βιλαέτι (Vilayet)  = ∆ιοικητικό τµήµα, επαρχία, νοµός (πληθ. βιλαέθια) 
Βιρανές (virane) = ερείπιο  
Βιστηδούρες = κεντητά γυναικεία µεσοφόρια 
Βίτσα = ευλύγιστο ραβδί 
Βουγιούµ µπεκλέρ =  σε περιµένω (beklemek = περιµένω) 
Βουρ (vur) = εµπρός κτύπα 
Βούργια = σακκούλι βοσκού 
Βουτσί = βαρέλι 
 
Γαζέπι (gazap) = οργή, θεοµηνία 
Γαζής = νικητής 
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Γαζίνα = τρυφερή ονοµασία της συζύγου (µατάκια µου, φως µου) 
Γαλανίζω = ασπρίζω 
Γαµπάς = χλαίνη, κάππα. 
Γαργερός = λερωµένος 
Γαρµπής (garbi) = νοτιοδυτικός άνεµος 
Γεζίτης (yezit) = αναιδής, αισχρός, άθεος 
Γελέκι (yelek) = επενδύτης  
Γεµεκλίκι (yameklik) = τα απαραίτητα προς το ζην 
Γέµι = κριθάρι για τα άλογα 
Γεµιτζής (gemici) = ναύτης  
Γεµουρούκι = τελωνείο 
Γερλή Αγασή = αρχηγός των εντοπίων γενιτσάρων 
Γερλήδες = εντόπιοι, αυτόχθονες γιενίτσαροι της Κρήτης 
Για�.για (ya�ya�) =  ή�ή� 
Γιαβάς � γιαβάς (yavas - yavas) = σιγά � σιγά. 
Γιαβουκλού (yavuklu) = η ερωµένη 
Γιαγκίνι (yangin) = πυρκαγιά, εσωτερική πίεση 
Γιαγλίκι = µαντήλι   (γιαγλικάκι) 
Γιαγνίσι (yanlis) = λάθος  
Γιακιστίζω (yakismak) = ταιριάζω, αρµόζω 
Γιαλέλι (yal - el) = τραγούδι 
Γιαλιθι(α)νός = κάτοικος των παραλίων 
Γιαλτσένιος = λαµπερός σαν γυαλί. 
Γιαµάκια = βοηθοί, τσιράκια 
Γιαµπανά (yabana) = αδίκως  
Γιάρα (το) = η πληγή  ( και ο γιαράς)     
Γιαραντίζω= δηµιουργώ   
Γιαραντισµένος= πλασµένος- δηµιουργηµένος  
Γιαραππής = Θεός-Κύριος (και Γιαραµπής) 
Γιαρτµτζής = βοηθός 
Γιασµάς  (γιασµάκι) (yasmak) = λεπτό γυναικείο κάλυµα κεφαλής 
Γιαστίκι (yastik) = µαξιλάρι 
Γιαταγάνι (yatagan) = µεγάλο µαχαίρι ζωσµένο στη µέση 
Γιατάκι (yatak) = στρώµα, κλινη 
Γιαφτάς (yafta) = µερίδιο, κληρονοµιά 
Γιαχουντής (yahudi) = Εβραίος, Ιουδαίος 
Γίβεντο (güvenmek)= ντροπή, καταισχύνη 
Γιγούµι (gügum) = δοχείο γάλακτος 
Γιεµενί = κάλυµα κεφαλής  (όρκος = γεµίνι) 
Γιεµουρούκι = τελωνείο  
Γιολντάσης (Yoltas) = σύντροφος, συνοδοιπόρος 
Γιορντάµι (yordam) = στόλισµα, επίδειξη 
Γιορνταµλής = ναζιάρης, στολισµένος  
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Γιορνταναλίκι (yordamlik) = περιδέραιο  
Γιουνάνηδες = Έλληνες 
Γιουρντάρω (Yorumek) = ορµώ 
Γιουρ(ου)ντώ = κάνω έφοδο 
Γιουρούσι (yürüyus) =έφοδος 
Γιούσµπασης (yüzbasi) = λοχαγός 
Γκανίζω = γκαρίζω  
Γκιαούρ = άπιστος 
Γκιαουρέκ µπες παρά οκασί = του ρωµιού το κρέας, µια δεκάρα η οκά. 
Γκιαούρµπασης = αρχηγός των γκιαούρηδων 
Γκιουλνούς = ροδόσταγµα 
Γκιστάνι = φυλακή 
Γλακώ = τρέχω 
Γούµενα = χοντρό καραβόσχοινο 
Γουργουλές = λίµνες 
Γραντίζω = (ogramak) πέφτω σε συµφορά 
Γρετίδικος (igreti) = προσωρινός, εκκρεµής 
Γρόσσι = τουρκικό νόµισµα 
 
∆ερβίσης (dervis) = µωαµεθανός µοναχός, φτωχός, ολιγαρκής 
∆εφτερδάρης = οικονοµικός δευθυντής, έφορος 
∆ιάγουµα (yagma) = λεηλασία  (διαγουµίζω) 
∆ιασάκι (yasak) = απαγόρευση 
∆ιβάνι = υπουργικό συµβούλιο, κυβέρνηση 
∆ικώ = αρκώ, επαρκώ 
∆οξάρι = τόξο, κάτι τεντωµένο  (µτφρ. το πτώµα) 
 
Εβλι(γι)άς = όσιος , άγιος της µουσουλµανικής θρησκείας. 
Εδά = τώρα  
Εζτερχάς (e�derhâ) = Μέγας Όφις, δράκος   (και ιζτερχάς)   
Είµητας = ή µήπως 
Εκσίκικα = ελαττωµατικά, ελλιπή 
Έλε µου (hele) = προ πάντων (και ίλα ή ίλε µου) 
Ελεµές (elleme) = ποταπός, παλιάνθρωπος 
Ελµπέτ (elbet) = βεβαίως, εξάπαντως 
Εµιρί (miri) = δηµόσιος φόρος, µίσθωµα 
Εντέκια (hendek) = χαντάκια, τάφροι γύρω από τα φρούρια. 
Εντεψίζης (edepsiz) = αναιδής, αθυρόστοµος 
Εντεψίζικος = άσεµνος  
Ερδέπιον =   µέτρο βάρους σίτου  
Ερίφης (herif) = άθλιος, ευτελής 
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Εσδρί = πρόστιµο 
Εσπέχης = φεουδάρχης, ιππέας  (Σπαχής) 
Ετέκι = υποπόδιο, µαξιλάρι ποδιών 
Ευτεξούσιος = (αυτεξούσιος) υπεύθυνος  
Εφέντης = αυθέντης, κύριος, αφέντης  
 
Ζαβάλι (zavalli) = παρακµή, κακή τροπή   
Ζάβαλος = ταλαίπωρος  (και ζάβαλης) Κλητ. Ζάβαλε = καηµένε             
Ζαγρουνώ = ξύνω (και τσαγκρουνώ) 
Ζαερές (zahire) = ζωοτροφία, σιτηρά 
Ζάλο = βήµα 
Ζαµάνι (zaman) = χρόνος, εποχή 
Ζαµπαράς (zampara) =  γυναικοκατακτητής, γυναικοθήρας. 
Ζαµπίτης (zabit) = αξιωµατικός, φύλακας της τάξης    
Ζαµπιτιλίκι = τάξη, αστυνόµευση, ασφάλεια     
Ζαπτιές = χωροφύλακας (και ζαφτιγιές) 
Ζαράρ(ι) (zarar) = βλάβη, ζηµιά 
Ζαρίφικος (zarif) = κοµψός, λεπτός, µικροκαµωµένος και όµορφος 
Ζαριφλίκι = κοµψότητα, οµορφιά 
Ζάφτι (zapt) = εξουσία,  έλεγχος (κάνω ζάφτι = υπερνικώ) 
Ζαφτιγές (zaptiye) = χωροφύλακας 
Ζεµπερές (zemberek) =  κλειδί 
Ζεµπίλι (zembil) = καλάθι από φοινικόφυλλα για ψώνια 
Ζευζέκης (zevzek) = ανόητος 
Ζεύκι (zevk) = διασκέδαση, ηδονή 
Ζιαµέτια = φέουδα, τσιφλίκια 
Ζιαφέτι (ziyafet) = γεύµα, τιµητικό δείπνο 
Ζιγανιά και αζιγανιά (ziyan) = αδικία, δολιότητα 
Ζιλχιτζές =  µήνας (αραβικά) 
Ζιµιό = λοιπόν (εις µίον) 
Ζουλούµια  (zulüm)  = βασανιστήρια, καταπίεση, αδικίες 
Ζουλφικάρι = δίκοπο µαχαίρι. 
Ζόρες (zor) = βία, δυσκολία 
Ζορµπάς = κακούργος, θρασύς 
Ζουµπούσι = τραπέζωµα  παρέας, φαγητό (τσιµπούσι) 
Ζουρίδες = νυχτερινές επιθέσεις των Τούρκων 
 
Θεριακλής (tiryakli)= παθιασµένος, εθισµένος 
 
Ιδαρές = διοίκηση 
Ιζάνι = προσευχή 
Ιζετλού = εντιµότατος 
Ιλάµι = αναφορά 
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Ιµάνι (iman) = πίστη, θρησκεία             
Ιµπραχίµ = Αβραάµ 
Ιµπρέτι (ibret) = παράδειγµα, δείγµα 
Ιναντινά (inantina) = πεισµατικά 
Ιραδές = διαταγή 
Ίρτζι (irz) = τιµή, αξιοπρέπεια 
Ις Ολά (is ola) = δήθεν 
Ίτσι (hiç) = καθόλου, µηδέν, ποσώς 
Ίχιαλά (insa Allah) = µακάρι, είθε, ας δώσει ο θεός 
 
Κααβάς = ναός Μέκκας πάνω από τον µετεωρίτη λίθο. 
Καβάζης (kavas) =  κλητήρας, υπασπιστής  (και καβάσης ) 
Καβαλτίζω = προγευµατίζω 
Κα(χ)βές = καφενείο, καφές 
Καζαντίζω (kazanmak) = αποκτώ χρήµατα 
Καζάς (kaza) = ατύχηµα, δυσάρεστη κατάσταση, απόφαση του καδή 
Καϊµακάµης (kaymakam) = αντισυνταγµατάρχης, υποδιοικητής, έπαρχος 
Καϊναντίζω (kaynamak) = ψήνοµαι, βράζω, φτανω στον ύψιστο βαθµό 
Καϊρέτι ή Καερέτι  (Gayret) = υποµονή, προσπάθεια ,γενναιότητα, θάρρος 
Καιτές = και τότε  
Καλαντάρα = ξύλινο πλαίσιο ύφανσης, που τρέµει 
Καλανταρίζω = τρεκλίζω 
Καλαροσύρω = µαζεύω τα πανιά του πλοίου  ή τα δίχτυα. 
Καλίκια (kalik) = γυναικεία παπούτσια 
Καλιοντζής = ναύτης 
Καλντιρίµι (kaldirim) = λιθόστρωτος δρόµος 
Καλπαζάνης (kalpazan) = δόλιος, ψεύτης, παραχαράκτης 
Καλπάκι (kalpak) = σκούφος, στρογγυλό κάλυµα κεφαλής 
Κάλφας (kalfa) = ο πρώτος υπάλληλος καταστήµατος  
Καµπαέτι (Kabahat) = πταίσµα, αµάρτηµα, παράπτωµα   (πληθ. καµπαέθια)   
Καµπανίζω = ζυγίζω 
Κα(µ)πούλ(ι) (kabul) = αποδοχή, παραδοχή  
Κανάκια = χάδια, θωπείες 
Κανδιελής = Ηρακλειώτης 
Κανίσκι = δώρο 
Καντζίκης (kancik) = άπιστος, απατεώνας 
Καντή � Νενέ = γιαγιά  (και καδή νενέ) 
Καντής (kadi) = δικαστής 
Καντίζω (kantirmak) = δελεάζω, πείθω 
Καντίνα = κυρία, παντρεµένη γυναίκα  (και καντίνη)   
Καντή νενέ = ώριµη κυρία 
Καντής = καδής, ιεροδικαστής 
Καπανίκικος (kapanik) = κλειστός, σκοτεινός 
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Καπάνταης (kapa dayi) = ψευτοαρχηγός, κοµπορήµων 
Καπαντίζω (kapanmak) = υπερνικώ, καλύπτω 
Καπατουµά (kapatma) = παλλακίδα, γυναίκα σύντροφος 
Καπζάς (kapzik) =  µικρό δοχείο, πορτοφόλι, θηλάκιο χρηµάτων 
Καπίνι = γάµος, προικοσύµφωνο 
Καπουδάν πασάς = Ναύαρχος 
Καραµπογιά = µαύρο χρώµα για τη βαφή µαλλιών 
Καρακόλι (karakol) = σταθµός χωροφυλακής 
Καράρι (karar) =  απόφαση, κατάσταση, διαµονή 
Καρµίρης = πλεονέκτης, φιλαργυρος 
Καρνάδος = κατακόκκινος, χρώµατος κρεατί (ιταλ.) 
Καρσί (karsi) = απέναντι  
Καρτσονάς = ο φορών κάλτσες, µαλθακός, αστός  
Καρτσόνια = κάλτσες (γνώρισµα των αστών και της άνετης ζωής) 
Κασαβέτι = βάσανο, πάθος, στενοχώρια  (πληθ. κασαβέθια) 
Κατράνι = κατράµι, εύφλεκτες ύλες 
Κατσιρµάς = λαθρεµπόριο 
Κατσουκανιά = πονηριά, πανουργία 
Κατώ = όνοµα της συζύγου του Μεµέτακα  
Καφαλτί (kahvalti) = πρόγευµα 
Καφέσι = ξύλινο πλέγµα παραθύρου (και καφάσι) 
Καφτάνι (kaftan) = αυτοκρατορικός χιτώνας µε γούνα 
Κάχρι (kahir) = οργή  
Κελεπίρι (kelepir) = λάφυρο  
Κεµέρι (kemer) = βαλάντιο, κοµπόδεµα, ταµείο 
Κερέµι (ikiram) = περιποίηση, βοήθεια 
Κερίµ = ευεργεσία             
Κερίµης = γενναιόδωρος- ευεργετικός 
Κεσίµι = κορµοστασιά, παρουσιαστικό 
Κεχαγιάς = οικονοµικός διαχειριστής, επίτροπος 
Κιάρι (kar) = κέρδος 
Κιαµέτ Γκιουνού = κατακλυσµός  
Κιατίπης (katip) = γραµµατικός, γραφέας 
Κιβούρι = µνήµα 
Κιγιαµέτι (kiyamet) = µεγάλη ταραχή  
Κιεφέτι = νίκη  (κάνω κιεφέτι= νικώ) 
Κιλινγκίρια = σιδεράδικα 
Κινάς  = κόκκινη βαφή νυχιών 
Κιντί (ikindi) = βραδάκι 
Κιορµαίνοµαι (Görünmek) = φαίνοµαι  
Κιρατζής (kiraci) = αγωγιάτης 
Κιρίµι = Κριµαία   
Κιρµιζί (kirmizi) = κόκκινο χρώµα 
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Κισ(ι)µέτι (kismet) = µέλλον, πεπρωµένο, τυχερό 
Κισλάς = στρατώνας  (και κιχιλάς) 
Κατάπι (kitap) = βιβλίο, νόµος, κοράνι 
Κλιτά = ταπεινά, προσεκτικά, µε σκυµµένο κεφάλι 
Κνισάρι = δαντελωτό λίπος που περιβάλλει τα εντόσθια του ζώου 
Κολάνι = αορτήρας, αναβολέας στη σέλλα του αλόγου (Κριάρης: περιλαίµιο) 
Κονάκι (konak) = οικία, σταθµός 
Κονσολάτο = κυβερνείο  
Κονσόλοι = σύµβουλοι 
Κοπανέ = κατάλληλη στιγµή         
Κοπανούρα = σκέπασµα, από πάνω (;)    
Κορβέτο = πολεµικό πλοίο, κορβέτα   
Κορδακιάζω = τεντώνοµαι, πεθαίνω          
Κοσατέρ� για µπαϊράκια = δροµείς σηµαιοφόροι 
Κουγιουλτίζω (koyulmak) = κρίνω εύλογο 
Κουγιουµτζής (kuyumci) = χρυσοχόος 
Κουζουλός =  τρελός  
Κουκοσάλι(ο) =  χαλάζι  
Κουλαντρίζω (kullanmak) = διευθύνω 
Κουλές = φρούριο, πύργος 
Κουλούκι = σκυλάκι, φυλακή 
Κουλουκουτερό = ευτελές σκεύος 
Κουµουλάρι = αγγείο µέτρησης υγρών  
Κουµπές (kubbe) = θόλος, ωραίος άνθρωπος 
Κουµπός = σκυφτός, καµπούρης 
Κουρµπάνι = θυσία  
Κουρούνα = κόρακας  
Κούρτα = µαντρί 
Κουρτέλα = σφύρα, βαριά 
Κουρτουλούσι (kurtulus) = σωτηρία  
Κουσούρι (kusur) = ελάττωµα, έλλειψη � σφάλµα  
Κουτουρού (götürü) = στην τύχη, χωρίς σχέδιο 
Κούφιρα σιρκ� ιχτά = η βλάσφηµη πλάνη της ειδωλολατρίας (Küfür) 
Κρέτα = κρέατα 
 
Λαγούµι (lagim) = υπόνοµος για ανατίναξη. Σε πολιορκία αντι-υπόνοµος 
Λαδοπατσάβρα = λαδωµένη πατσαβούρα για άναµµα φωτιάς 
Λαήνι = πήλινο σκεύος, σταµνί νερού 
Λακριντί (lakirdi) = οµιλία 
Λαλίνι (nalin) = ξύλινο παπούτσι 
Λαφαζάνης (lafazan) = πολυλογάς, φλύαρος 
Λαχούρι = είδος υφάσµατος 
Λέσι (το) = πτώµα  (πλ. τα  λέσια) 
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Λεχάµι = φώτιση 
Λόντρα = φορτηγό πλοίο (ναυπηγούµενο στο Λονδίνο) 
Λοντραντζής = κυβερνήτης φορτηγού πλοίου λόντρας 
Λουλάς (lüle) = καπνοσύριγκα 
Λουσσόθηρο = ερείπιο 
Λουφές (ulufe) = µισθός 
Λυκιάς = τόπος µε υφάλµυρο νερό 
 
Μαγκλαβίζω = τυραννώ, βασανίζω 
Μαγλατάς (mugalata) = απάτη, αθέτηση υποχρεώσεων 
Μαγλινός = λείος, χωρίς τρίχες, ξυρισµένος 
Μαγρίπ = δύση  
Μαζανένιος ντολουµάς = µελιτζανένιος ντολµάς 
Μαζµπατάς = έκθεση   
Μαϊµούνι = µαϊµού         
Μαϊτάπι (maytap) = ειρωνεία, εµπαιγµός 
Μαλάϊκας = άγγελος, ουρί, πνεύµα (και µελάϊκας, πληθ. µελαϊκέδες)  
Μαλεµιρί = φόροι 
Μαλικιανές = φόρος (αντικατέστησε τον µουκατά) 
Μάλτα = πορτοκάλι 
Μαµουντι(γ)ές (mahmudiye) = χρυσό νόµισµα 25 γροσίων 
Μαµουρλούκι = (µαχµουρλούκι) δυσαρέσκεια, κακοκεφιά 
Μανσούπι (mansip) = αξίωµα, θέση, πόστο ευθύνης 
Μανταλώνω = κλειδώνω 
Μαντές (madde) = υπόθεση, ζήτηµα   (Μαντέδες = ξεσηκωµοί) 
Μαντρατζής = φύλακας της µάντρας 
Μαξούλι = κέρδος, παραγωγή 
Μαριφέτι (marifet) = τέχνασµα, επιτηδειότητα  (και µαραφέτι)  
Μάρµαρα  (τα) =  το Σούνιο µε το ναό του Ποσειδώνα  
Μαρµουρέτια = επαρχίες, πολιτείες  
Μαρόπα = πρόβατο, αµνάδα           
Μασρίκ = ανατολή  
Μαστραπάς (mastrapa) =  χαλκινο κύπελο, ποτήρι  
Ματζέτα = αγελάδα 
Μαχαλάς (mahalle) = συνοικία 
Μαχιαλλά (masaallah) = εύγε!  
Μαχλουκάτι = ζώο 
Μεζάρι (mezar) = τάφος  
Μεζαρλίκι = νεκροταφείο 
Μεϊντάνι (meydan) = πλατεία 
Μεϊτέπι = σχολείο µουσουλµανικό 
Μελούν = καταραµένος 
Μενδρεσές = ιεροσπουδαστήριο 
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Μεντάτι (imidat) = βοήθεια   (και µιντέτι)   
Μεντζίλι = έφιππος ταχυδρόµος  
Μερχαµέτι (merhamet) = ευσπλαχνία, έλεος                
Μερχαµετλής = οικτίρµων 
Μεσκίνης (miskin) = λεπρός   
Μετζιλίχι (mecilis)= συµβούλιο 
Μιθάλι = πρότυπο � παράδειγµα 
Μιλέτι = η µουσουλµανική θρησκεία, το έθνος του Αλλάχ 
Μιραλάης = συνταγµατάρχης, ανώτερος αξιωµατικός 
Μισίρι (Misir) = Αίγυπτος 
Μιτάτο = τυροκοµείο 
Μονετζιά = πολεµοφόδια 
Μος = µόλις 
Μόσκοβος = Ρωσία 
Μουζδές  (και µουζντές) = είδηση, πληροφορία 
Μουκαρέµι = είδηση, διάγγελµα, αγγελία 
Μουκατάς = φόρος προϊόντων 
Μουλαζίµης = αστυνόµος, υπαξιωµατικός 
Μούλκια = ιδιοκτησίες 
Μουλλάς = ανώτερος κληρικός των Μωαµεθανών 
Μουµπασίρης = κλητήρας, διαγγελέας, αγγελιαφόρος 
Μουρντάρης (murdar) = ανήθικος, ακόλαστος, γυναικάς 
Μουρ(ν)ταρεύω = µολύνω, λερώνω, χαλώ µια συµφωνία, συγχύζω 
Μουρτάτης = αρνησίθρησκος 
Μουσαµάς = αδιάβροχο σκέπασµα όπλων 
Μουσίρης = Γενικός ∆ιοικητής, στρατηγός 
Μουσταφάς = εκλεγµένος- (επίθετο του προφήτη Μωάµεθ) 
Μουτασερίφης =  νοµάρχης, υποδιοικήτής, έπαρχος (και µουτεσαρίφης) 
Μουτής (müti) = υποταγµένος, µη επαναστάτης  
Μουτίζω = παραδίδοµαι, υποτάσσοµαι 
Μουτζιζές = θαύµα   
Μουχαλεµπί (muhallebi) = γλύκισµα µε γάλα και ριζάλευρο 
Μουχαρέµ = Σεπτέµβριος 
Μουχασίλης =  Νοµάρχης     
Μουχασεµπετζής = λογιστής 
Μουχούρι (mühür) = βουλοκέρι, σφραγίδα , µάρκα 
Μπαδιέρα = παντιέρα, σηµαία 
Μπαϊλντίζω ( bayilmak) = δυσανασχετώ, υποφέρω 
Μπαϊραγασής = οπλαρχηγός, αρχηγός µικρού σώµατος ενόπλων. 
Μπαϊράκι (bayrak) = σηµαία 
Μπαϊραχτάρης = σηµαιοφόρος, της σωµατοφυλακής του Πασά. 
Μπάλ(λ)α = σφαίρα  
Μπαλουξής = ψαράς 
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Μπάντα = µεριά 
Μπαντέτι (ibadet) = λατρεία, προσευχή   
Μπαξές (bahce)= κήπος  
Μπαξίσι (bahsis) = δώρο, χρηµατικό φιλοδώρηµα (µτφ.και σφαίρα) 
Μπας Κιατίπης = αρχιγραµµατέας 
Μπας Κουµαντάρης = αρχιαστυνόµος (Μπάχης Κουµαντάρης) 
Μπας Ουστάς = αρχηγός γενιτσάρων  
Μπας Χανούµ = η πρώτη κυρία του χαρεµιού 
Μπαταξής (batakci) = ζωηρός, άτακτος 
Μπαταξιλίκι = αταξία, αναρχία  
Μπατζάς = καπνοδόχος, φωταγωγός, φεγγίτης 
Μπατσαλµάς = αλώνι   
Μπαχίζω = στενοχωρώ 
Μπάχι Κουµαντάρης = αρχιαστυνόµος 
Μπεράτι = διοριστήριο έγγραφο δηµοσίου λειτουργού 
Μπουγιουρ(ουλ)ντί = έγγραφη διαταγή 
Μπουλούκι = τάγµα στρατού 
Μπεγεντώ = αρέσω, εκτιµώ 
Μπεγίκι (belki) = ίσως  
Μπεγίρι (beygir)= άλογο, υποζύγιο 
Μπεϊλί = φανερός 
Μπεϊλίτικος (beylik) = αυτός που ανήκει στο δηµόσιο 
Μπελ(ί)κι (belki) = ίσως 
Μπεντένι (beden) = τείχος, έπαλξη 
Μπεράτι = διάταγµα 
Μπερεκέτι (bereket) = αφθονία   
Μπιζιγάρω = πιέζω , στενοχωρώ  
Μπινίσι = µανδύας, πανωφόρι 
Μπιρ = ένας µία 
Μπιτίζω = τελειώνω 
Μποµπιάς = (άγνωστη λέξη, ίσως µέρος καραβιού ή άνεµος) 
Μποτώνια = χρυσά κουµπιά 
Μπουγιουρντί = πρόσταγµα , διαταγή  
Μπουλούκι = τάγµα του τουρκικού στρατού 
Μπουλούµπασης = ταγµατάρχης 
Μπουρµάς (burma) = άπιστος, εξωµότης, άθεος (Αρχικά, το στριµµένο σαρίκι.) 
Μπουρµπάδα = κανονιά, κανόνι, τηλεβόλο 
Μπροσκάδα = ενέδρα 
Μυσίρι = Αίγυπτος 
Μυσιρλής = Αιγύπτιος 
Μωάµεθ (Μουχαµέτ, Μουχαµάντ, Μωαµέ�) =  ο άξιος ύµνων 
 
Ναγές (ο) =κτήµα, περιφέρεια  



 275

Νάκλι (nakil ) = διήγηση 
Ναµάζι = προσευχή, τελετή 
Νάµι (τουρκ.)=  φήµη, όνοµα 
Νάτ(κ)ι = λογικός, οµιλών συνετά, φήµη, όνοµα 
Νε = ούτε 
Νένα =  η τροφός 
Νενέ = µητέρα                  
Νετζέτι = λύτρωση, σωτηρία 
Ναντρανίζω = αναντρανίζω, σηκώνω τα µάτια, αναρρώνω 
Νηκιάς = νόµιµος γάµος 
Νισάνι = σηµείο, παράσηµο σουλτανικό (πληθ. νισάνια) 
Νιζαµετλής = οπαδός της νέας τάξης, προοδευτικός 
Νιζάµι δζετίτ = νέα τάξη πραγµάτων 
Νοµπέτι = εκ περιτροπής, µε σειρά       
Νούρ(ι) = λάµψη, φως , καλλονή    
Νουσ(ου)ρέτι (Nusret) = θεϊκή βοήθεια- δύναµη για νίκη 
Νούχης ( Nûh)= Νώε 
Νταβάς = δίκη, φιλόδικος 
Νταβραντώ = αντέχω, υποµένω, εγκαρτερώ 
Νταγιαντώ (-ίζω) = (dayanmak) υποµένω, αντέχω, διατηρούµαι 
Νταής = ψευτοπαληκαράς 
Ντάντας = τροφός, παιδαγωγός 
Νταπιέθια = ειδήσεις 
Νταύκος = µικρή σπηλιά σε βράχο 
Ντεβλέτι = κράτος, δύναµη (και ∆οβλέτι) 
Ντελίδικος = παράτολµος, ζωηρός 
Ντελής = ιππέας, αλλά και τρελός, παράτολµος, ζωηρός, απερίσκεπτος 
Ντεληκανής = νέος 
Ντελίνια = µεγάλα πλοία 
Ντελόγκως = αµέσως  (και ντελόγο) 
Ντεναζέ ναµάζι = τελετή κηδείας 
Ντερεϊλής = κτηµατίας, προύχων 
Ντέρτι = πάθος, ασθένεια, πόνος, θλίψη 
Ντεψίζης  = αναιδής, αθυρόστοµος (βλ. Εντεψίζης)  
Ντιβάνι (divan)=  ανάκλιντο, συµβούλιο, συνεδρίαση αξιωµατούχων 
Ντιπ = καθόλου 
Ντο(υ)ά = προσευχή, ευχή, παράκληση  
Ντογρουτζάς (dogruca) = συγκοπή καρδιάς 
Ντοβλέτι = κράτος, κυβέρνηση, δηµόσιο 
Ντολµά Μπαξέ = παλάτι στην Κωνσταντινούπολη 
Ντοτόρος = γιατρός 
Ντουκιάνι (dükkan)  = κατάστηµα, µαγαζί 
Ντουλ(ου)µές = σκέψη, συλλογισµός   
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Ντουµάνι (duman) = πυρκαγιά, φλόγα, καπνός.  
Ντουνιάς (dünya) = Γη, κόσµος 
Ντουντού = κυρία, παρατηρητής σε σκοπιά 
Ντουντού Χανούµ = πρώτη κυρία   (πληθ. ντουντούδες) 
Ντουσ(ου)µάνης = άσπονδος εχθρός 
Ντουχιουντίζω (düsünmek) = σκέπτοµαι, υπολογίζω, υποθέτω 
Ντρέτα = κατ� ευθείαν 
 
Ξαθέρι = ό,τι πιο διαλεκτό 
Ξεκουκούλωτος = αιµοβόρος, κακούργος Οθωµανός. 
Ξεστοµάτου = προφορικά. 
Ξεφτυλίζω = (σε λύχνο) φτιάχνω το φυτίλι  
Ξίγκικος = ελλιποβαρής, ελλιπής 
Ξυστερνός = µεταγενέστερος, µελλοντικός  (Ξυστερνάδα = ο χρόνος µετά)  
 
Οβριός = Εβραίος 
Όµπανέ = το βράδυ 
Οντάς = πάνω όροφος 
Οντζάκι = στρατώνας γενιτσάρων 
Όντιµως = όταν όµως � αλλ� όµως  (και όντιµας) 
Ορνταγασής = ταγµατάρχης, επικεφαλής του ορτά 
Ορτάκης (ortak)= στρατιωτικός συνεργάτης των τοπαρχών, σύντροφος, εταίρος 
Ορ(ν)τάς = τάγµα γενιτσάρων 
Ορντού = στρατός 
Οσκελντί (hos geldim) = καλώς ήρθες 
Ουλεµάς = ιεροδικαστής, γνώστης του ιερού νόµου, νοµοµαθής 
Ουλφές (Λουφές) (Ulufe) = µισθός γενιτσάρων 
Ουµµέτι = έθνος, λαός, θρησκευτική κοινότητα  µουσουλµάνων 
Ουρί (huri)= γυναίκα - άγγελος του παραδείσου, για τους πιστούς Μουσουλµάν. 
Όυστάς (usta) =  τεχνίτης, µάστορας (Ουσταµανώλης = Μαστροµανώλης) 
 
Πάκικος = αγνός, καθαρός 
Παλαζάκι = νεαρό ζώο 
Παµπόρια = βαπόρια, πλοία 
Πα(ν)τισάχ = «ο βασιλεύς των βασιλέων», ο Σουλτάνος 
Παντολίδικος = γριππιασµένος 
Παπιόρα = σηµαία  
Παπούρα = πλαγιά   
Παράς = χρήµα, το ¼ του γροσίου. (Τρεις στον παρά = απαξιωτική εκφραση) 
Πασαλής = σωµατοφύλακας του πασά, κρητικό µαχαίρι της ζώνης  
Πασρί = όραση  
Πατούλια = οµάδα, ένοπλη συντροφιά   
Πεζεβένκης (pezevenk) = άτιµος, µαστρωπός 
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Πεϊχαµπέρης = προφήτης 
Πέλης= σαφής 
Περίτου = προπάντων 
Ποκατωθιό = από κάτω 
Ποπανωθιό = από πάνω 
Πούρι = όµως, ίσως, λοιπόν, βεβαίως  (η λέξη και στον Ερωτόκριτο) 
Πουσί = σκοπιά 
Προσοβάρω = δοκιµάζω 
Πρωτολήου = Ιουνίου (και Πρωτογούλης) 
 
Ραέτι = γεύµα, φιλοξενία, περιποίηση 
Ράι = υποταγή  (και αράι ) 
Ραµαζάνι = εορτή αυστηρών νηστειών 
Ραµπής = Θεός 
Ραχµέτι (Rahmet) =  ευσπλαχνία, οίκτος, έλεος 
Ραχµετλής (rahmetli)= µακαρίτης, συχωρεµένος   
Ρεγιαπερβέρ = χριστιανόφιλος, φίλος των ραγιάδων  
Ρεέµι = όµηρος (και ριέµι) 
Ρεµπιουλεββέλης = τρίτος µήνας του σεληνιακού έτους, Ιούλιος 
Ρεντίφι = εφεδρεία  
Ρεφουδέρνω = εγκαταλείπω 
Ριβαγιέτι = αφήγηση, ιστορία  
Ρισβάνις (rüsvag) =  ο δυσφηµούµενος 
Ριτζά (ς) (rica) =  παράκληση, δέηση, παρακλητικός   
Ριτζάλι =  παράκληση, ο σύµβουλος   
Ριτζατζής = ο παρακαλών, µεσολαβητής     
Ροζονάρω =  συνοµιλώ 
Ροσπού (orospu) = πόρνη 
Ρουγιά = όνειρο   
 
Σαής (sai) = πεζοπόρος, αγγελιαφόρος, γραµµατοκοµιστής    πληθ. σαήδες 
Σάικα = ασφαλώς, εξάπαντως, αλήθεια 
Σαϊντίζω = εκτιµώ, υπολογίζω, τιµώ  
Σακκούλι = χρηµατικό ποσό �500 γρόσια 
Σαλαβάτι = ευχή: «ο θεός χαρίζει την ευλογία και την ειρήνη» 
Σαλαµέτι = σωτηρία, κατευώδιο  
Σαντακάς = ελεηµοσύνη 
Σαλντί(ρί)ζω = ορµώ 
Σαντζάκι = σηµαία  
Σαντζάκ Βέης = διοικητής µεραρχίας. (και αραβ. Λιβά Βέης) 
Σαπριλίκι (Sabir)= υποµονή  
Σαρντίζω = περιβάλλω, περικυκλώνω, τυλίσσω, επιδένω πληγή 
Σεβντάς (sevda) = έρωτας 
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Σεΐζης = έµπιστος υπηρέτης, ιπποκόµος 
Σεΐρι = θέα, διασκέδαση 
Σεΐχης = ηγούµενος 
Σεϊχου(λ)ισλάµης = ανώτερος αρχηγός του Ισλάµ 
Σελάµ= χαιρετισµός  
Σελαµέτι  = σωτηρία, ασφάλεια  
Σελαµλίκι = ανδρωνίτης  (στο ισόγειο της κατοικίας) 
Σελάτος =  κυρτός 
Σελβί (selvi)= κυπαρίσσι 
Σελέµης = αγοραστής φόρων 
Σελί = Χαµηλό µέρος ανάµεσα σε δύο βουνά   
Σεµπιλχανές = βρύση κοινόχρηστη, (εκ φιλανθρωπικής κατασκευής)     
Σε(µ)πέπι (sebep) = αιτία, λογική σκέψη      
Σεπέτι (sepet) =  πανέρι, καλάθι, σεντούκι, δώρο επίσηµο  
Σεραµέτι = σχέδιο, σύσκεψη 
Σερασκέρης = στρατιωτικός διοικητής, αρχιστράτηγος, γενικός διοικητής 
Σερδάρ εκρέµ = στρατάρχης 
Σερούρι = χαρά                
Σερ(µ)πέτι = δροσιστικό ποτό, αρωµατικό και ζαχαρούχο  
Σερταρέ = θηλειά, βρόχος 
Σετζτέ = λατρεία, προσκύνηση 
Σεφέρι = πόλεµος- εκστρατεία, είδηση (και σιφέρι) 
Σεχίτης = µάρτυρας  
Σιγουρά(ν)τζα = διασφάλιση 
Σιλιχτάρης = υπασπιστής του πασά 
Σιντζα(ν)τές (seccade) = χαλί  εορταστικών εκδηλώσεων 
Σισανές (sisane) = πολεµικό τουφέκι εµπροσθογεµές 
Σιφέρι (sefer) = περίσταση, εποχή  
Σκάρες = γύπες, σαρκοβόρα πουλιά 
Σκιας = τουλάχιστον 
Σκληβώνω = κάµπτοµαι, συγκινούµαι 
Σουβαρής = έφιππος χωροφύλακας, αγγελιαφόρος 
Σοζουµάν Ολσούµ = µε το συµπάθιο 
Σουγγιά = λόγχες 
Σούµπασης = αγροφύλακας, επιστάτης (και σούµπαχης) 
Σουννέτι = περιτοµή (Σουνετζής= ο περιτέµνων)  
Σουνετλή Γκιαούρ = περιτετµηµένος άπιστος, Τουρκοκρητικός 
Σουντούς (Sündus)  =  όνοµα στρώµατος νεφών (Sündürmek=εκτείνω,απλώνω) 
Σουπές = αµφίβολος 
Σουσούµια = γνωρίσµατα     
Σουτούν = στύλος, κίων   
Σοφράς = τραπέζι µε φαγητό 
Σοχπέτι (sohbet) = συνοµιλία 
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Σπαλέτο = γυναικείο φόρεµα 
Σπαχής (sipâhî) = φεουδάρχης, άτακτος  ιππέας  (και εσπέχης) 
Σπεράντζα = βόλτα, επιθεώρηση, περίπατος 
Σπιροπούλι = γεράκι, άσπρο περιστέρι 
Στιµάρω = εκτιµώ 
Συγκουλές = κρίση, απόφαση (;) 
Σφουγγίζω = σκουπίζω 
 
Ταβάφι = στροφές περί τον Κααβά (;) 
Ταβλόπιστος = Χριστιανός, εικονολάτρης 
Ταγύ = τροφή αλόγων 
Ταΐνι = σιτηρέσιο 
Ταϊφάς = οµάδα, πλήρωµα, στρατιωτικό σώµα 
Τακάτι = δύναµη, αντοχή 
Τακρίριο = αναφορά  
Ταλάδες = αρπαγές, λεηλασίες, αυθάδεια  (ατάλε) 
Ταµπούτι (tabut) = φέρετρο, νεκρός 
Ταϋτέρου = αύριο 
Ταραµπουλούσι = Τρίπολη της Συρίας 
Ταρικάθια = δόγµατα, θρησκευτικές αιρέσεις 
Ταρουµάρω = διασκορπίζω (και ταρουµαρίζω) 
Τάταρης (tatar)= αυτοκρατορικός ταχυδρόµος 
Ταχινή = πολύ πρωί, το επόµενο πρωί 
Τεκκελής = τρόφιµος µοναστηριού (τεκκέ), µοναχός 
Τεµεννάς = χαιρετισµός, υπόκλιση   
Τεµεσούκοϊ (temoşa) =  φανερά, θέα, κοίταγµα           
Ταµπούτι = φέρετρο 
Τενεχίρι (Tenesir) = χαµηλό τραπέζι, πάγκος 
Τερτίπια = σχέδια 
Τες = τότε 
Τεσκερές = γράµµα, σηµείωµα 
Τεφτέρι = σηµειωµατάριο, γραφή 
Τζασίτης = κατάσκοπος 
Τζεβαερικά  (cevahir) = χρυσαφικά, διαµάντια, στολίδια (και τζοβάιρα) 
Τζεβάπι = απάντηση 
Τζελίλης = έξοχος     
Τζεναζέ ναµάζι = νεκρώσιµη ακολουθία  
Τζεννέτι = παράδεισος   
Τζερεµές (cereme) = πρόστιµο, φόρος 
Τζίνσι = είδος ζώου 
Τζούγκρα = ανώµαλο έδαφος 
Τζούνκιµ = αφού, διότι   
Τίβοτσι = τίποτα, κάτι    
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Τιµουρούκι = όργανο βασανισµού  
Τοβλέτι = κράτος  (και δοβλέτι � ντοβλέτι)  
Τοκάρω = µιλώ, απευθύνοµαι 
Τοπανάς = κανόνι      
Τοπές = µεταµέλεια   
Τορναλέτον = σκέπασµα  κλίνης 
Τουκιάνι = κατάστηµα, αγορά της πόλης 
Τουκιαντζής = καταστηµατάρχης 
Τουρνατζής (turnaci) = Αρχικά οι Τουρνατζήδες αποτελούσαν ιδιαίτερο 
γενιτσαρικό σώµα, που εκπαίδευε τους κυνηγετικούς σκύλους του σουλτανου 
και έκανε το παιδοµάζωµα. Αργότερα αξιωµατούχος κοντά στο Σουλτάνο. 
Τουφάνι = κατακλυσµός  
Τσαΐρι = χλωρό χορτάρι 
Τσακάκι (çaki) = σουγιάς, τραπεζοµάχαιρο   
Τσαλοπατώ = πατώ και καταστρέφω 
Τσάρκα = λαφυραγωγία, ζωοκλοπή 
Τσάρκια = έλικες, τροχοί, ρόδες του ατµοπλοίου (και τσέρκια) 
Τσαρσί = αγορά, οδός (τσαρσί � τσαρσί = από τη δηµοσιά) 
Τσελεπής (celebi) = ηγεµονόπαις, ευγενής, ένδοξος 
Τσεπελής = ευγενής, ψιλοµαθηµένος 
Τσεπ(χ)ανές = πυριταποθήκη, αποθήκη όπλων 
Τσικίνι = χρυσό βενετικό νόµισµα, αξίας 20 χρυσών δραχµων. (και τσεκίνι) 
Τσιµπουξής =  επιµελητής της καπνοσύριγγας του σουλτάνου. 
Τσιφλίκι = αγρόκτηµα, µετόχι 
Τσόχα = είδος υφάσµατος και χαλιού υποδοχής (πληθ. τσοχάδες) 
Τσουρώ = κρηµνίζω 
Τσοχαντάρης (cokadar) = ενδυµατολόγος του σουλτάνου 
 
Φάρζιο = υποθέσεις 
Φαρφουρί (fagfuri) = πορσελάνινο (και φαφλουρί) 
Φακίρης (Fakir) = φτωχός, ταπεινός 
Φερίκ = αντιστράτηγος  
Φερµάνι = διάταγµα 
Φέσι (fes) = κάλυµα κεφαλής χωρίς γείσο 
Φεσφεσές (fesvese) = υπόνοια, υποψία  
Φετφάς (fetva) = ιερονοµική ρήτρα, ποινική γνωµοδότηση, απόφανση 
Φηκάρι = θηκάρι, θήκη µαχαιριού 
Φιρκάς (firka) = µεραρχία  
Φκαιραίνω = χύνω, αδειάζω 
Φλαµπουζάνι = (άγνωστη λέξη) 
Φουριαρεύω = φεύγω βιαστικά, εξαγριώνοµαι 
Φράγκοι = οι Ευρωπαίοι γενικώς, και ειδικότερα οι Γάλλοι  
Φωτικλιά τσικίνια=  λαµπερά, χρυσά φλουριά 
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Χαβάς (hava) = άνεµος, ατµόσφαιρα , µουσικός σκοπός       
Χαβαλές (havale) = επιφόρτιση, µετάθεση χρέους 
Χαβάνι (havan) = γουδί 
Χαββά = Εύα   
Χαβεσιλίκι (haveslik) = ζωηρή επιθυµία, πάθος 
Χαβούζα = δεξαµενή νερού 
Χαζ(η)ρέτ = άγιος  
Χάζι = ευχαρίστηση, απόλαυση 
Χαζιρεύω = προετοιµάζω 
Χαζίρης = έτοιµος        
Χαϊλάζης = οκνηρός, αργός 
Χαϊµαλί = φυλακτό 
Χαΐνης (hain) = επαναστάτης, αντιστασιακός στα βουνά 
Χάιντες (Haydi) = εµπρός, έλα τώρα, άντε να πάµε� 
Χαϊρέτι (Hayir) = αγαθοεργία, καλοσύνη, εύνοια  
Χαΐρι (hayir) = όφελος, καλό 
Χάιτας (hayta) = άνεργος, αποστάτης 
Χάκι = δικαίωµα, περιουσιακός κλήρος 
Χακικάτ = αλήθεια 
Χαλάλι, δες χελάλ-ι 
Χαλαµπαλίκι (kalabalik) = θόρυβος συνωστισµός  
Χαλίλης = ειλικρινής φίλος.    
Χαλίσικος (halis) = αγνός αµιγής     
Χαλίφης = αρχηγός του Ισλάµ  
Χαµάµ(ι) = δηµόσιο λουτρό 
Χαµπέρι = είδηση, πληροφορία 
Χανιαλής = Χανιώτης 
Χανούµη = κυρία  
Χαντζέρι (hancer) = µακρύ µαχαίρι, κυρτό πολεµικό σπαθί (και χαντζάρι) 
Χαπίσι (hapis) = φυλακή (η χάπση)  
Χαράµι = αθέµιτο, άδικο   
Χαραρέτι (hararet) = πυρετός, θερµότητα, δίψα  
Χαράτσι = φόρος κεφαλικός 
Χαρέµι = γυναικωνίτης 
Χαρεµλίκι = γυναικωνίτης (ανώγειο κατοικίας)  
Χαρέτι = έκπληξη, θαυµασµός  
Χαρµπαλέτα  (η) = το όπλο  
Χαρτζιλίκι = µικρό ποσό για καθηµερινά έξοδα  
Χασιλαµάς (haslama) = εξαιρετική ποιότητα 
Χασίλι (hasil) = χορτοβοσκή � τελωνείο  
Χάσικος = καθαρός, υπήκοος υποταγµένος (Χας ραγιάς ↔  Ασή ραγιάς) 
Χατήρι = χάρη, εξυπηρέτηση    
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Χαττί σερίφ = ιερό γράµµα 
Χαττί χουµαγιούν = αυτοκρατορική διαταγή 
Χεκίµ = γιατρός 
Χελάλι ή χαλάλι (helal) = χάρισµα, νόµιµο, θεµιτό (αντίθ. Χαράµι)    
Χετζώνω = ανθίσταµαι, φοβούµαι  
Χεριάτ = θείος νόµος  
Χιλές (hille) = απάτη 
Χιλός =  χυλός, πολτώδες ρόφηµα  (για το χιλό = για το Θεό) 
Χιτζάζ = Αραβία.                     
Χιτς = καθόλου, ουδαµώς            
Χιλάφι = διαφορά     
Χιµµέτι = προθυµία, προσπάθεια  
Χιράµι (ihiram) = κλινοσκέπασµα, χαλί 
Χλαµπιντάνι = (άγνωστη λέξη) 
Χολιάζω =  στενοχωριέµαι (και χολιώ) 
Χουβαρντάς (hovarda) = γενναιόδωρος      
Χούγια = έξεις, ήθη (χούϊ = συνήθεια) 
Χουζούρι (huzur) = η άνεση 
Χουρήδες = νύµφες του παραδείσου (ουρί)   
Χουρχουλούκια = κρεµαστάρια της ζώνης 
Χοτζέτι (hüccet) = τίτλος ιδιοκτησίας 
Χουτζούµι = αντίσταση 
Χτήµα = άλογο, υποζύγιο 
Χυλαντίζω = περιχύνω, µουσκεύω 
  
Ψαρόγαρος = η σαρδέλα  (πληθ. τους ψαρογάρους) 
Ψηφί = υπόληψη (ψηφώ) 
ψιακώνω = δηλητηριάζω 
Ψιγοµαραίνοµαι = παγώνω και µαραίνοµαι 
Ψιχάλι = µικρό κοµµάτι, ελάχιστο 
Ψωρόκαπες = οι Έλληνες από το ελεύθερο Βασίλειο 
 
Ωξαποπισωθιό = κατόπιν 
Ωζά (αλλού οζά) = τα ζώα, τα πρόβατα 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.  
(Στοιχεία  που βρέθηκαν και πηγές που τα διασώζουν) 
Αβδούλ Χαλίµ Φακίρης. Μία φορά το όνοµα αυτό δηµοσιεύτηκε στην 

εφηµερίδα ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ (φ. 6, 16 Σεπτ. 1893), ως νικητής σε διαγωνισµό λύσης 
αινίγµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι στους τακτικούς διαγωνισµούς της εφηµερίδας 
διακρίνονταν οι καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας, και οι καλοί συνθέτες 
στην ελληνική στιχουργική, διότι οι λύσεις δίνονταν έµµετρες, σε άψογη 
ελληνική γλώσσα. 

Αχµέτ Αγκίν. 330Σύγχρονος Τούρκος, διανοούµενος, δηµοσιογράφος και 
λογοτέχνης µε κρητική καταγωγή, καλός γνώστη της ελληνικής γλώσσας. 
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1919 και έζησε στη Σµύρνη µετά την ανταλλαγή των 
πληθυσµών. Σπούδασε Εθνολογία και Ρωµανολογία στην Τουρκία. Εργάστηκε 
ως µεταφραστής και δηµοσιογράφος στη Σµύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου εγκαταστάθηκε το 1964. Γνώρισε διώξεις και φυλακίσεις από το καθεστώς 
της χώρας του, σε βαθµό που κλονίστηκε η υγεία του. Πέθανε το καλοκαίρι του 
1977. Μετέφρασε από την ελληνική στην τουρκική γλώσσα έργα του 
Καζαντζάκη και την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη.  

Ahmed Resmi ή Ahmad Rasmi  (Ρεθύµνιος).331 Γεννήθηκε το 1700 στο 
Ρέθυµνο και είχε Έλληνες προγόνους. Το 1733 ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για 
σπουδές. Παντρεύτηκε τη θυγατέρα του Reis Efendi Taukdji Mustafa και µπήκε 
στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης. Υπηρέτησε ως διπλωµάτης στη Βιέννη, στο 
Βερολίνο και στην Πρωσσική αυλή. Μετά από τις αποστολές αυτές συνέγραφε 
λεπτοµερείς ταξιδιωτικές εντυπώσεις (Sefaretname), που προκαλούσαν ζωηρό 
ενδιαφέρον για τις παρατηρήσεις και τα βιώµατα. Πέθανε το 1783 στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκτός από τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις, έγραψε πραγµατεία 
για τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, βιογραφίες 64 αρχιγραµµατέων (Reis 
Efendiler) και βιογραφίες των αρχιευνούχων του αυτοκρατορικού χαρεµιού µε 
τίτλο Humeilet ul Kubera. Συνέχισε επίσης και συµπλήρωσε το έργο «Θάνατοι» 
του Mehmed Emin Haggi Mehmed, προσθέτοντας 12 νέους καταλόγους µε 
θανάτους σηµαντικών ανδρών και γυναικών. Έχει γράψει επίσης µελέτες για τη 
γεωλογία και τις παροιµίες.  

Ahmet Yorulmaz. 332 Σύγχρονος Τούρκος συγγραφέας και ελληνιστής µε 
τουρκοκρητική καταγωγή. Γεννήθηκε το 1932 στο Αϊβαλί από Χανιώτες γονείς. 
Ο πατέρας του στην Κρήτη πριν από την ανταλλαγή ονοµαζόταν Πισπίς Αϊνάκης. 
Η πρώτη γλώσσα, που έµαθε ήταν τα ελληνικά. Την τουρκική γλώσσα την έµαθε 
στο σχολείο. Τέλειωσε ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο στο Αϊβαλί. Η βιοπάλη δεν του 
επέτρεψε ευρύτερες σπουδές, όµως µε προσωπικό ενδιαφέρον τελειοποίησε τη 

                                                 
330 Πληροφορίες για τη ζωή, τις διώξεις και το τέλος του Αχµέτ Αγκίν έχει δηµοσιεύσει το περιοδικό 
ΚΡΗΤΗ, τχ. 40 (Μάρτιος 1977), 57 και τχ. 46 (Σεπτ. 1977), 48. 
331Βλ. Franz Babinger, �Ahmad Rasmi�, The Encyclopaedia of Islam, Netherlands 1960, I (A-B), 
294-295. Επίσης, Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», Κρητικά Χρονικά, Κ∆/ΙΙ, 
Ηράκλειον, 1972, 469.Του ιδίου Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία,τ.Β΄,Ε.Π.Ε.,Αθήνα, 1993,469.    
332 Εφ. Χανιώτικα Νέα, φ.10594 (7 Νοε. 2002), σ.8. 
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γνώση της Ελληνικής και µελέτησε τη νεοελληνική λογοτεχνία και την κρητική 
ιστορία. Από το 1936 ως σήµερα διευθύνει το κεντρικό βιβλιοπωλείο στο Αϊβαλί. 
Το 1977 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, έναν τουριστικό οδηγό της προσφυγικής 
του πατρίδας, µε πολλά ιστορικά στοιχεία από το ελληνικό παρελθόν και το 
τουρκικό παρόν της περιοχής Αϊβαλί. Μετέφρασε στην τουρκική πολλούς 
Έλληνες πεζογράφους, ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς (Καζαντζάκη, 
Ταχτσή, Τσίρκα, Χατζή, Κουµανταρέα, Βασιλικό, Μυριβήλη, Καµπανέλη, 
Πρεβελάκη). Συνεργάστηκε στην έκδοση της συλλογής «Ανθολογία Ελληνων και 
Τούρκων ποιητών» του Ασίµ Μπεζιρτζί, και τροφοδότησε µε µεταφράσεις 
Ελλήνων ποιητών λογοτεχνικά περιοδικά της Τουρκίας. Το 1995 δηµοσίευσε το 
πρώτο του µυθιστόρηµα, «Τα παιδιά του πολέµου», µε θέµα βγαλµένο από τα 
τελευταία ταραγµένα χρόνια της συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλµάνων 
στα Χανιά, καθώς και από την οδυνηρή εµπειρία της ανταλλαγής των 
πληθυσµών. Το 1999 δηµοσίευσε το δεύτερό του µυθιστόρηµα, «Γενεές, ή Μια 
ζωή στο Αϊβαλί».   

 Αϊσέ Χανούµη.  Ρεθυµνιώτισσα κόρη του Μεµέτ Γετιµάκη, εγγονή του 
Γετίµ Αλή, που σκοτώθηκε το 1822. Φέρεται ως καθ� υπαγόρευση συγγραφέας 
ενός χειρογράφου, που περιλαµβάνει ερωτικές οδηγίες «προς τις γυναίκες τις 
παστρικές και τις σπιτικές». Η ίδια ήταν «προϊσταµένη» σε οίκο ανοχής σε 
κάποια πόλη της Κρήτης και το έργο της φέρεται ότι γράφτηκε από το 1870 ως 
το 1920. Πρόκειται για συµβουλές υγιεινής αλλά και συµπεριφοράς των κοινών 
(και µη) γυναικών καθώς και οδηγίες για οργάνωση της ερωτικής ζωής και του 
ερωτικού χώρου.  Για τις συνθήκες ανεύρεσης αυτού του χειρογράφου αναφέρει 
ο Νίκος Αγγελής (1998, σσ.198 -209), ο οποίος παραθέτει και σχολιάζει εκτενή 
απoσπάσµατα. 

Ali Aziz Efendi Giridli.333 ∆ιπλωµάτης της Πύλης, ποιητής και συγγραφέας 
στην τούρκική µόνο γλώσσα. Γεννήθηκε στην Κρήτη και έτυχε φροντισµένης 
ανατροφής από τον εύπορο πατέρα του, Tahmisgi Mahmet Efendi, οικονοµικό 
έφορο στην Κρήτη. Μουχασσίλης (νοµάρχης) στη Χίο και στο Βελιγράδι τα έτη 
1792-93, κατόπιν πρέσβυς στην Πρωσία, πέθανε στο Βερολίνο το 1798. Γνώστης 
πολλών γλωσσών, έγινε µε τις συγγραφές του πρόδροµος της κίνησης εκείνης του 
ιθ΄αιώνα που απέβλεπε στη δυτικοποίηση της τουρκικής φιλιλογίας. Το έργο του 
«Φαντασίαι της θεϊκής προσεγγίσεως» ( Muhayyelat-i ilahi)(1797 - 1798), 
θεωρείται η βάση της σύγχρονης τουρκικής πεζογραφίας, ως το πρώτο διδακτικό 
µυθιστόρηµα. Επηρέασε την γλωσσική µεταρρύθµιση, που επιχείρησε ο 
σουλτάνος Μαχµούτ ο Β΄ (1808-1839) και ολοκλήρωσε ο Κεµάλ Ατατούρκ πολύ 
αργότερα.  Συνδυάζει το παραµύθι και τη νουβέλα, τη φαντασία και την 
πραγµατικότητα σε ένα πρωτότυπο µυθιστορηµατικό σύνολο. Το τρίτο µέρος του 
έργου αναφέρεται σε µια µυστικιστική οµάδα Mωαµεθανών της Κρήτης, στην 

                                                 
333 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», Κρητικά Χρονικά, Κ∆΄/ ΙΙ, Ηράκλειον 1972, 
σ. 467- 469, και του ιδίου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ.Β΄, ό.π., σ. 467 [77].  
Επίσης, Andreas Tietze, �Ali Aziz Efendi, Giridli�, The Encyclopaedia of Islam, Netherlands, 1960, 
I (A-B), 391.  
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οποία πιθανώς µετείχε. Το έργο του έχει δεχτεί επιδράσεις από τις εκδόσεις του 
έργου του Petis de la Croix, �Les Mille et un Jours�.  Το ποιητικό του έργο, 
ανέρχεται στους 40.000 στίχους. 

Αλής Βέης Λαζανάκης.  Από τη Φουρνή Λασιθίου, καλός γνώστης της 
ελληνικής, µετέχει σε δηµοσιογραφικούς διαγωνισµούς (Εφ. Ηράκλειον, 26 Αυγ. 
1893), που αποδεικνύουν την καλή του ελληνική γλωσσοµάθεια. Είναι 
συνδροµητής της εν λόγω εφηµερίδας, η οποία συχνά φιλοξενεί το όνοµά του σε 
λογοτεχνικά στιχουργήµατα, έµµετρες λύσεις αινιγµάτων και άλλες αγγελίες. 

Αλής Ρεφίκ Κρης.  Συµφωνα µε µαρτυρίες334 έκανε πεζή µετάφραση του 
Ερωτόκριτου στα τούρκικα, το έτος 1289 της Εγείρας, δηλαδή το 1873. Ο Αλής 
Ρεφίκ έκανε τη µετάφραση ενώ σπούδαζε στη στρατιωτική σχολή της 
Κωνσταντινούπολης και βοηθήθηκε από κάποιον Κωνσταντινουπολίτη 
συµµαθητή του µε το όνοµα Ριφάτ. Ένα αντίτυπο της µετάφρασής του βρίσκεται 
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στο τµήµα της παλιάς βιβλιοθήκης Μάλµου, 
αρ. 1. Φέρει τον τίτλο «Aretus yani sevda� (Η Αρετούσα δηλαδή ο Έρωτας). 
Πρόκειται για νοηµατική απόδοση, πεζή και περιληπτική, γραµµένη στα 
τούρκικα αραβογράµµατα. Αναφέρται το 1289 σαν έτος ολοκλήρωσης της 
µετάφρασης, αλλά δεν δηλώνεται το πότε εκδόθηκε το βιβλίο.335  

Atif Mehmed. Κατάγεται από τα Χανιά336, και είναι γνωστότερος µε το 
όνοµα Πατινάκης. Έγραψε ιστορία µε τον τίτλο, Hulaset al tewarih. 

                                                 
334 Εφηµερίδα του Ηρακλείου «Μεσόγειος», φ. 71 (24 Απριλίου 1893) σ. 2.  Στο αξιόλογο άρθρο της 
εφηµερίδας, που έχει τίτλο «Ο Ερωτόκριτος εις την τουρκικήν», αναφέρονται οι παρακάτω  
αξιόλογες πληροφορίες: « Ο Ερωτόκριτος είναι το προσφιλέστερον ανάγνωσµα παντός Κρητός, 
ου µόνον Χριστιανού αλλά και Οθωµανού. Τη αληθεία και λογω γλώσσης και λόγω ποιήσεως 
η κρητική αύτη εποποιία είναι αριστοτέχνηµα: Οι στίχοι του Ερωτοκρίτου θεωρούνται  παρά 
τοις Κρησί ως η τελειοτέρα έκφρασις και η υψηλοτέρα ερµηνεία του ερωτικού αισθήµατος.  

Κρης Οθωµανός έλεγεν ότι όταν τις εράται, αναγινώσκει τον Ερωτόκριτον και εν τοις 
παθήµασι του Ήρωος και της Ηρωίδος ευρίσκει παρηγορίαν. Οι χωρικοί της Κρήτης 
Χριστιανοί τε και Οθωµανοί ποιούνται µεγάλην χρήσιν των στίχων του Ερωτοκρίτου, όταν 
πρόκηται ο λόγος περί αγάπης. Πολλοί έχουν αποστηθίσει ολόκληρον τον Ερωτόκριτον και ως 
άλλοι ραψωδοί απαγγέλλουσιν αυτούς µε το ιδιάζον αυτώ µέλος, διότι σηµειοτέον, ότι έχει 
µελοποιηθεί. Το περίεργον δε είναι ότι πολλοί µόνον το κείµενον του Ερωτοκρίτου 
αναγινώσκουσι µηχανικώς ως εκ της µεγάλης χρήσεως. Είδοµεν ποτέ Κρήτα Αιθίοπα, 
περιστοιχούµενον υπό Οθωµανών, ευλαβώς ούτως ειπείν ακροωµένων αυτόν, αναγινώσκοντα 
γεγωνυία τη φωνή το ηρωικόν τούτο ποίηµα. Πράγµατι ολίγον είναι γνωστόν τούτο εν τη 
Εσπερία και ενώ δεν πιστεύοµεν να έχει µεταφρασθεί εις καµµίαν ευρωπαϊκήν γλώσσαν, 
ανεκαλύψαµεν µετάφρασιν αυτού εις την τουρκικήν. Εν τη ελευθέρα ταύτη µεταφράσει 
αποδίδοται µεν κάπως το νόηµα µετ� ακριβείας, αλλά η µετάφρασις εγένετο εις το πεζόν και η 
γλώσσα αρχαϊζει κατά πολύ, παρελείφθησαν δε πολλά µέρη. Άρα εν τη µεταφράσει δεν 
ευρίσκοµεν τον Ερωτόκριτον µε την καλλονήν της γλώσσης και της ποιήσεως και εν γένει µε 
την χάριν ήτις διαπνέει το έργον�»  
335 Στέλλα Αλιγιζάκη, «Τα Οθωµανικά Βιβλία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων», ΧΑΝΙΑ 1988, 
Ετήσια Έκδοση του ∆ήµου Χανίων, σ. 59.  Εκεί και η παραποµπή στο σχετικό δηµοσίευµα του  
περιοδικού Ερωτόκριτος, τχ, 2, (15-5-1987) σ. 6-7.  
336 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», ό. π. σ. 473-474. Εκεί και βιβλιογραφία 
εκτενέστερη. Επίσης του ιδίου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ.Β΄, ό. π., σ. 473 [83]. 
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Βελής Βέης Λαζανάκης.   Όπως και ο προηγούµενος Λαζανάκης, στέλνει 
στίχους στην εφηµερίδα «Ηράκλειον» (2 Σεπτ. 1893 και 9 Σεπτ. 1893), 
αποκαλυπτικούς της ευρύτερης καλλιέργειάς του και µάλιστα της 
ελληνοµάθειας. 

Εκµέλ Μολλά. Γιος του Περτέφ Εφέντη, γεννηµένος στο Ηράκλειο και 
κάτοικος Κωνσταντινούπολης µετά την ανταλλαγή. Καλός γνώστης της 
ελληνικής γλώσσας και καλός φίλος της Ελλάδας και της Κρήτης. Ήταν 
συνδροµητής του µηνιαίου περιοδικού ΚΝΩΣΟΣ, του οµώνυµου συλλόγου 
Κρητών Αττικής, στο οποίο έστελνε άρθρα και επιστολές προς δηµοσίευση.  Το 
σηµαντικότερο είναι ένα βιβλίο µε ταξιδιωτικές εντυπώσεις από την Ελλάδα του 
1952, ύστερα από ένα ταξίδι που πραγµατοποίησε στην Αθήνα και στην Κρήτη 
(βλ. ∆είγµα Κ∆΄, σ.254). 

Hanyali Huseyn Gami.337  Η προσωνυµία Hanyali (εκ Χανίων), αποκαλύπτει 
την καταγωγή του. Συγγραφέας του περί Κρήτης έργου, Girid Tarihi, Istanbul 
1288 (1871). 

Hasan Giridli.338 Καταγόµενος από την Κρήτη, συγγραφέας του έργου 
Ιστορία της Νήσου Κρήτης, 1645,(Tarihi Gezire I Girid sene 1055). Η ιστορία 
αυτή περιλαµβάνει την άλωση της Κρήτης από τον Αχµέτ Κιοπρουλή Πασά, και 
δίνει πληροφορίες για την αρχαιότητα του νησιού.   

Ιµβραχήµ Πασάς Χαϊδεραγαζαδές.  Υπάρχει µία µαρτυρία, που τον 
συγκαταλέγει µεταξύ των αφανών λογίων της τουρκοκρητικής κοινωνίας των 
Χανίων, οι οποίοι συνέγραψαν και εξέδωσαν έργα των. Ήταν γόνος «µεγάλης 
οικογενείας» και «συνέγραψε τουρκιστί και εξέδωσε επίτοµον ιστορίαν της 
Κρήτης»339. 

Μαρία Π. Βλαστού, Νέοφώτιστος. 340Σύζυγος του Παύλου Βλαστού από το 
1873, οπότε την απήγαγε. Πρώην Οθωµανίδα, µε το όνοµα Νουριγιέ, από την 
πλούσια και ισχυρή πρώην χριστιανική οικογένεια των Καντζήδων του 
Ρεθύµνου. Υπαγόρευσε στον Παύλο Βλαστό πολλά τουρκοκρητικά ποιήµατα, 
που βρίσκονται στους τόµους του αρχείου του, και έδωσε πολλές και µοναδικές 
πληροφορίες λογοτεχνικού και λαογραφικού περιεχοµένου, από την άγνωστη ζωή 
της τουρκοκρητικής κοινότητας στο Ρέθυµνο.  

                                                 
337 Πάυλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», ό. π. σ. 474, και του ιδίου, Συµβολή στην 
Ελληνική Τουρκολογία, τ.Β΄, ό. π., σ. 474 [84]. 
338 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες»,  ό. π., σ. 473, και του ιδίου, Συµβολή στην 
Ελληνική Τουρκολογία, τ.Β΄, ό. π., σ. 473 [83]. 
339 Φ[ουρναράκης Κ.], «Οι Μουσουλµάνοι Κρήτης», Εφ. Χανίων Νέα Έρευνα, φ.3345, 30 Ιαν. 1924, 
σ.2. Επίσης Κωνστ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, 1929, 6. 
340 Πολλές πληροφορίες για τον πολύκροτο γάµο της Μαρίας, τη ζωή και τη δράση της, υπάρχουν 
στο «Αφιέρωµα στον Παύλο Βλαστό», Κρητική Εστία, τχ. 20, (Φεβρ.1951), και δη στο άρθρο του 
Χρίστου Σταυρουλάκη, «Παύλος Βλαστός», ό. π. σ.4. 
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Mustafa Nuri Pasa. 341 Οι µόνες πληροφορίες λένε ότι γεννήθηκε στην 
Κρήτη, και είναι γνωστό µε το όνοµά του το ιστορικό έργο, Netaig al-wuquat, 
Istanbul, 1329 (1911).  

Μεχµέτ Αλής Μουλαζαδές (Mehmet Ali Mulla)342. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
το 1880, και είναι γιός του γνωστού γιατρού Περτέβ Εφέντη, προικισµένος µε 
φυσική ευφυία επιµέλεια και φιλοµάθεια. Το όνοµά του το βρίσκοµε ήδη από τη 
νεαρή του ηλικία σε δηµοσιεύµατα και µεταφράσεις στην εφηµερίδα 
«Ηράκλειον» 343το έτος 1894, όπου χαρακτηρίζεται φιλοµαθής και κάτοχος της 
τουρκικής και ελληνικής γλώσσας. Στο φύλλο 15(της 18ης Νοε. 1893) και στο 
µεθεπόµενο (φ.17, της 2ας ∆εκ. 1893), αναφέρεται ως Μωάµεθ Αλής 
Μουλατσαδές. Τον Οκτώβριο του 1895 ο πατέρας του τον έφερε στη Γαλλία για 
σπουδές στο Λύκειο Aix en Provence (Ηράκλειον, φ. 113 της 19-10-1895). 
Αργότερα στο γαλλικό πανεπιστήµιο, όπου σπούδαζε νοµικά,  είχε καθηγητή τον 
Νικόλαο Πολίτη, µε τον οποίο διετήρησε φιλικές σχέσεις. Μετά τις σπουδές του 
και παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του βαπτίστηκε χριστιανός (1905) και 
χειροτονήθηκε κληρικός της καθολικής εκκλησίας µε το όνοµα Παύλος (Paul) 
και συνέχισε σπουδές στη θεολογία. Πήρε τη γαλλική υπηκοότητα και µετά την 
αποπεράτωση των σπουδών εγκαταστάθηκε στο Βατικανό στην υπηρεσία του 
πάπα Πίου του ΙΑ΄. Πέθανε ως καρδινάλιος το 1959 στη Ρώµη, σε ηλικία 79 
ετών. ∆ηµοσίευσε πολλές θεολογικές µελέτες και δούλεψε για την προσέγγιση 
Χριστιανισµού και Ισλάµ, προβάλλοντας τις αυθόρµητες εκδηλώσεις σεβασµού 
των Μουσουλµάνων όπου γης, προς το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Το 1928 
αναγορεύθηκε καθηγητής στο Παπικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών. 
Γνώριζε την ελληνική, τουρκική, αραβική, γαλλική, ιταλική και 
χρησιµοποιήθηκε από τον Πάπα σε θέσεις διαθρησκευτικής συνεργασίας.344  

Μεχµέτ Αλή Τσινάρ. Τουρκοκρητικός από τη Σµύρνη, γεννηµένος στο Μ. 
Κάστρο, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, ως το 1924, µε το όνοµα Μεχµέτ 
Χατζηαληµπεγάκης. Τέλειωσε το Λύκειο «Κοραής» στο Ηράκλειο. Το 1953 
έστειλε στο Νίκο Σταυρινίδη πολλά τουρκοκρητικά στιχουργήµατα, µεταξύ των 
οποίων το «τραγούδι του Μαζλούµ Αγά ή Μπαλουξή» και τη «θρηνητική ρίµα 
του Κερίµ Μπέη».345  

Mehmet Altinay. Σύγχρονος λόγιος τουρκοκρητικής καταγωγής. 
Τροφοδότησε τον Τουρκολόγο Παύλο Χιδίρογλου µε το χειρόγραφο του 

                                                 
341 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», ό. π., σ. 474, και του ιδίου, Συµβολή στην 
Ελληνική Τουρκολογία», τ.Β΄, ό. π., σ. 474 [84]. 
342 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», ό.π., σ. 470- 473 και του ιδίου, Συµβολή 
στην Ελληνική Τουρκολογία», τ.Β΄, ό.π., σ. 470 [80]-473 [83].  
343 Στο φύλλο 48 (7 Ιουλ.1894) διαβάζοµε για τις επιδόσεις του Μεχµέτ στις ξένες γλώσσες:  
«Ενδεκαετής µόλις ο πρεσβύτερος υιός του Περτέβ εφένδη ανεγίνωσκε µε προφοράν άµεµπτον, 
έγραφε σχεδόν απταίστως και ηρµήνευεν εκ του προχείρου οιονδήποτε γαλλικόν κείµενον είτε εις 
την ελληνικήν είτε εις την τουρκικήν�»  
344 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες», Κρητικά Χρονικά, Κ∆΄/ΙΙ, Ηράκλειον 1972, 
σ. 465 - 476. 
345 Αµάλθεια, τόµ. 2ος, τχ. 5 (Μάρτ.- Απρ. 1971), σ. 56, και τοµ. 4ος, τχ.16-17 (Ιούλ.- ∆εκ. 1973), 281 
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ποιήµατος για τη γέννηση του Μωάµεθ στην κρητική διάλεκτο, (καθώςκαι τον 
Νίκο Σταυρινίδη µε άλλα ποιητικά έργα.) 346  

Μουκπίλ Βέης. Αρχιγραµµατέας της ∆ιοικήσεως Ηρακλείου. Αναφέρονται 
µεταφράσεις του από την ελληνική στην τουρκική και αντίθετα, ποιητικών 
έργων και βιβλίων γεωπονικού περιεχοµένου. Στην εφηµερίδα Ηράκλειον (φ.26, 3 
Φεβρ. 1894, σ.214) διαβάζοµε για τη µετάφραση (µε τη βοήθεια του γεωπόνου Ν. 
Παπαδάκη) του βιβλίου του Ιακ.Ν.Ε.Τοµπάζη, «Καλλιέργεια και ασθένειαι των 
εσπεριδοειδών», που επαινέθηκε από τα αυτοκρατορικά υπουργεία Γεωργίας και 
Παιδείας. Στο φύλλο της 14ης Ιουλίου 1894 της ίδιας εφηµερίδας δηµοσιεύεται 
δείγµα της µεταφραστικής δουλειάς στο ποιητικό έργο του Γενικού ∆ιοικητή 
Κρήτης, Μαχµούτ Τζελλαλ Εδιν Πασά. 

Νεσηµπέ Χανούµη.347 Ποιήτρια, θυγατέρα του Αρίφ Μπαµπά Ηρακλειώτη, ο 
οποίος µετοίκησε οικογενειακώς στο προάστειο Τεκέ του Ρεθύµνου και ανέλαβε 
τη διεύθυνση του εκεί προσκυνήµατος του δόγµατος των Μπεκτασίδων. Το 1848 
η οικογένεια βρισκόταν στο Ηράκλειο και παρακολούθησε την υποδοχή του 
Σουλτάνου. Η θυγατέρα αυτή του Αρίφ γνώριζε στοιχειωδώς να διαβάζει και να 
γράφει την τουρκική και την ελληνική γλώσσα, πράγµα σπάνιο ή µάλλον 
πρωτοφανές για τις Οθωµανίδες της Κρήτης την εποχή αυτή. Είχε το βιβλίο του 
Ερωτόκριτου στην ελληνική και εγνώριζε το ποίηµα από στήθους.  

Περτέβ Εφέντης. (1860; � 1922) Φαρµακοποιός του τουρκικού στρατού348,  
γιατρός στη συνέχεια στο Κάστρο, δηµοτικός σύµβουλος επί σειρά ετών και 
βουλευτής Ηρακλείου.Το πλήρες όνοµά του είνα Ιµπραήµ Περτέβ Εφέντης 
Μουλαζαδές (Doktor Ibrahim Pertev Efendi Ibn Huseyin ή Moula Zade Doktor 
Ibrahim Efendi) και είναι ένα από τα σηµαντικότερα πρόσωπα της 
Μουσουλµανικής Κοινότητας Ηρακλείου µεταξύ των ετών 1880 και 1910.349 Ο 
πατέρας του ήταν ο Μουτασερίφης Ηρακλείου, Περτέβ Πασάς, αλβανικής 
καταγωγής. Ο Περτέβ Εφέντης είναι πατέρας του Μεχµέτ Αλή Μουλαζαδέ, που 
ασπάστηκε τον Καθολικισµό και έγινε Καρδινάλιος στο Βατικανό. Παρά την 
επιλογή του υιού Μουλαζαδέ, ο πατέρας ήταν πάντα αυστηρός και προκλητικός 
Μουσουλµάνος. Το 1895 κατά την περιφορά του επιταφίου κάποιος από το σπίτι 
του Περτέφ έφτυσε και ασχηµόνησε µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σκληρές 
συγκρούσεις στο Ηράκλειο και ταραχές ακατασίγαστες. Ο ίδιος ο δηµοτικός 
γιατρός Ηρακλείου, Περτέφ, εξερέθισε τα πνεύµατα, αν και µπορούσε να 
προστατέψει τη γαλήνη του τόπου350.  

                                                 
346 Παύλος Χιδίρογλου, Συµβολή στην Ελληνική Τουρκολογία, τ. Β΄, Αθήνα, Ελληνικές 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις, 1993, [183] .  
347 Οι πληροφορίες δίνονται στην πρώτη υποσηµείωση στο ποίηµα «Η έλευσις του Σουλτάν Αβδούλ 
Μετζίτ εις Κρήτην, 1848», Αρχείον Παύλου Βλαστού, τόµος 15ος, σ. 984. 
348 Ιωάννης Ε.Χαβάκης, Οι γιατροί του Μεγάλου Κάστρου, εκδ.Ανταίος, Ηράκλειο Κρήτης, 1964, 97.  
349 Μανώλης Ε. ∆ετοράκης, «Το Οθωµανικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου και ο γιατρός Περτέβ Εφένδης 
Μουλαζαδές»,  Παλίµψηστον, 17 (2000) 171-192.  
350Εφ. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, 6 Ιουλιου 1895, σελ. 2.   
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  Πέρα από την υγειονοµική του δράση, ίδρυσε βιβλιοθήκη και σχολεία στο 
Ηράκλειο και ενθάρρυνε την εκµάθηση ξένων γλωσσών και τις καλές τέχνες. Το 
1890 ίδρυσε στο Ηράκλειο ιδιωτική σχολή ξένων γλωσσών351 για τους 
µουσουλµανόπαιδες και το 1901 ίδρυσε τη «Φιλεκπαιδευτική Μουσουλµανική 
Αδελφότητα Ηρακλείου». Έφυγε µε την ανταλλαγή των πληθυσµών σε ηλικία 80 
ετών. Πριν τη φυγή του βοήθησε αποτελεσµατικά τους Μικρασιάτες πρόσφυγες 
του Ηρακλείου.352 Πιθανότατα ο συγγραφέας Εκµέλ Μολλα από την 
Κωνσταντινούπολη είναι επίσης γιος του. Με την προσωπικότητά του 
ασχολήθηκε η Νέα Εφηµερίς Ηρακλείου στις 12-4-1922. 

Ρεµπιά Γκιουλνούς. Η Ρεθύµνια Σουλτάνα, για την οποία έχει γράψει ο 
Μ.Ι.Μανούσακας353 και ο Νίκος Σταυρινίδης354. Μετά την άλωση του Ρεθύµνου  
(1646) στάλθηκε στο σουλτανικό χαρέµι από τον Γαζή Χουσεΐν Πασά. Σουλτάνα 
για 24 χρόνια (1663 �1687), σαν σύζυγος του Μεχµέτ ΙV, και για 21 χρόνια Βαλιδέ 
Σουλτάνα, δίπλα στους δύο γιούς της Μουσταφά και Αχµέτ, που έγιναν 
Σουλτάνοι. Η πλούσια και ευτυχισµένη ζωή της περιγράφεται από ευρωπαίους 
συγγραφείς, περιηγητές και διπλωµάτες, καθώς και η πολιτική της 
διορατικότητα και στιβαρότητα, χάρη στην οποία µακροηµέρευσαν στο θρόνο 
τόσο ο Μεχµέτ, όσο και τα παιδιά της.  

Σάββας Πασάς.355 Ελληνικής καταγωγής, ευρωπαϊκής παιδείας και 
τουρκικής συνείδησης αξιωµατούχος της Υψιλής Πύλης, που γεννήθηκε στα 
Γιάννενα, όµως συνέδεσε πολύ έντονα το όνοµά του µε την Κρήτη. Είχε 
σπουδάσει ιατρική, διετέλεσε υπουργός εξωτερικών του Σουλτάνου και υπουργός 
δηµοσίων έργων. Στην Κρήτη ήρθε πρώτη φορά το 1866 απεσταλµένος από τον 
Σουλτάνο για να δηµιουργήσει νοσοκοµεία στις τρεις µεγαλύτερες πόλεις.356 
Αργότερα υπηρέτησε  ως µουτασερίφης στα Σφακιά (1869) και Γενικός 
∆ιοικητής Κρήτης (1885-1887). Από το τελευταίο αυτό αξίωµα παραιτήθηκε το 
1887. Ύστερ� από διαφωνία µε την Πύλη, κατέφυγε στο Παρίσι, όπου το 1892 
δηµοσίευσε γαλλικά το έργο του «Methode de droit Musulman», το οποίο 
κατέκτησε σπουδαία θέση στη διεθνή νοµική βιβλιογραφία και στις σπουδές του 

                                                 
351 Στο φ. 48 (7 Ιουλίου 1894) της εφηµερίδας ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, σελ. β΄, διαβάζοµε: «Σχολή 
Γλωσσών� Η σχολή αύτη συνέστη πρό τινων ετών και διευθύνεται µετά πολλής επιµελείας υπό 
του αξιοτ. Ιατρού Περτέβ Εφέντη Μουλαζαδέ, φοιτώσι δ� εις αυτήν τα τέκνα του διευθυντού αυτής, 
τα τέκνα της Α. Εξ. του ∆ιοικητού Ηρακλείου και τινες άλλοι Οθωµανόπαιδες διδασκόµενοι 
Τουρκικά, Ελληνικά και Γαλλικά�τελείται εργασία καρποφορωτάτη και παρέχεται µόρφωσις 
τελεία εις τους εις αυτήν φοιτώντας, όπως απέδειξεν η γενοµένη εξέτασις αυτών�» 
352 Κώστας Ανδριώτης � Νίκος Ανδριώτης, «Το τετραδιάκι της κυρά-Γιασµίνας», Έργα και Ηµέρες 
στην Κρήτη, από την Προϊστορία στο Μεσοπόλεµο, Επιµ. Άγγελος Χανιώτης, ΠΕΚ, Ηράκλειο, χχ, 
σσ. 414-415.  
353 «Η Ρεθύµνιώτισσα σουλτάνα Ευµενία Βεργίτση στις ευρωπαϊκές χαλκογραφίες και στα ελληνικά 
δηµοτικά τραγούδια», Κρητικά Χρονικά, τ.Ε΄(1951) Ηράκλειο, 349 �384. 
354 Ρεµπιά Γκιουλνούς, η Ρεθύµνια Χριστιανή Σουλτάνα, Εκδ. ∆ήµου Ηρακλείου, 1985. 
355 Παύλος Χιδίρογλου, «Σηµαίνοντες Τουρκοκρήτες»,  ό.π., σ. 474-476 και του ιδίου, Συµβολή 
στην Ελληνική Τουρκολογία, τ.Β΄, ό.π., σ. 474 [84] � 476 [86]. 
356 Μανώλης Ε. ∆ετοράκης, ό. π., σ. 172. 
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ισλαµικού δικαίου. Το 1893 δηµοσίευσε στο γαλλικό περιοδικό «Nouvelle Revue» 
διάφορα άρθρα για τον ιδεαλισµό και τον ρεαλισµό στο µυθιστόρηµα. Στα άρθρα 
αυτά αναφέρεται και στον Ερωτόκριτο, τον οποίο σχολιάζει και αναλύει 
γλωσσικά και αισθητικά.357   

Σακίρ αγάς Χότζογλους. Μετιοπαθής και διαλλακτικός µεσολαβητής 
γνωστός από µια προκήρυξη του 1868, προς τους Χριστιανούς.   

Σουρουτζαδές. Κατά τον Φουρναράκη358 ποιητής εκ Χανίων, που «συνέθεσε 
και επέγραψε στίχους τινάς», πάνω στο εξής εδάφιο του Κορανίου: «Οι διψώντες 
ας λάβωσι ύδωρ και σβύσουν την δίψαν των». «Ο ίδιος σχετισθείς µετά του 
αειµνήστου Αλ. Σούτσου, όταν ούτος εξορισθείς κατήλθε εις Κρήτην, αντήλλαξε 
µερικούς φιλοφρονητικούς στίχους τουρκιστί µετ� άλλων του Σούτσου ελληνιστί, 
συµπεριληφθέντας εις µίαν ποιητικήν συλλογήν υπό τον τίτλον �Ντιβάν�». 

Σουδαβεϊζαδές Αλής Ριζάς. Εκ Βάµου. Αναφέρεται στον κατάλογο των 
συνδροµητών, στη σελίδα 125, της συλλογής του Εµµ. ∆. Φραντζεσκάκη, Η 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ, ήτοι συλλογή Κρητικών ασµάτων και παροιµιών, Αθήναι, 1883. 

Φαζήλ Μπεης Ρουκουνάκης359. Καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 
Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόταν από το Χαµαίζι Σητείας. Ο παππούς του 
ονοµαζόταν Ρουκουνοµεµέτης και κατέφυγε στο Ηράκλειο µετά το 1854, όπου 
εγκαταστάθηκε µονίµως, διότι δεν ανεχόταν, όπως έλεγε, να βλέπει τους 
συγχωριανούς του Τούρκους να γίνονται χριστιανοί και τις καµπάνες των 
εκκλησιών να χτυπούν. Η µητέρα του παππού Μεµέτη Ρουκουνάκη ήταν 
χριστιανή και δεν ακολούθησε στη µετοικεσία στο Ηράκλειο, παρά το ότι η 
περιουσία τους πουλήθηκε. (Πληροφορίες δίνει και η επιστολή Τσιµπουξή 
(∆είγµα ΚΕ΄), για κάποιον Φαζίλ Ρουκουνάκη, νοµικό, που ίσως είναι το ίδιο 
πρόσωπο.) Το όνοµα του Φαζήλ Ρουκουνάκη συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο 
των πρωταιτίων των αιµατηρών ταραχών στο Ηράκλειο τον  Αύγουστο του 
1898360 (Ακρόπολις, Τετ. 9 Σεπτ. 1898, σ.1δ-ε).  

                                                 
357 Νικόλαος Β. Τωµαδάκης, «Ο Ερωτόκριτος και οι Τούρκοι», ∆ΡΗΡΟΣ, έτος Α΄, φύλλο 5 (Νοέ. 
1937), σελ. 136 - 137. Μέρος των πληροφοριών του ο Τωµαδάκης αντλεί από άρθρο της εφηµερίδας  
«Μεσόγειος» της 27ης Μαρτίου 1893, σ. 2. Στο άρθρο αυτό της εφηµερίδας, µε τον τίτλο «Ο Σάββας 
Πασάς και ο Ερωτόκριτος» µεταφέρονται  από το γαλλικό περιοδικό κάποιες παράγραφοι, 
ενδεικτικές της οπτικής του Σάββα Πασά. «�Ο Κορνάρος έτερψε την νεότητά µου. Το ποίηµά του 
είναι ολίγον γνωστόν εν Ευρώπη και θ� απέτεινον φόρον ευγνωµοσύνης εις την µνήµην αυτού θέτων 
το έργον του υπό την προστασίαν σας, ίνα τω εξασφαλίσω τον θαυµασµόν, του οποίου τυγχάνει 
άξιος.» Εν συνεχεία ο Σάββας συγκρίνει τον Ερωτόκριτο µε τον Ivanhoe του Walter Scott, βρίσκει 
παρόµοια την υπόθεση στα δύο έργα και εξαίρει την µοναδικότητα του ηρωικού ποιήµατος, και 
καταλήγει: «Ως ο Όµηρος, ως ο ∆άντης, ο Κορνάρος είναι ανεπίδεκτος µεταφράσεως, άξιον δ� 
ευχής θα ήτο, εάν Γάλλος φιλόλογος έδιδε πιστήν αυτού αποµίµησιν. Η εποποιία του Κρητός 
ψάλτου µεθ� όλας τας µακρηγορίας, οφειλόµενας εις το πνεύµα της εποχής αποτελεί έργον σπάνιον 
εις το είδος του.»   
358 Κωνσταντίνος Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες,Εν Χανίοις, Εκδ. Ι. Γιαννακουδάκι, 1929, σ. 22. 
359 ΜΥΣΩΝ, τοµ. ∆΄ (1935) 80.   
360 Λία Χατζοπούλου, «Τα πάθη των Κρητών και οι Αθηναίοι Αναγνώστες: Η τελευταία πράξη του 
Κρητικού Ζητήµατος στις εφηµερίδες Ακρόπολις και Παλιγγενεσία.», Η τελαυταία φάση του 
Κρητικού Ζητήµατος, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο, 2001, σ. 364.  
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Με το όνοµα Φαζίλ Βέης Ρουκουνάκης και µετά Φαζίλ Ν. Ρουκουνάκης 
αναφέρεται στην εφηµερίδα ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, φ.5 (9 Σεπτ. 1893) και µετά φ. 6 (16 
Σεπτ. 1893), ο νικητής σε διαγωνισµό λύσης αινίγµατος.  

Χεκίµ Ισµαήλ Πασάς. ∆εν ήταν Κρητικός αλλά έζησε και έγραψε στην 
Κρήτη. Ήταν από τη Χίο και εξισλαµίστηκε σε παιδική ηλικία µετά την 
καταστροφή του νησιού το 1822.361 Με έξοδα του σουλτάνου σπούδασε ιατρική 
στην Ευρώπη. Παντρεύτηκε την κόρη του Μουσταφά Πασά Γκιριτλή. Έγινε 
Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης το 1861. Έκανε κρανιολογικές µελέτες στους 
κατοίκους των Σφακίων και στα πορίσµατα που δηµοσίευσε υποστήριζε ότι δεν 
ήταν Κρήτες αυτόχθονες, αλλά έποικοι από την Τύνιδα της Αφρικής. Οι µελέτες 
του υποστηρίχτηκαν αργότερα από τον Ιταλό ανθρωπολόγο Lidio Cipriani, του 
πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας, που σε έκδοσή του το 1943, υποστήριξε την ίδια 
άποψη362.    

Χουσεΐν Αζήζ Καλιοντζηζαδές.  Εκδότης κατά το 1914 στα Χανιά. Το όνοµά 
του αναφέρεται στην εφηµερίδα «Νέα Έρευνα»363 των Χανίων σε αγγελία 
έκδοσης εφηµερίδας. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται κάτω από τον τίτλο 
«Έκδοσις νέας Ελληνικής Εφηµερίδος εν Χανίοις»: « Καθίσταται γνωστόν εις το 
σεβαστόν κοινόν της Κρήτης ότι από της µεθεποµένης εβδοµάδος αρχόµεθα της 
εκδόσεως υπό τον τίτλον ΕΛΠΙΣ, εβδοµαδιαίας εφηµερίδος ελληνιστί 
γεγραµµένης. Η εφηµερίς αύτη θα αποτελέση συνέχειαν της άλλοτε υφ� ηµών 
εκδιδοµένης οµωνύµου τοιαύτης και θα απηχή την κοινήν γνώµην του 
Τουρκικού στοιχείου ούσα η µόνη υπό Τούρκου Ελληνιστί εκδιδοµένη εφηµερίς. 

Εν αυτή θα περιέχονται συνοπτικώς πάντα τα γεγονότα, ζητήµατα και 
συµβάντα του εσωτερικού και του εξωτερικού, και εποµένως ο αναγνώστης άπαξ 
αναγνώσας την εφηµερίδα ταύτην θα δύναται να µορφώση ιδέαν περί της 
πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως του τόπου του και του εξωτερικού. Ο 
εκδότης, Χουσεΐν Αζήζ Καλιοντζηζαδές.»  ∆υστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια. ∆εν 
εντοπίστηκε κανένα φύλλο αυτής της εφηµερίδας, ούτε της οµώνυµης 
προκατόχου της, η οποία κυκλοφορούσε προφανώς στην τουρκική γλώσσα.      

Χουσεΐν (ή Ξεΐν) Ζαρωνάκης.364 Ποιητής διάσηµος, αν και αγράµµατος, από 
τη Συκιά Σητείας. Έπλεκε µε µεγάλη ευχέρεια κρητικά δίστιχα. Φονεύθηκε κατά 
τη σφαγή της Συκιάς το 1897. Έγκλειστος µέσα στο Τζαµί, µαζί µε τους 
οµόθρησκους συγχωριανούς του έτυχε χάρης από τους πολιορκητές λόγω της 
ποιητικής του ιδιότητας και του καλού του χαρακτήρα. Αρνήθηκε τη χάρη και 
πέθανε µέσα στο τζαµί επειδή δεν του επέτρεψαν να φύγει µε τα παιδιά του. Με 
τους στίχους του δίδασκε αισθήµατα ανθρωπισµού και δικαιοσύνης, 
καυτηριάζοντας χωρίς φόβο τις παρεκτροπές και τον υπερεθνικισµό των 
Οθωµανών συνεπαρχιωτών του. Ήταν παροιµιώδης η ικανότητά του να 

                                                 
361 Ιω. Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, ό. π., τ. Α΄, σ. 122.  
362 Ιωάννης Ε. Χαβάκης, Οι γιατροί του Μεγάλου Κάστρου, Εκ. Ανταίος, Ηράκλειο, 1964, 90. 
363 Εφηµ. Νέα Έρευνα, φ. 1237 (16 Φεβρ. 1914), σ. 3  
364 ΜΥΣΩΝ, τοµ. Ε΄ (1936),64-66.   
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στιχουργεί εύθυµα και σοβαρά περιστατικά της καθηµερινής ζωής. Για τη ζωή 
και την ποιητική του ιδιοφυία έχουν γραφεί πολλά365. 

Χουσεΐν Κιαµί366.  Huseyin Kiami, Hanyevi, ιστορικός από τα Χανιά της 
Κρήτης, συγγραφέας του βιβλίου «Girit Tarihi» (Ιστορία της Κρήτης), που 
εκδόθηκε στην Istamboul, κατά το έτος 1288 (1871).   

 
 
                                                
                                                  

                                                 
365 Νίκος Αγγελής, Εντεψίζικα Νάκλια των Κρητοτούρκων, Σµυρνιωτάκης, 1998, σ. 189-192.  
366 Αναφέρεται στην Χωρογραφία της Κρήτης, του Ζαχαρία Πρακτικίδη, σελ. 56, υποσηµ. 134. 
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