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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Η Γέννηση του Δία 

Αρκετοί αρχαίοι μύθοι αναφέρονται στην Κρήτη. Σύμφωνα με έναν η Μητέρα Γη 
αναδύθηκε από το χάος και γέννησε τον Ουρανό καθώς κοιμόταν. Ο Ουρανός 
γέννησε τα δικά του παιδιά, τους επτά Τιτάνες. Ο μικρότερος απ’ αυτούς, ο 
Κρόνος παντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα. Υπήρχε προφητεία από τη Μητέρα Γη 
και τον Ουρανό ότι ένας από τους γιους του Κρόνου θα τον εκθρόνιζε, γι αυτό ο 
Κρόνος κάθε χρόνο κατάπινε ολόκληρα τα παιδιά που η Ρέα γεννούσε, όπως την 
Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη και τον Ποσειδώνα. Όταν η Ρέα γέννησε το 
Δία, η Μητέρα Γη τον έκρυψε στο Δικταίο Άντρο στο οροπέδιο του Λασιθίου στην 
Κρήτη. Ο Κρόνος πίστεψε ότι είχε καταπιεί το Δία ενώ στην πραγματικότητα είχε 
καταπιεί μία πέτρα που του είχε δώσει η Ρέα. Ο Δίας ανατράφηκε από τη νύμφη 
Αδράστεια, την αδελφή της Ιώ και το γάλα μίας νύμφης- κατσίκας, της Αμάλθειας, 
ενώ οι Κουρίτες χτύπαγαν τα δόρατα στις ασπίδες τους για να καλύψουν τα 
κλάματα του μωρού. 

Ο Δίας μεγάλωσε ανάμεσα σε βοσκούς στο όρος Ίδη, μέσα σε μια σπηλιά, το Ιδαίο 
Άντρο του οροπεδίου Νίδα του Ρεθύμνου. Όταν μεγάλωσε πλησίασε τη Ρέα και με 
τη βοήθειά της έκαναν τον Κρόνο να πιεί ένα δηλητηριώδες ηδύποτο και από το 
στόμα του βγήκαν ένα-ένα όλα τα αδέρφια του Δία. Αυτός τους οδήγησε σε ένα 
πόλεμο κατά των Τιτάνων από τον οποίο βγήκε νικητής. 

Ο προηγούμενος μύθος μοιάζει να ξεπηδά από τα βάθη των αρχαίων χρόνων. Η 
αμιγής Κρητική παράδοση παρουσιάζει το Δία να γεννιέται και να πεθαίνει κάθε 
χρόνο, αντίθετα με τους άλλους Έλληνες που θεωρούσαν το Δία αθάνατο. Η 
εικόνα του κεφαλιού του πεθαμένου Δία είναι αποτυπωμένη ανάγλυφα στην 
πλαγιά ενός λόφου πίσω από το Ηράκλειο (Γιούχτας) και φαίνεται από μεγάλη 
απόσταση όπως πλησιάζει κάποιος την πόλη. Ο μύθος του θανάτου του Δία 
αποτελεί συνέχεια κι εξέλιξη της πίστης των αρχαίων Μινωιτών για τη θεά της 
φυσικής ευφορίας που πέθαινε κι αναγεννιόταν κάθε χρόνο. 

Δίας και Ευρώπη 

Στη χώρα της Κανά, ο Αγένορ και η Τελέπφασσα είχαν πέντε γιους και μια κόρη 
που ονομαζόταν Ευρώπη. Ο Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη και μεταμορφώθηκε σε 
ολόλευκο ταύρο. Η Ευρώπη μαγεμένη απ’ την ομορφιά του πήδησε στη ράχη του 
και το ζώο όρμησε κατά το πέλαγος. Ο ταύρος απομακρύνθηκε κολυμπώντας ενώ 
η κατατρομαγμένη Ευρώπη ήταν γατζωμένη στη ράχη του. Ο Δίας έφτασε στα 
ακρογιάλια της Κρήτης, όπου η Ευρώπη γέννησε τρεις γιους, το Μίνωα, το 
Ραδάμανθη και το Σαρπηδόνα. Όταν ο Δίας άφησε την Ευρώπη αυτή παντρεύτηκε 
τον Αστερία που υιοθέτησε τους τρεις γιους της. 



Αυτοί οι μύθοι είναι πιθανό να είναι εμπνευσμένοι από πραγματικές εκστρατείες 
που πραγματοποιήθηκαν από την Κρήτη στην ανατολική Μεσόγειο. 

Μίνωας, Βασιλιάς της Κρήτης 

Η λέξη “Κρήτη” πιθανώς προέρχεται από μια μορφή της Ελληνικής λέξης 
Κραταιά που σημαίνει “δυνατή” ή “ισχυρή θεότητα”. Μετά το θάνατο του 
Αστερία το θρόνο της Κρήτης ανέλαβε ο Μίνωας ο οποίος κυβέρνησε την Κρήτη 
πολλά χρόνια από τα παλάτια του στην Κνωσό. Η Κρήτη ήταν δυνατή και πλούσια 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του και ο στόλος της κυριαρχούσε στη 
Μεσόγειο φέρνοντας πλούτο και ευημερία μέσω του εμπορίου στο νησί. Ο 
Μίνωας είχε τη φήμη δίκαιου ανθρώπου. Ο αδελφός του Ραδάμανθης που 
παρέμεινε στην Κρήτη και έζησε ειρηνικά μαζί του είχε κι αυτός τη φήμη του 
δίκαιου νομοθέτη, ο οποίος κυβέρνησε την Κρήτη εξίσου καλά όσο και τα νησιά 
της Μικράς Ασίας, τα οποία οικειοθελώς υιοθέτησαν τον κώδικα δικαιοσύνης του. 
Κάθε ένατο χρόνο ο Ραδάμανθης και ο Μίνωας επισκέπτονταν τη σπηλιά του Δία 
και έπαιρναν ένα νέο σύνολο νόμων. 

Ο Κρητικός πολιτισμός ονομάστηκε Μινωικός από τον Άρθουρ Έβανς που 
ανέσκαψε την Κνωσό. Είναι πιθανό η λέξη “Μίνωες” να ήταν βασιλικός τίτλος μίας 
δυναστείας που κυβέρνησε την Κρήτη και όχι όνομα ατόμου. Η ειρηνική αποδοχή 
του νόμου της Κρήτης από τους κατοίκους της Μικράς Ασίας αποτελεί απόδειξη 
για την επέκταση του Κρητικού πολιτισμού σ’ ολόκληρο το Αιγαίο και τη Μικρά 
Ασία, όπου οι Κρητικοί έχτισαν την πόλη της Μίλατου. Ο μύθος λέει ότι μία ακόμα 
πόλη με το όνομα Μίλατος χτίστηκε από τους Κρήτες στην Ιρλανδία. 

Ο Μινώταυρος και ο Λαβύρινθος 

Για να εδραιώσει τη θέση του στο θρόνο της Κρήτης ο Μίνωας είχε ισχυριστεί ότι 
οι θεοί θα ικανοποιούσαν όποια χάρη τους ζητούσε στην προσευχή του. Όταν 
προσευχήθηκε να αναδυθεί ένας ταύρος από τη θάλασσα τον οποίο στη συνέχεια 
θα θυσίαζε, ο Ποσειδώνας έστειλε ένα εκθαμβωτικό άσπρο ταύρο στην ακτή. Ο 
Μίνωας θαμπωμένος από την ομορφιά του αποφάσισε να θυσιάσει έναν άλλο 
ταύρο στη θέση του. Ο Ποσειδώνας προσβλήθηκε και για να πάρει την εκδίκησή 
του έκανε τη γυναίκα του Μίνωα, την Πασιφάη, να ερωτευτεί τον άσπρο ταύρο. Η 
Πασιφάη ζήτησε από το Δαίδαλο, ένα διάσημο Αθηναίο τεχνίτη που ζούσε 
εξόριστος στην Κρήτη, να τη βοηθήσει. Ο Δαίδαλος έφτιαξε μία κούφια ξύλινη 
αγελάδα στην οποία η Πασιφάη μπορούσε να κρυφτεί και να πλησιάσει τον 
άσπρο ταύρο. Ο άσπρος ταύρος ζευγάρωσε με την αγελάδα και η Πασιφάη 
γέννησε το Μινώταυρο, ένα τέρας με κεφάλι ταύρου και ανθρώπινο σώμα. Ο 
Μίνωας ζήτησε από το Δαίδαλο να χτίσει ένα κτίριο που ονομάστηκε λαβύρινθος, 
όπου θα έκλεινε το Μινώταυρο. 

Μερικοί πιστεύουν ότι ο λαβύρινθος ήταν το παλάτι της Κνωσού. Το καταπληκτικό 
μέγεθος και η πολυπλοκότητά του δημιούργησαν την ψευδαίσθηση του 
λαβυρίνθου. Ο ταύρος και ο διπλός πέλεκυς που λεγόταν λάβρυς ήταν τα 
σύμβολα του μινωικού πολιτισμού και εμφανίζονταν παντού μέσα στο παλάτι. 

Ο Θάνατος του Αιγαία 

Ο Θησέας φεύγοντας για την Κρήτη με σκοπό να αντιμετωπίσει το Μινώταυρο 
είχε συμφωνήσει με τον πατέρα του, βασιλιά των Αθηνών Αιγαία, να υψώσει μία 



άσπρη σημαία καθώς θα πλησίαζε στην Αθήνα, αν όλα είχαν πάει καλά. Καθώς 
όμως γύριζε νικητής από την Κρήτη το ξέχασε και ο Αιγαίας που παρακολουθούσε 
την επιστροφή των καραβιών στεναχωρήθηκε τόσο ώστε έπεσε στη θάλασσα και 
πνίγηκε. Η θάλασσα από τότε φέρει το όνομά του και ονομάζεται “Αιγαίο 
Πέλαγος”. 

O Δαίδαλος και ο Ίκαρος 

Όταν ο Μίνωας έμαθε ότι ο Δαίδαλος βοήθησε τη γυναίκα του Πασιφάη να 
ζευγαρώσει με τον άσπρο ταύρο του Ποσειδώνα τον έκλεισε μαζί με το γιο του 
Ίκαρο στο Λαβύρινθο. Η Πασιφάη όμως τους απελευθέρωσε. Ο Μίνωας διέταξε 
να τεθεί σε επιφυλακή ο στόλος του και έτσι ο Δαίδαλος δεν μπορούσε να φύγει 
από την Κρήτη. Ο Δαίδαλος όμως έφτιαξε φτερά για εκείνον και το γιο του και 
έφυγαν πετώντας. Ο Ίκαρος παράκουσε τον πατέρα του και πέταξε ψηλά προς τον 
ήλιο οπότε έλιωσε το κερί που ένωνε τα φτερά του με συνέπεια να πέσει στη 
θάλασσα και να πνιγεί. Σήμερα το νησί που βρίσκεται στο μέρος όπου υποτίθεται 
ότι πνίγηκε, ονομάζεται Ικαρία. 

Ο θάνατος του Μίνωα 

Όταν ο Δαίδαλος απέδρασε από την Κρήτη χρησιμοποιώντας τα φτερά που είχε 
κατασκευάσει, πέταξε προς τη Σικελία όπου και έζησε ανάμεσα στους Σικελούς. Ο 
Μίνωας πήρε το στόλο του και άρχισε να τον αναζητά. Όταν έφτασε στη Σικελία 
επισκέφτηκε το βασιλιά Κόκαλο ο οποίος έκρυβε το Δαίδαλο και του ζήτησε να 
του τον παραδώσει. Ο Κόκαλος και ο Δαίδαλος εξαπάτησαν το Μίνωα και τον 
έκαψαν σε βραστό νερό. Ο Κόκαλος επέστρεψε το πτώμα στους Κρήτες λέγοντας 
πως ο θάνατος του ήταν ατύχημα. Οι Κρήτες έχτισαν ένα τάφο για το Μίνωα στη 
Σικελία. Σήμερα υπάρχει μία πόλη που ονομάζεται Μινώα, ενώ και άλλες πόλεις 
έχουν χτιστεί εκεί από τους Κρήτες. Ο Δίας έκανε το Μίνωα κριτή των νεκρών μετά 
το θάνατό του μαζί με τον αδελφό του Ραδάμανθη και τον εχθρό του Αίακο. 

Τάλος 

Ο Τάλος είναι μία άλλη μυθική φιγούρα που σχετίζεται με την Κρήτη. Ήταν ένας 
χάλκινος γίγαντας με κεφάλι ταύρου που δόθηκε από το Δία στο Μίνωα ως 
φύλακας της Κρήτης. Ο Τάλος ζούσε στο σπήλαιο Μελιδονίου. Είχε μία μοναδική 
φλέβα που ξεκινούσε από το λαιμό και κατέληγε στη φτέρνα, όπου έκλεινε με ένα 
μπρούτζινο καρφί. Ο Τάλος γύριζε τρεις φορές τη μέρα όλη την Κρήτη με διαταγή 
να την προστατέψει από τα εχθρικά πλοία. Γυρνούσε επίσης τα χωριά της Κρήτης 
επιδεικνύοντας σε χάλκινες πλάκες τους νόμους του Μίνωα. Όταν οι Σαρδήνιοι 
εισέβαλαν στο νησί, ο Τάλος μεταμορφώθηκε σε φωτιά και με το αναμμένο κορμί 
του εξόντωνε τους εχθρούς. Όταν οι Αργοναύτες προσπάθησαν να πλησιάσουν 
την Κρήτη ο Τάλος τους πέταγε βράχους για να τους εμποδίσει. Τελικά, 
σκοτώθηκε από τη Μήδεια την προστάτιδα των Αργοναυτών που τράβηξε το 
χάλκινο καρφί του με συνέπεια να χυθεί όλο του το αίμα και να πεθάνει. 

Η οικογένεια του Μίνωα 

Αρκετά από τα αδέρφια του Μίνωα, τους γιους και τα εγγόνια του έφυγαν από 
την Κρήτη για διάφορες περιοχές της Μεσογείου και ταξίδεψαν μακριά μέχρι και 
την Ιρλανδία. Νέες πόλεις ιδρύθηκαν, αρκετές από τις οποίες ονομάστηκαν 
Μίνωα. Διάφοροι μύθοι που σχετίζονται μ’ αυτές έχουν τις ρίζες τους στην 



κυριαρχία του Μινωικού στόλου στη Μεσόγειο. Οι μύθοι αυτοί προέρχονται από 
τη χρυσή εποχή του Κρητικού πολιτισμού που πήρε το όνομα του Μίνωα και 
διάρκεσε χίλια περίπου χρόνια. 

Ο Ηρακλής και ο Κρητικός Ταύρος 

Ο Ερυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να αιχμαλωτίσει τον Κρητικό ταύρο στον έβδομο 
άθλο του. Είναι αμφισβητήσιμο αν αυτός ήταν ο ταύρος που ο Ποσειδώνας 
έστειλε στο Μίνωα για θυσία και ερωτεύτηκε η Πασιφάη ή ο ταύρος που ο Δίας 
χρησιμοποίησε για να φέρει την Ευρώπη στην Κρήτη. Ο Μίνωας πρόσφερε στον 
Ηρακλή κάθε βοήθεια αλλά αυτός την αρνήθηκε. Ο Ηρακλής μετά από μακρύ 
αγώνα αιχμαλώτισε τον ταύρο και τον μετέφερε στις Μυκήνες. 

 

Η Κρήτη και οι Δελφοί 

Οι Κρήτες ίδρυσαν το μαντείο των Δελφών, αφιερωμένο στη Μητέρα Γη και 
άφησαν την ιερή μουσική τους, τους χορούς, τις τελετουργίες τους και ένα 
ημερολόγιο σαν κληρονομιά στους Έλληνες. Η κοινότητα των ιερέων στους 
Δελφούς ονομαζόταν Λαβρυτοί από την Κρητική λέξη λάβρυς (διπλός πέλεκυς), το 
σύμβολο του Μινωικού πολιτισμού. 

Η Κρήτη και ο Όμηρος 

Ο Όμηρος αρκετά μετά το μινωικό πολιτισμό μιλά στα έπη του για την Κρήτη σε 
διάφορες περιπτώσεις και την αποκαλεί “φιλόξενη”, “όμορφη” και “εύφορη” 
αναφέροντάς την σα μια χώρα με πολλές πόλεις που διοικούσε ο Μίνωας. Οι 
Κρήτες αναφέρεται ότι προέρχονται από διάφορες φυλές, τους Ετεοκρήτες, τους 
Πελασγούς, τους Αχαιούς, τους Δωριείς και τους Κύδωνες. Όταν οι Ετεοκρήτες (οι 
αληθινοί Κρήτες) ζούσαν την παρακμή του μινωικού πολιτισμού, οι υπόλοιποι 
κάτοικοι της Κρήτης ήταν Ελληνικές φυλές που υπήρχαν σε διάφορα μέρη του 
νησιού την εποχή του Ομήρου. Οι Κύδωνες ζούσαν στη δυτική πλευρά του νησιού 
και μέχρι και σήμερα η επαρχία γύρω από τα Χανιά ονομάζεται Κυδωνία. Ο 
Κύδωνας ήταν ο γιος της γυναίκας του Μίνωα, Πασιφάης, και του Ερμή. Το όνομα 
Κύδωνας σημαίνει “δοξασμένος, περήφανος”. 

Ο Κρητικός στόλος πήρε μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Όταν ο 
Ελληνικός στόλος ήταν στην Αυλίδα μηνύματα στάλθηκαν από το βασιλιά της 
Κρήτης Ιδομενέα που έκαναν γνωστό στον Αγαμέμνονα, το διοικητή του 
Ελληνικού στόλου, ότι αν αυτός συμφωνούσε να μοιραστεί τη διοίκηση με τον 
Ιδομενέα, 100 Κρητικά πλοία θα συμμετείχαν στην Ελληνική αποστολή στην 
Τροία. Ο Αγαμέμνονας συμφώνησε σ’ αυτήν τη πρόταση κι έτσι η αποστολή 
εναντίον της Τροίας έγινε μια Κρητοελληνική επιχείρηση. 

Κάποια τμήματα της Οδύσσειας περιλαμβάνουν στοιχεία που πιθανότατα 
αναφέρονται στην Κρήτη. Η Σπηλιά του Κύκλωπα όπου ο Οδυσσέας και οι 
σύντροφοι του παγιδεύτηκαν από τον Πολύφημο είναι πιθανό να βρίσκεται στη 
σημερινή Σούγια, στη νότια Κρήτη. Στα ψηλά βουνά της νοτιοδυτικής Κρήτης στα 
οποία ζούν δυνατά άγρια κατσίκια, τα κρητικά Κρι-Κρι, υπάρχουν πολλές σπηλιές. 
Μία τέτοια σπηλιά στα βουνά πριν τη Σούγια ακόμα φέρει το όνομα “Η σπηλιά 
του Κύκλωπα”. 



Κατά τη διάρκεια των περιπετειών του, ο Οδυσσέας προσέγγισε το νησί του 
Αιόλου, του Θεού που έλεγχε τους ανέμους. Ο Όμηρος λέει ότι ένα αδιαπέραστο 
τείχος από χαλκό κυκλώνει το νησί, ενώ γύρω-γύρω κατακόρυφοι βράχοι 
αναδύονται μέσα από τη θάλασσα. Ο Αίολος παγίδεψε τις άγριες δυνάμεις των 
ανέμων μέσα σ’ ένα δερμάτινο ασκί το οποίο έδωσε στον Οδυσσέα. Το μικρό νησί 
της Γραμβούσας, με τους βράχους του, που παίρνουν χάλκινο χρώμα στη δύση 
του ήλιου και υψώνονται κατακόρυφα από τη σχεδόν πάντα τρικυμιώδη 
θάλασσα, ταιριάζει στην περιγραφή του νησιού του Αιόλου. Αλλωστε, το αρχαίο 
όνομα της Γραμβούσας ήταν Κόρυκος, που σημαίνει δερμάτινο ασκί. 

 

ΉΘΗ ΚΑΙ ΈΘΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Ο κρητικός γάμος:  

Στην Ελλάδα συναντάμε πληθώρα εθίμων που σχετίζονται με το γάμο και 
ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Κάποια όμως είναι κοινά και πολλοί 
μελλόνυμφοι τα ακολουθούν πιστά. Ποια είναι όμως τα πιο διαδεδομένα; Ας 
δούμε μερικά:  

• Ένα έθιμο που κυριαρχούσε πριν μερικά χρόνια ήταν αυτό της προίκας. Η νύφη 
όσο ήταν ανύπαντρη φρόντιζε να ετοιμάσει την προίκα της που συνήθως 
περιλάμβανε λευκά είδη, ρούχα, εσώρουχα, σκεύη κουζίνας και διακοσμητικά. 
Όλα αυτά είτε είχαν αγοραστεί είτε ήταν χειροποίητα από την ίδια τη νύφη και τη 
μητέρα της. Η προίκα την Πέμπτη πριν το γάμο μεταφερόταν στο μελλοντικό σπίτι 
του ζευγαριού με άμαξες, άλογα, αμάξια ή και φορτηγά πολλές φορές. Μάλιστα η 
νύφη πριν μεταφέρει την προίκα στο μελλοντικό της σπίτι συνήθιζε να την κρεμά 
στο δικό της σπίτι για να περάσει όποιος ήθελε και να της ευχηθεί. Το έθιμο της 
προίκας δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και αυτές σε 
απομονωμένα χωριά.• Την Πέμπτη πριν το γάμο στρώνεται το «νυφικό κρεβάτι». 
Ανύπαντρες κοπέλες, φίλες ή γνωστές της νύφης αναλαμβάνουν το στρώσιμο του 
κρεβατιού με άσπρα σεντόνια και λευκό χειροποίητο κουβερλί. Το στρώμα 
στολίζεται με κουφέτα και ρύζι. Μια ανύπαντρη κοπέλα θα κυλιστεί πάνω στο 
κρεβάτι για να είναι γόνιμη η πρώτη νύχτα του γάμου. Άλλοι πάλι βάζουν πάνω 
στο κρεβάτι τα μωρά των φίλων ή της οικογένειας, σύμβολο της γονιμότητας. Οι 
παρευρισκόμενοι εύχονται στην νύφη και πετούν πάνω στο κρεβάτι χρήματα. Το 
στρώσιμο του νυφικού κρεβατιού και η όλη διαδικασία συμβολίζει τη γονιμότητα, 
την ευημερία, την καλοζωία και την οικονομική άνθηση.• Πριν το γάμο η νύφη 
γράφει στις σόλες των παπουτσιών της τα ονόματα των φιλενάδων της που δεν 
έχουν παντρευτεί ακόμα. Όποια από τα ονόματα σβηστούν είναι αυτές που θα 
παντρευτούν στο μέλλον.• Όσο η νύφη ετοιμάζεται για το μυστήριο οι γονείς, τα 
αδέλφια κι οι συγγενείς βάζουν στο παπούτσι της χρήματα, μια μικρή βοήθεια στο 
ξεκίνημα της έγγαμης ζωής της.• Τη μέρα του γάμου η νύφη θα ετοιμαστεί με τη 
βοήθεια τις οικογένειας της, των συγγενών της και των φίλων της. Ο πατέρας της 
νύφης είναι αυτός που θα της φορέσει το δεξί παπούτσι. Ο γαμπρός δεν πρέπει 
να είναι παρόν γιατί αυτό θεωρείται γρουσουζιά. Ο γαμπρός απαγορεύεται να δει 
και το νυφικό πριν από το γάμο, συνήθως το βλέπει για πρώτη φορά όταν η νύφη 
φτάνει στην εκκλησία.• Η νύφη πρέπει να μη βρίσκεται στην εκκλησία την 
καθορισμένη ώρα έναρξης του μυστηρίου. Επιβάλλεται να καθυστερήσει λίγα 



λεπτά παρατείνοντας την αγωνία του γαμπρού για το αν πρόκειται να έρθει ή θα 
το σκάσει.• Η νύφη φτάνει στην εκκλησία έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα και 
το μεγαλύτερο αδερφό της. Αυτοί θα την παραδώσουν και στο γαμπρό. Οι 
υπόλοιποι της οικογένειας, οι συγγενείς και οι φίλοι ακολουθούν από πίσω.• 
Κατά τη διάρκεια της τελετής οι κουμπάροι δίνουν τις βέρες στον παπά και 
σταυρώνουν τρεις φορές τα στέφανα πάνω από το κεφάλι των νεόνυμφων. Τα 
στέφανα ενώνονται με μια λευκή κορδέλα που συμβολίζει την ενότητα του 
ανδρόγυνου. 

• Όσο διαρκεί η τελετή όλοι περιμένουν τη στιγμή που ο παπάς θα πει το «η δε 
γυνή να φοβείται τον άνδρα». Η νύφη τότε πρέπει να πατήσει το πόδι του 
γαμπρού για να του δείξει ότι δεν πρόκειται να τον φοβηθεί ούτε και να της πάρει 
τον αέρα κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου. Πάντως δε λείπουν οι περιπτώσεις 
που ο γαμπρός το θεωρεί αυτό προσβλητικό κι αρχίζουν οι πρώτοι τριγμοί στο 
ζευγάρι (θυμηθείτε τη γνωστή ελληνική ταινία « Η δε γυνή να φοβείται τον 
άνδρα» που ο βαρύς και ασήκωτος Αντωνάκης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η 
Ελενίτσα του πάτησε το πόδι και μετά το τέλος του μυστηρίου παίρνει τη βαλίτσα 
και το καπελάκι του και φεύγει).• Όταν ξεκινά ο χορός του Ησαΐα επιβάλλεται ο 
γνωστός ριζοπόλεμος. Οι καλεσμένοι πετούν στο ζευγάρι ρύζι για να ριζώσει. 
Συνήθως οι φίλοι του ζευγαριού αδειάζουν ολόκληρες σακούλες με ρύζι πάνω στα 
κεφάλια τους.• Μόλις τελειώσει η τελετή οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι 
κρεμούν κοσμήματα στο ζευγάρι ή τους δίνουν χρήματα για να είναι καλότυχοι 
και να έχουν ευημερία.• Μετά τη λήξη της τελετής η νύφη, ο γαμπρός και οι 
οικογένειες τους παραμένουν στην εκκλησία, στήνονται στη σειρά και περνούν 
ένας - ένας οι καλεσμένοι για να τους χαιρετήσουν και να τους ευχηθούν.• Όταν 
τελειώσει το μυστήριο και οι νεόνυμφοι κατευθυνθούν προς το σπίτι τους ή το 
χώρο της δεξίωσης, τα αμάξια που τους συνοδεύουν πρέπει να κορνάρουν πολύ 
δυνατά κάνοντας μεγάλη φασαρία.• Εάν οι νεόνυμφοι περάσουν πρώτα από το 
νέο τους σπίτι πριν πάνε στο κέντρο, οι δυο μητέρες πρέπει να τους περιμένουν 
εκεί και να τους υποδεκτούν δίνοντας τους να φάνε μέλι με καρύδια που θα τους 
το προσφέρουν σε ασημένια κουτάλια. Τα καρύδια επειδή σπάνε σε τέσσερα 
μέρη συμβολίζουν τη νύφη, το γαμπρό και τις δυο οικογένειες.• Όταν το ζευγάρι 
φτάσει στο χώρο της δεξίωσης η νύφη καλεί στην πίστα τις φίλες και τις γνωστές 
της που ακόμα δεν έχουν παντρευτεί. Εκεί, χωρίς να βλέπει, θα τους πετάξει την 
ανθοδέσμη. Αυτή που θα την πιάσει πρόκειται στο μέλλον να παντρευτεί.  

Χριστούγεννα στα Χανιά αλλά και σε όλη την Κρήτη:  

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος ιδιαίτερα γιορτινή για τα Χανιά και την 
Κρήτη. Επηρεασμένα και αυτά από τη δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα τα 
Χριστούγεννα είναι λαμπερά, γεμάτα φώτα και στολίδια. Τα καταστήματα και 
γενικότερα οι δρόμοι της πόλης βάζουν τα γιορτινά τους από νωρίς για να 
υποδεχθούν τους εορτασμούς των Χριστουγέννων. Εντυπωσιακοί στολισμοί και 
αμέτρητα φώτα, σχηματίζουν ένα μαγευτικό θέαμα. Στα Χανιά αλλά και σε όλη 
την Κρήτη, σε κάθε γωνιά η παράδοση ζωντανεύει και τα ήθη και τα έθιμα της 
γιορτής δεν ξεχνιούνται.  

Στην Κρήτη, όπως και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο έχει ξεχωριστή θέση σε κάθε σπίτι. Αυτό το έθιμο δεν υπήρχε στο 
παρελθόν στην Κρήτη, αλλά ήρθε με το κύμα της παγκοσμιοποίησης από τη δύση.  



Στα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα παραδοσιακά γλυκά όπως τα 
μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Στο παρελθόν, τα μελομακάρονα ήταν 
αποκλειστικά για τα Χριστούγεννα και οι κουραμπιέδες αποκλειστικά για την 
πρωτοχρονιά. Επίσης σε πολλά σπίτια συναντά κανείς τα αυγοκαλάμαρα.  

Το χριστουγεννιάτικο ψωμί ή Χριστόψωμο το φτιάχνουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη 
φροντίδα και υπομονή. Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη και 
φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα σταυρό με λωρίδες 
και τον τοποθετούν πάνω στο ψωμί που συμβολίζει το μαρτύριο που έρχεται. Στο 
κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν 
σχήματα με το μαχαίρι ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια , φύλλα, καρπούς κά . Για 
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί. Το κόβουν 
ανήμερα τα Χριστούγεννα, ανταλλάσσοντας ευχές.  

Η νηστεία του 40ήμερου τηρείται ακόμα και σήμερα, ενώ οι εκκλησίες και οι ναοί 
κατακλύζονται από πιστούς. Την παραμονή των Χριστουγέννων οι άνθρωποι 
άναβαν το καντήλι, έκαναν την προσευχή τους και 40 μετάνοιες και ζητούσαν τις 
χάρες που ήθελε ο κάθε ένας από το Χριστό που θα γεννιόταν σε λίγες ώρες.  

Σήμερα στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου την παραμονή 
των Χριστουγέννων τελείται Αρχιερατική θεία λειτουργία. Η αναπαράσταση της 
φάτνης όπου γεννήθηκε ο Χριστός με πρόβατα, βοσκούς φωτιές σήμαντρα και το 
αστέρι να λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. 

Στην παλιά Κρήτη πρόσεχαν ιδιαίτερα τα ζώα τους (Γεωργική και κτηνοτροφική 
χώρα) τα οποία είχαν μερίδα και στο Χριστόψωμο. Έτριβαν ένα χριστόψωμο, το 
ανακάτευαν με τα πίτουρα και το έδιναν στα ζώα να το φάνε, για να βλογηθούν κι 
αυτά. Έπαιρναν κι ένα ρίφι ή πρόβατο στο σπίτι τους γιατί θεωρούσαν πως είναι 
ευλογημένα μια και ήταν τα ζώα που ζέσταιναν με την ανάσα τους τη φάτνη. 
Υπάρχουν πολλές δοξασίες, που άλλες επικρατούν μέχρι σήμερα κι άλλες έχουν 
χαθεί. 

Οι Kρητικοί πίστευαν πως ακριβώς τα μεσάνυχτα της παραμονής των 
Χριστουγέννων άνθιζε ο βασιλικός (μονοετές φυτό που ανθίζει το καλοκαίρι, με 
έντονη μυρωδιά) κι ας ήταν κατάξερος και γέμιζε ο τόπος από ευωδιά… Άλλοι 
πίστευαν πως το ξημέρωμα των Χριστουγέννων ημέρευε η θάλασσα γιατί εκείνη 
την ώρα μετάνιωνε ο βοσκός που δεν έδωσε το πρόβατό του για τη φάτνη και τον 
οποίο καταράστηκε ο Ιωσήφ…. Άλλοι πάλι πίστευαν πως άνοιγαν οι ουρανοί και 
πως αν έμενες ξύπνιος, θα έβλεπες διάφορα θαυμαστά πράγματα. Επίσης αν 
έκανες μια ευχή εκείνη την ώρα θα έπιανε. Πολλά πίστευαν, φτάνει να είχες 
αγαθή και αγνή ψυχή για να τα ζήσεις. 

Τα κάλαντα είναι τραγούδια που μνημονεύουν τα γεγονότα των εορτών, 
καταλήγουν με ευχές για τον νοικοκύρη του σπιτιού και λέγονται την παραμονή 
της κάθε γιορτής συνήθως από παιδιά που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τα 
τραγουδούν κρατώντας το παραδοσιακό τρίγωνο, την Κρητική λύρα, ή άλλα 
μουσικά όργανα και χτυπούν τις πόρτες από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το 
βράδυ. Πριν από χρόνια μπορεί να έπαιρναν από το χέρι του νοικοκύρη και της 
νοικοκυράς ένα κουραμπιέ ή ένα μελομακάρονο, ενώ σήμερα βγαίνουν στους 
δρόμους να τα πουν για να το χαρτζιλίκι τους. Υπάρχουν παραδοσιακά κρητικά 
κάλαντα Χριστουγέννων και παραδοσιακά κάλαντα για την Πρωτοχρονιά και τα 



Φώτα. 

Το "ανάθρεμμα" του χοίρου που σφάζονταν την παραμονή κυριαρχούσε στα 
περισσότερα χωριά. Κάθε οικογένεια εκτρέφει ένα χοίρο που τον σφάζει λίγο πριν 
τα Χριστούγεννα για να φτιάξουν έτσι τα παραδοσιακά φαγητά των 
Χριστουγέννων. Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων από το κρέας του χοίρου 
παρασκεύαζαν λουκάνικα, απάκια, πηχτή, σύγκλινο, ομαθιές και τσιγαρίδες. 

Στις κουζίνες των σπιτιών τα σύγκλινα, το χοιρινό τα εντόσθια στο τηγάνι το 
ζυμωτό ψωμί το βραστό, το Κρητικό πιλάφι, "κυριαρχούν" της γαλοπούλας. 

Σήμερα στις μεγάλες πόλεις έχουν αποξεχαστεί τα έθιμα όπως το σφάξιμο του 
χοίρου ή το πλάσιμο των γλυκών και των τσουρεκιών. Διατηρούνται όμως 
ζωντανά ακόμα στα χωριά της Κρήτης. 

Το "ακοίμητο" τζάκι με τα μεγάλα κούτσουρα εξακολουθεί και τις ημέρες μας να 
δίνει τον τόνο μιας γιορτής οικογενειακής που όλοι αναζητούν την ευτυχία της 
γέννησης του νέου χρόνου που έρχεται. Οι παλαιότεροι έλεγαν πώς μέσα από την 
αθρακιά - την στάχτη- μπορούσαν να μαντέψουν τα μελλούμενα...  

Το κρητικό Πάσχα:  

Στη Κρήτη τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι πολλά και πέρα από τα γνωστά 
που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα , κόκκινα αυγά , ετοιμασίες κλπ , υπάρχουν και τα 
εξής τουλάχιστο στα χωριά των Χανίων . Όλη την Μεγάλη Εβδομάδα δεν ακούν 
τραγούδια , δεν τραγουδάνε , ούτε σφυρίζουν , στα καφενεία δεν παίζουν χαρτιά 
και με ένα σπαούλι κρεμνούνε τον Φάντη της τράπουλας από το ταβάνι , τα 
αγόρια και μεγάλοι άντρες όλη την Μεγάλη Εβδομάδα κόβουν ξύλα κυρίως 
κατσοπρίνια , ασπαλάρθους και άλλους θάμνους και το Μεγάλο Σάββατο 
φτιάχνουν την ρεματιά ύψους 3-4 μέτρων και πλάτους 6-8 μέτρων για να κάψουν 
το ομοίωμα του Ιούδα . Την Μεγάλη Πέμπτη φτιάχνουν ένα ανθρώπινο ομοίωμα 
από ξύλα , τον "Ιούδα" , τον οποίον και περιφέρουν σε όλα τα σπίτια του χωριού 
και τον οποίον χτυπούν και κακίζουν για την αισχρή προδοσία του . Οι γυναίκες 
δίνουν ό,τι παλαιά ρούχα έχουν για να ντυθεί ο "βρώμος ο Ιούδας" τον οποίον και 
παραγεμίζουν με άχερα . Τα αρνιά για το Πάσχα σφάζονται Μεγάλη Τετάρτη και 
Μεγάλη Πέμπτη . Οι κοπέλες οι ανύπαντρες μαζεύουν από τους κήπους τους 
κρίνους , τριαντάφυλλα , άνθη λεμονιάς και άλλα λουλούδια για τον στολισμό του 
Επιταφίου την Μεγάλη Πέμπτη . Στην Κρήτη και ειδικά την Μεγάλη Παρασκευή 
υπάρχει το έθιμο ο Ιερεύς να μνημονεύει εντός της Εκκλησίας πριν την περιφορά 
του Επιταφίου τα ονόματα όλων των κεκοιμημένων συγχωριανών της κάθε 
οικογένειας έστω και πολλές γενεές πίσω . Φυσικά ο λαός παρακολουθεί τις ιερές 
ακολουθίες όλης της Μεγάλης Εβδομάδας . Το Μεγάλο Σάββατο το ομοίωμα του 
Ιούδα  

τοποθετείται πάνω στην ρεματιά με τα ξύλα , για τον φόβο των Ιουδαίων , δηλαδή 
των γειτονικών χωριών που επιδιώκουν να κλέψουν τον Ιούδα . Το βράδυ της 
Αναστάσεως με το Χριστός Ανέστη τα κοπέλια δίνουν φωτιά στον Ιούδα ο οποίος 
και καίγεται με τα απαραίτητα μπαλοταρίσματα και ενώ ακόμα και εχθροί εκείνη 
την ημέρα δίνουν το φιλί της Αγάπης στο προαύλιο της Εκκλησίας . Έθιμα 
βγαλμένα από τα βάθη του χρόνου, εμπλουτισμένα με στοιχεία αλησμόνητων 
πατρίδων αναβιώνουν στην ελληνική επαρχία καθώς το Πάσχα πλησιάζει. 



Ουσιαστικά, τα έθιμα του Πάσχα αρχίζουν από τη Μεγάλη Πέμπτη, ημέρα κατά 
την οποία ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Με ένα κόκκινο πανί, 
που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, απλωμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, 
ξεκινούν στην επαρχία τη Μεγάλη Πέμπτη οι προετοιμασίες για τη βραδιά της 
Ανάστασης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές σε όλη τη χώρα βάφουν τα κόκκινα 
αυγά. Στις ορεινές μάλιστα περιοχές οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι 
το πασχαλινό αρνί διαθέτει προφητικές δυνάμεις. Έτσι, οι χωρικοί -και ιδιαίτερα 
οι βοσκοί- επιδίδονται στην «ωμοπλατοσκοπία», προφητεύοντας το μέλλον με 
«οδηγό» την πλάτη του σφάγιου.  

Αποκριές και αποκριάτικα έθιμα στην Κρήτη:  

Η Κρήτη, πλούσια σε παραδόσεις, διατηρώντας ακόμη και σήμερα 

αναλλοίωτη ορισμένες φορές την λαϊκή μας κληρονομιά έχει ακόμα και τις 
Απόκριες να επιδείξει στον επισκέπτη αλλά και στον μόνιμο κάτοικο του νησιού 
πολλές όμορφες τελετουργίες. Στην Κρήτη βέβαια, τώρα πια τ’ αποκριάτικα έθιμα 
βρίσκονται σε υποχώρηση. Τα καρναβάλια έχουν επικρατήσει σχεδόν πλήρως σε 
όλη την επικράτεια του νησιού, σε ορισμένες περιοχές όμως τα έθιμά μας 
αναβιώνουν σε όλο τους το μεγαλείο.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη 
Γέργερη του Νομού Ηρακλείου, είναι το χωριό που κρατάει έως και σήμερα 
αναλλοίωτα τα περισσότερα αποκριάτικα έθιμα.  

Νότια του Νομού Ηρακλείου, στο χωριό Σίβα, η παραδοσιακή μάσκα του χωριού 
είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές του Ελληνικού και του ευρύτερου 
μεσογειακού χώρου και από ότι πιστεύεται ήταν και μοναδική. Μέχρι και την 
δεκαετία του 1960, ήταν πολύ στα «φόρτε» της η Σιβιανή μάσκα. Γίνονταν με τη 
ρίζα του φυτού Αγαύη, του φυτού Αθάνατος όπως συνηθίζει να ονομάζεται στην 
Κρήτη.Το συγκεκριμένο φυτό παλιότερα χρησιμοποιούνταν για να φτιάξουν και 
σκοινιά. Φυτό που βρίσκεται σε αφθονία στη περιοχή της Μεσαράς εξαιτίας των 
καλών κλιματολογικών συνθηκών. Λίγες μέρες πριν τις Απόκριες, ξερίζωναν το 
φυτό και με μία αριστοτεχνική διαδικασία έφτιαχναν τη μάσκα. Ζωγράφισαν 
άσπρα δόντια για να διακρίνεται η μάσκα τη νύχτα. Ομάδες 5-6 ατόμων φορώντας 
τη μάσκα κάνουν βόλτες στο χωριό και επισκέπτονται διάφορα σπίτια του χωριού. 
Λεράδες Η πιο χαρακτηριστική μεταμφίεση των Κρητών. Συναντόνται παντού σε 
όλη την επικράτεια του νησιού. Μασκαράδες με δεμένες γύρω από τη μέση τους 
και τα χέρια τους μεγάλες κουδούνες, κατά κύριο λόγο κουδούνια των 
αιγοπροβάτων.Στη νότια Κρήτη, οι Λεράδες έχουν αρχηγό το λεγόμενο Αράπη, 
που είναι ντυμένος με αύρες προβιές προβάτων. Αρκουδιάρηδες και 
αρκουδιάρικος χορό ς Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό έθιμο που διασώζεται στη 
Γέργερη είναι οι αρκουδιάρηδες. Βγαίνουν στους δρόμους από τις παραμονές της 
αποκριάς αλλά και την Καθαρά Δευτέρα, δημιουργώντας πανδαιμόνιο με τους 
ήχους των κουδουνιών και χορεύοντας το δικό τους ξέφρενο αποκριάτικο χορό. 

Ψυχοσάββατο Το μνημόσυνο για όλες τις ψυχές, η επίσημη εκκλησιαστική 
κάλυψη των λαϊκών θρησκευτικών δοξασιών δείχνουν την σημασία που δίνουν οι 
Κρήτες στην ενθύμηση των πεθαμένων αυτή τη περίοδο. Το Ψυχοσάββατο λένε 
ότι οι ψυχές κάθονται στα δέντρα και μας βλέπουν. Αν κόψεις ένα κλαδί θα 
πέσουν κάτω και θα παραπονεθούνε… για αυτό την παραμονή και ανήμερα του 
Ψυχοσάββατου δεν κόβουν δέντρα. Πηγαίνουν κόλλυβα στην εκκλησία και μετά 



τη λειτουργία τα μοιράζουν.  

Καθαρά Δευτέρα Πρώτη μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής που εντάσσεται όμως 
στον αμέσως προηγούμενο εορταστικό κύκλο, αυτόν της 
Αποκριάς.Χαρακτηριστική μαντινάδα της ημέρας είναι η ακόλουθη: «Εμίσεψεν η 
Αποκριά με λύρες και παιγνίδιαΚαι μπήκε η Σαρακοστή μ’ ελιές και με 
κρομμύδια,Απόκαμεν η Αποκριά, η γιόμορφη κοπέλαΚαι έφταξεν η Σαρακοστή η 
λαχανοσκουτέλα»Χαρακτηριστικά παιχνίδια της Καθαράς Δευτέρας είναι: 
Τσαγκάρης: (αναβάλλει συνεχώς το μπάλωμα ενός στιβανιού και διαπληκτίζεται 
με τον πελάτη του)Η αρκούδα και ο ΑρκουδιάρηςΤο δικαστήριο (παρωδία 
δικαστηρίου)Η γριά καμπούρα με τη μαγκούραΟ γιατρός με τον κουφό 

Το λαδικό του διακονιάρη (αντί για λάδι έχει νερό και καταβρέχει τον κόσμο)Ο 
αγιασμόςΤο προξενιό της νύφηςΗ λουχούναΤα λάχανα  

Το έθιμο του Καδή ή Καντή: Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο Αμάρι, στον Αγ. 
Βασίλειο, στον Μυλοπόταμο, σε περιοχές της Μεσαράς και σε άλλα μέρη. Ο 
Καδής ήταν ο άρχοντας. Είχε το γενικό πρόσταγμα για ότι συνέβαινε εκείνη την 
ημέρα στο χωριό. Σχηματίζονταν πομπές με επικεφαλής του Καδή και πήγαιναν σ’ 
όλα τα σπίτια. Στα Σαχτούρια του Αγ. Βασιλείου, το έθιμο κράτησε περισσότερα 
χρόνια έως το 1970.Ο Καδής δεν μπορούσε να είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά 
αντίθετα απαραίτητη προϋπόθεση να ήταν σεβαστός από όλους Να μην μεθά, να 
πίνει μα να μην μεθάΝα κατέχει όλους τους χωριανούςΝα είναι σοβαρός αλλά να 
κάνει και καλαμπούρια Ο ξομολόγοςΧαρακτηριστικό αποκριάτικο δρώμενο και 
είναι παρόμοιο με τον Καδή. Κάποιος επιλέγεται να μεταμφιεστεί ως ιερέας και 
να παίξει το ρόλο του εξομολόγου.Ο πεθαμένοςΟ νεκρός σκεπάζεται με άφθονο 
πράσινο (συνήθως γαϊδουράγκαθα, ξινίδες ) και αποκριάτικες κορδέλες. 
Ακούγονται μοιρολόγια και αυτοσχέδιες ψαλμωδίες. Ο νεκρός βρίσκεται στο 
φέρετρο ακίνητος.Το συγκεκριμένο έθιμο γίνεται σε πολλά μέρη της Κρήτης αλλά 
με διάφορες παραλλαγές. Στο Σταυροχώρι Σητείας ονομάζεται «Πασχάλης». Η 
πομπή καταλήγει στη βρύση και με την απειλή νερού ο νεκρός … 
ανασταίνεται.Στα Λευκόγεια Ρεθύμνου είναι το πιο διαδεδομένο Κρητικό έθιμο 
την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας.Ο Αϊ ΓιώργηςΈνας άντρας παριστάνει τον Αϊ 
Γιώργη νεκρό. Τον μοιρολογούν και του ζητούν συγχώρεση.Ο Άγιος παραμένει 
ακίνητος. Ένας «ασεβής» τρώει το σφουγγάτο του Αγίου, ο οποίος και 
δυσαρεστείται από την ασέβεια. Αναζητούν λοιπόν τον κλέφτη του σφουγγάτου, 
μια ομάδα «μουζομένων», όλοι λοιπόν ένας – ένας ακουμπάει στον Άγιου και του 
λέει: «να κολλήσω επαέ από μια αν έφαγα εγώ το σφουγγάτο»Κάποιος, κάποια 
στιγμή… κολλάει πάνω στον Άγιο. Ο νεκρός Άγιος σηκώνεται και αγκαλιάζει το 
κλέφτη του σφουγγάτου, κολλώντας τον πάνω του.Ο δράστης πια έχει 
αποκαλυφθεί και αρχίζουν οι γύρω του να τον χτυπούν με τον στρούμπο (ένα 
ύφασμα που στην άκρη του έχει ένα κόμπο).Αν ο δράστης ξεφύγει, ο Άγιος 
σηκώνεται και τον κυνηγάει. 

Η καμήλα«Τέσσερα τεμάχια σανίδων έχουν καρφωθεί έτσι ώστε να είναι 
ευθυγραμμισμένο παραλληλεπίπεδο, η περιφέρεια δηλαδή της καμήλας. Ο 
σκελετός καλύπτεται μετά με κουβέρτες χρώματος σταχτί και μέσα στην 
κατασκευή μπαίνουν δυο ντελικανίδες και της δίνουν «ζωή»…»…. Περιγραφή του 
εθίμου από εφημερίδα της εποχής εκείνης.  



Ο ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ 

Η ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ, ΤΑ ΡΙΖΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

Ο Κλήδονας είναι ένα ελληνικό έθιμο που τελείται σήμερα στις 24 Ιουνίου, την 
ημέρα του Αγίου Ιωάννου. Στην Κρήτη την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, οι 
ανύπανδρες κοπέλες μαζεύονται σε ένα από τα σπίτια του χωριού, όπου 
αναθέτουν σε κάποια ή σε κάποιες από αυτές να φέρουν από το πηγάδι ή την 
πηγή το "αμίλητο νερό".  Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου τελείται ο κλήδονας, το 
νερό μπαίνει σε πήλινο δοχείο, την υδροφόρο, στο οποίο η κάθε κοπέλα ρίχνει 
ένα αντικείμενο (μήλο πράσινο ή κόκκινο, κόσμημα, κλειδί κ.α.), το λεγόμενο 
ριζικάρι. Στη συνέχεια το δοχείο σκεπάζεται με κόκκινο ύφασμα, το οποίο δένεται 
γερά με ένα κορδόνι ("κλειδώνεται") και τοποθετείται σε ταράτσα ή άλλο ανοιχτό 
χώρο. Εκεί παραμένει όλη τη νύχτα υπό το φως των άστρων. Οι κοπέλες 
επιστρέφουν ύστερα στα σπίτια τους. Λέγεται ότι τη νύχτα αυτή θα δουν στα 
όνειρά τους το μελλοντικό τους σύζυγο. 

Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού, αλλά πριν βγει ο ήλιος -ώστε να μην εξουδετερωθεί η 
μαγική επιρροή των άστρων-, η υδροφόρος νεαρή της προηγουμένης φέρνει μέσα 
στο σπίτι το αγγείο. Το μεσημέρι, ή το απόγευμα, συναθροίζονται πάλι οι 
ανύπανδρες κοπέλες. Αυτήν τη φορά όμως στην ομήγυρη μπορούν να 
συμμετέχουν και παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς και γείτονες και των δύο 
φύλων, καλεσμένοι για να παίξουν το ρόλο μαρτύρων της μαντικής διαδικασίας. 

Καθισμένη στο κέντρο της συντροφιάς, η υδροφόρος νεαρή ανασύρει ένα-ένα 
από το αγγείο τα αντικείμενα, που αντιστοιχούν στο "ριζικό" κάθε κοπέλας και μια 
άλλη, κάποια που έχει ποιητικό ή μαντικό ταλέντο απαγγέλει ταυτόχρονα τυχαίες 
μαντινάδες. Μαντινάδες που είναι επηρεασμένες απλώς και μόνο από τη θέα του 
ριζικαριού, αφού η μαντιναδολόγος δεν ξέρει σε ποιον ανήκει το κάθε ριζικάρι. Η 
μαντινάδα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο (ριζικάρι) της κάθε κοπέλας θεωρείται 
ότι προμηνάει το μέλλον της και σχολιάζεται από τους υπόλοιπους, που 
προτείνουν τη δική τους ερμηνεία σε σχέση με την ενδιαφερόμενη. 

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ 

Μετά που θα βγουν όλα τα ριζικάρια από το υδροφόρο αγγείο, η υδροφόρος 
νεαρά χύνει το νερό του αγγείου μέσα σε ένα πηγάδι σταυρωτά και στη συνέχεια 
το σκεπάζει με ένα κόκκινο πανί. Το μεσημέρι ή τα μεσάνυκτα οι κοπέλες, ενίοτε 
και νεαροί, σηκώνουν προσεκτικά το πανί, ώστε να μη δει φως το νερό του 
πηγαδιού, και βάζουν μέσα το κεφάλι τους. Συνάμα η υδροφόρος με ένα 
καθρέπτη κατεβάζει τις ακτίνες του ήλιου ή του φεγγαριού μέσα στο πηγάδι και οι 
κοπέλες ρίχνοντας με ειδικό τρόπο μια – μια τα ριζικάρια τους μέσα στο πηγάδι 
και εκεί στα κύματα του νερού του πηγαδιού οι παριστάμενοι βλέπουν 
υπερφυσικά ή μεταφυσικά φαινόμενα, τα  οποία επεξηγούν μετά οι μεγαλύτερες 
και μυημένες γυναίκες, όπως επίσης και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πεθάνει 
ή το πρόσωπο που θα παντρευτούν κ.α. 

Λέγεται επίσης ότι ανάλογο με το πρώτο πρόσωπο που θα δουν αυτοί που είχαν 
σκύψει το πηγάδι μετά που θα βγάλουν έξω το κεφάλι τους, ανάλογο θα είναι και 
π.χ. το παιδί που θα γεννηθεί, δηλαδή αν δουν άντρα, αγόρι θα είναι το παιδί που 



θα γεννήσει μια γυναίκα έγκυος, ή το ίδιο όνομα θα έχει εκείνος που θα 
παντρευτούν κ.τ.λ. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΗΣ «ΚΛΗΔΟΝΑΣ» 

Η λέξη «ο κλήδονας» παράγεται από την αρχαία λέξη «η κληδών», η οποία 
αναφέρεται στον Παυσανία (Βοιωτικά), Όμηρο κ.α. Κληδών ονομαζόταν ο 
προγνωστικός ήχος, το μαντικό σημάδι και κατ’ επέκταση το άκουσμα του 
οιωνισμού ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων και ασυνάρτητων λέξεων ή 
πράξεων κατά τη διάρκεια μαντικής τελετής στον οποίο αποδιδόταν προφητική 
σημασία. 

Σύμφωνα με ορισμένους η λέξη «Κλήδωνας» προέρχεται από τη λέξη κλειδί που 
ανοίγει και κλείνει το κουτί τη τύχης, εξ ου και οι μαντινάδες: 

Κλειδώνουμε τον κλήδονα μ’ ένα μικιό κλειδάκι 
κι απόης τον αφήνουμε έξω στο φεγγαράκι 

Κλειδώσετε τον κλήδονα με δόξα και με χάρη  
Κι απού ‘χει μήλο κόκκινο ταχυτέρου (αύριο) να το πάρει 

Ωστόσο η σωστή προέλευση της είναι από την αρχαία λέξη «κλήδων» (με ήτα) 
που στον Όμηρο σημαίνει μαντικό σημάδι, προφητεία. Άλλο οι λέξεις «κλειδί, 
κλειδώνω κ.α.» και άλλο οι λέξεις «κληδών, κλήδονας κ.α.» Απλώς και οι δυο 
ομάδες αυτές  των λέξεων έχουν πρόγονο την αυτή ρίζα, την ρίζα «κλε-», πρβ και: 
«κλείθρον = αττικά κλήθρον», κλείς = ιωνικά κληίς. Παράβαλε επίσης ότι: Κλειώ - 
κλείζω = εγκωμιάζω (από το κλέος)  και  κληδών ή κλεηδών ή κληηδών (από το 
κλέος και άδω) κ.α. =   φημί ή καλέω, διαλαλώ, εγκωμιάζω κ.α.. Παράγωγα: 
κληδονίζω = μαντευομαι, κληδόνισμα = σημείο, οιωνός κ. 

Σημειώνεται ότι: 

α) Όσοι παρακολουθούν την εν λόγω ιεροτελεστία πρέπει λέει να είναι με 
αυτοσυγκέντρωση, αλλά και μύηση, γιατί υπάρχουν και μυστικά για την παρούσα 
ιεροτελεστία.  
β) Αν το πηγάδι δεν έχει καθάριο και πόσιμο νερό δεν γίνεται να γίνει κλήδονας 

 

Το Σαρίκι 

Μέχρι την εποχή του Μεσοπολέμου οι Κρητικοί φορούσαν κυρίως το σπαστό 
κόκκινο φεσάκι με τη μακριά φούντα, το οποίο, 

να τονίσουμε ότι, δεν έχει καμιά σχέση με το κωνοειδές φέσι των Τούρκων. 
Παράλληλα φορούσαν και το μεγάλο μαντήλι, που πριν πάρει το τούρκικο όνομα 
«σαρίκι» λεγόταν «πέτσα». Είδος «πέτσας» φορούσαν οι Κρητικοί από τα τέλη 
του 15ου αιώνα. Την τύλιγαν στο κεφάλι τους και άφηναν τις άκρες να πέφτουν 
στους ώμους, εμπρός και πίσω. Πιο παλιά την «πέτσα» τύλιγαν στο λαιμό, είχε 
φαρδύτερες άκρες, που έπεφταν στους ώμους και την έλεγαν «στόλα». Η 
«πέτσα» ονομαζόταν και «τζεβρές» , όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κρήτη. Το 
σαρίκι (μαντήλα), παλαιότερα, ήταν ένα μακρόστενο μεταξωτό πολύχρωμο 
μαντήλι, το περίφημο» «λαχουρί» με το οποίο αρκετοί Κρήτες τύλιγαν το σπαστό 



κόκκινο φεσάκι τους. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σύγχρονο πλεχτό μεταξωτό μαύρο σαρίκι, που 
θεωρείται στις μέρες μας το παραδοσιακό κεφαλοκάλυμμα του Κρητικού, με τα 
πυκνά κρόσσια που μοιάζουν με δάκρυα, έκανε την εμφάνισή του το δεύτερο 
τέταρτο του 20ου αιώνα στην κεντρική Κρήτη. Λέγεται πως έχει πολλά κρόσσια 
για να δείξει τα πολλά χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Κρήτη και συμβολίζουν, με 
το σχήμα τους, τη θλίψη και το θρήνο που προκάλεσε το ολοκαύτωμα της Μονής 
Αρκαδίου στα 1866. 

Κατσούνα 

Στα ορεινά της Κρήτης ζει ένα δεντράκι, η αμπελιτσιά, συγγενικό της φτελιάς που 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. Από το ξύλο αμπελιτσιάς κατασκευάζονται 
παραδοσιακά οι μαγκούρες των βοσκών στην Κρήτη.Το Κρητικό Ραβδί, ή αλλιώς 
Κατσούνα, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του σώματος των Κρητικών. 
Ηλικιωμένοι και νέοι Βοσκοί Κρητικοί κρατούσαν συνεχώς μια Κατσούνα για να 
τους βοηθάει στο περπάτημα και κυρίως ανεβαίνοντας ορεινές περιοχές, όπου  
βοσκούσαν τα ζώα τους και παρέμεναν εκεί για ημέρες. Ήταν πολύτιμο εργαλείο 
για την μεταφορά του σακουλιού τους, που περιείχε το καθημερινό κολατσιό και 
νερό που ετοίμαζε η νοικοκυρά Κρητικοπούλα.Πολύτιμες χρήσεις της Κατσούνας 
ακόμη ήταν να καθαρίζουν οι βοσκοί με αυτήν τα μονοπάτια τους, αλλά και να 
εγκλωβίζουν με τη ράχη της τα ζώα τους που θέλουν να τους ξεφύγουν, ενώ σε 
εμπόλεμες εποχές αποτελούσε και όπλο εναντίον του εχθρού.Ακόμα και σήμερα, 
η Κατσούνα χρησιμοποιείται από πολλούς Κρητικούς βοσκούς και κυρίως 
ηλικιωμένους ανθρώπους, ενώ συμβολίζει ταυτόχρονα την Κρητική υπερηφάνεια 
και παράδοση. 

ΜΙΤΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Στους βυζαντινούς χρόνους η λέξη μιτάτο σήμαινε την υποχρέωση των πολιτών να 
παρέχουν κατάλυμα και τροφή στους ταξιδεύοντες στρατιωτικούς ή πολίτες. 
Σήμερα σημαίνει το κατάλυμα του βοσκού. Συνήθως απαρτίζεται από τον χώρο 
τυροκόμησης (ο οποίος κατασκευάζεται από δύο πέτρες κάθετες στην περίμετρο 
του τοίχου – πυρομάχοι), τον ανηφορά, τις θυρίδες (λίθινα ντουλάπια μέσα στο 
σώμα του τοίχου) για να φυλάγονται εργαλεία ή και τροφές και εξωτερικά την 
τραπεζαρία. Όταν το μιτάτο είναι διπλό, τότε ο ξώκουμος είναι η κατοικία και ο 
μεγάλος κούμος είναι ο χώρος του τυροκόμου. Δίπλα στους κούμους 
κατασκευάζεται ξηρολιθικά η μάντρα ενώ το σύμπλεγμα ολοκληρώνεται με το 
τυροκέλι (ημιυπόγειο ή κούμος), για να φυλάσσεται και να ωριμάζει το τυρί. 

Οι αρχιτέκτονες αναφέρονται στα μιτάτα ως σπιτοκάλυβα ή θολωτά σπίτια 
συνδέοντας την καταγωγή τους με την κλαδοπλεκτική καλύβα. Οι αρχαιολόγοι 
αναφέρονται σε αυτά με τους όρους θολωτές κατασκευές ή θολωτά μιτάτα, 
συνδέοντας τα με τάφους. Η ομοιότητα των μιτάτων με τους κυκλικούς τάφους 
της μινωικής περιόδου είναι βέβαιη έπειτα από την ανακάλυψη στο Φουρνί των 
Αρχανών το 1965 από το Γ. Σακελλαράκη μιας ασύλητης βασιλικής ταφής. 

Ο Ξανθουδης(1924) ανέσκαψε τάφους στη Μεσαρά και υποστήριξε ότι ο τρόπος 
κατασκευής αυτών είναι ίδιος όπως αυτός των μιτάτων, ενώ άλλοι ερευνητές 

http://www.arkive.org/media/026FF086-13A8-4368-97FD-D48F02440AA2/Presentation.Large/photo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmaceae


έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την ομοιότητα τάφων και μιτάτων οι οποίες 
σχετίζονται με το ότι τα μιτάτα έχουν μικρότερη διάμετρο από τους τάφους, ότι τα 
μιτάτα κτίζονται από τη σκληρή πέτρα της εκάστοτε περιοχής ενώ οι τάφοι από 
ανομοιόμορφες πέτρες και κονίαμα και ότι τα μιτάτα είναι υπέργεια ενώ οι τάφοι 
είναι ημιυπέργειοι. 

Κρητικό Μαχαίρι 

Το Κρητικό μαχαίρι, αχώριστος σύντροφος κάθε Κρητικού παλιότερα, το πήραν 
μαζί τους οι Κρητικοί παντού όπου και αν πήγαν είτε ως ταξιδιώτες, είτε ως 
μετανάστες, όταν σε δύσκολες εποχές ορισμένοι απ' αυτούς αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν το όμορφο νησί τους. 

Μπορεί να το συναντήσει κανείς εκτός από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα 
στα πέρατα του κόσμου. Από την Αίγυπτο μέχρι τη Ρωσία και από τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά μέχρι την Αυστραλία, είτε σε σπίτια Κρητικών περήφανο οικογενειακό 
κειμήλιο, είτε σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και παλαιοπωλεία 
σκονισμένο και χωρίς ταυτότητα, ανάμεσα σ' ένα σωρό ετερόκλητα αντικείμενα 
να περιμένει τον άνθρωπο που θα τ' αναγνωρίσει και θα τ' αποκτήσει, 
καταβάλλοντας ως αντίτιμο κάποιο χρηματικό ποσό. Καθένα απ' αυτά κρύβει μία 
μικρή ή μεγάλη ιστορία, μία ιστορία δεμένη με το νησί της Κρήτης και με την 
Κρητική παλικαροσύνη. 

Αφού λοιπόν η παράδοση και τα ιστορικά τεκμήρια έχουν πολιτιστική αξία και 
πολιτιστική φερεγγυότητα, αξίζει να μελετηθεί και να τιμηθεί το χειροποίητο 
Κρητικό μαχαίρι, προτού η παραδοσιακή κατασκευή του σβήσει μέσα στην 
ατέρμονη κίνηση του χρόνου και τούτο, γιατί κάθε φορά που σβήνει μία 
παραδοσιακή τέχνη, ο ανθρώπινος πολιτισμός γίνεται φτωχότερος. 

Κρητικό Μαχαίρι και η ιστορία του 

Ένα από τα πρώτα εργαλεία τα οποία κατασκεύασε ο άνθρωπος και το οποίο τον 
βοήθησε να επιβιώσει στη μακριά και δύσκολη εποχή της αυγής του πολιτισμού 
είναι το μαχαίρι, το πρώτο αγχέμαχο όπλο. Για την κατασκευή του, μιμήθηκε στο 
σχήμα τα νύχια των άγριων ζώων, με τα οποία αυτά έπιαναν και φόνευαν τη λεία 
τους. 

Ένα από τα παλιότερα δείγματα μαχαιριού με τη μορφή με την οποία το 
γνωρίζουμε σήμερα βρέθηκε στο Τζεμπέλ - Ελ - Αράκ ( Gebel - El - Arak ) της 
Αιγύπτου, κατασκευάστηκε από επεξεργασμένο οψιδιανό λίθο κι έχει λαβή από 
ελεφαντόδοντο, διακοσμημένη με ανάγλυφες παραστάσεις εμπνευσμένες από 
πολεμικές σκηνές. Το μαχαίρι αυτό κατασκευάστηκε γύρω στο 3.400 π.Χ. και 
βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Λούβρου. Όμως και στην Κίνα, τη 
Μεσοποταμία και το Λουριστάν του Ιράν βρέθηκαν μαχαίρια τα οποία αγγίζουν 
την ηλικία των 5.000 ετών. 

Αλλά και στη Μυκηναϊκή Ελλάδα από το 1.500 π.Χ. και μετά κατασκευάστηκαν 
θαυμάσια αμφίστομα χάλκινα και ορειχάλκινα μαχαίρια, τα οποία το εμπόριο και 
το κίνητρο του κέρδους τα μετέφερε ακόμα και σε άλλους μακρινούς 
ευρωπαϊκούς τόπους, αφού το εξαγωγικό εμπόριο όπλων άνθισε στη Μυκηναϊκή 
εποχή. 



Και στην κλασική Ελλάδα όμως, είχε ανθίσει η κατασκευή πληθώρας αγχέμαχων 
όπλων και κυρίως μαχαιριών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στους αμέτρητους 
πολέμους, οι οποίοι κατασπάραξαν την Ελλάδα της κλασικής εποχής. 

Την ίδια εποχή της Μυκηναϊκής ακμής, στη Μινωική Κρήτη η οποία μας 
κληροδότησε αρκετά λαμπρά έργα ενός προηγμένου και ταυτόχρονα ιδιόμορφου 
πολιτισμού, κατασκευάστηκαν αξιόλογα μαχαίρια, ελάχιστα δείγματα των οποίων 
έφτασαν μέχρι την εποχή μας. Στο μουσείο του Ηρακλείου μάλιστα, φυλάσσεται 
αγαλματίδιο πολεμιστή από τη Σητεία, Μινωικής εποχής, οπλισμένου με μαχαίρι 
το οποίο παρουσιάζει μερικές ομοιότητες με τα σύγχρονα Κρητικά μαχαίρια. 
Αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, τα 
αγχέμαχα όπλα και τα πολεμικά κράνη γεννήθηκαν στην Κρήτη, αφού εφευρέτες 
τους θεωρούνται οι Κουρήτες, ακόλουθοι του Δία. 

Η ανάγκη άμυνας του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη της μεταλλουργίας και κατ? επέκταση της κατασκευής όπλων στην 
Κρήτη κατά την κλασική εποχή, όταν οι τοξότες του νησιού είχαν εξαιρετική φήμη 
σ? ολόκληρη την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, για τη δεινότητα με την οποία 
χειρίζονταν τα όπλα αυτά. Τη ρωμαϊκή εποχή, οι Ρωμαίοι απέκτησαν πικρή πείρα 
της μαχητικής ικανότητας των Κρητικών και της ευθυβολίας των τόξων τους όταν 
κατέλαβαν το νησί. 

Κατά το Μεσαίωνα και ειδικότερα κατά τον 9ο αιώνα η Κρήτη καταλήφθηκε από 
τους Σαρακηνούς, οι οποίοι ήρθαν από την Ισπανία. Με ορμητήριο το νησί 
ταλαιπωρούσαν με τις επιδρομές τους ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Οι 
Σαρακηνοί της Κρήτης κατασκεύαζαν διάφορους τύπους όπλων επιτόπια και μ? 
αυτά εξόπλιζαν πλοία και πληρώματα κατά τις ναυτικές επιδρομές τους. 

Μετά τη νικηφόρα εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά και την καταστροφή των 
Σαρακηνών της Κρήτης, το νησί επανήλθε στην εξουσία των Βυζαντινών όπου και 
παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα, οπότε πέρασε στα χέρια των Βενετών 
πολύτιμο λάφυρο από τη διανομή των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
μετά τη διάλυση της από τους Σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας. 

Οι Βενετοί κράτησαν την Κρήτη κάτω από την εξουσία τους για περισσότερα από 
450 χρόνια. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η εξαιρετική οργάνωση της διοικητικής 
τους μηχανής και το αμυντικό σύστημα το οποίο είχαν αναπτύξει στο νησί, 
σύμφωνα με το οποίο εκτός από τις ισχυρές τακτικές στρατιωτικές δυνάμεις, η 
άμυνα ενισχυόταν από την τοπική πολιτοφυλακή Κρητικών τοξοτών, φημισμένων 
σε ολόκληρη την ανατολή και από τις δυνάμεις των Ελλήνων και Ιταλών 
γαιοκτημόνων του νησιού. Οι τελευταίες αυτές δυνάμεις εξοπλίζονταν ασφαλώς 
με όπλα τα οποία κατασκεύαζαν επιτόπια Κρητικοί τεχνίτες. 

Μαρτυρίες για τη χρήση μαχαιριών για πολεμικούς σκοπούς κατά το Μεσαίωνα 
έχουμε σε γραπτές πηγές, οι οποίες αναφέρονται στην επανάσταση των 
Ψαρομηλίγγων κατά των Βενετών στα μέσα του 14ου αιώνα. Κατά την 
επανάσταση εκείνη οι Κρητικοί επαναστάτες ήταν οπλισμένοι με τόξα, λόγχες, 
ρόπαλα, μαχαίρες και πέλεκεις. 

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, την εποχή της Βενετοκρατίας υπήρχαν 



μαχαιράδικα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εγκαταστημένα στην ίδια ακριβώς θέση 
που βρίσκονται και σήμερα. 

Μετά την τουρκική κατάκτηση της Κρήτης, οι μεταλλουργοί του νησιού συνέχιζαν 
να κατασκευάζουν εξαίρετα μεταλλουργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και 
μαχαίρια, τα οποία κατά το 19ο αιώνα με τις επανειλημμένες επαναστάσεις των 
Κρητικών οι οποίοι διψούσαν για ελευθερία, αποκτούν ξεχωριστή αξία. 

Η συναισθηματική αλλά και πρακτική πολεμική αξία του Κρητικού μαχαιριού 
συνεχίστηκε και στον αιώνα μας, αφού το Κρητικό μαχαίρι υπήρξε απαραίτητο 
συμπλήρωμα της πολεμικής εξάρτησης του Κρητικού παλικαριού στο Μακεδονικό 
αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική εκστρατεία, ακόμα και 
κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου όπου οι Κρητικοί αντάρτες ήταν 
οπλισμένοι και με το παραδοσιακό τους Κρητικό μαχαίρι, σύμβολο της Κρητικής 
αντρειοσύνης και του πνεύματος αντίστασης της Κρήτης εναντίον κάθε 
κατακτητή. 

 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η Κρήτη έχει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες γαστριμαργικές 
παραδόσεις στον κόσμο, μια παράδοση γεύσεων, αρωμάτων, υλικών και 
τεχνοτροπιών που ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια και φθάνει μέχρι σήμερα. 

Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα γίνεται όλο και περισσότερη συζήτηση στην 
αναζήτηση της ιδανικής δίαιτας για την προαγωγή της υγείας.  

Το νησί της Κρήτης είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον την επιστημονικής κοινότητας 
ήδη από το 1948, τότε που ερευνητές από το Ίδρυμα Rockefeller των Ηνωμένων 
Πολιτειών, κλήθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να 
βελτιωθούν μεταπολεμικά οι «κακές» συνθήκες διαβίωσης στον πληθυσμό της 
Κρήτης. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση της 
διατροφής των Κρητικών, η οποία προς έκπληξη των ερευνητών ήταν διατροφικά 
επαρκής, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες περιορίζονταν στις περιοχές με πολύ 
χαμηλό εισόδημα και με πολύ μικρή παραγωγή τροφίμων από τις ίδιες τις 
οικογένειες (Allbaugh et al. 1953). Σε γενικές γραμμές οι ερευνητές συμπέραναν 
ότι «στο σύνολό τους, ο τρόπος διατροφής και οι διατροφικές συνήθειες ήταν 
υπερβολικά καλά προσαρμοσμένες στις φυσικές και οικονομικές πηγές της 
περιοχής, καθώς και στις ανάγκες των κατοίκων της». 

Η συσχέτιση της διατροφής των κατοίκων της Κρήτης με την υγεία έγινε ευρέως 
γνωστή αργότερα, με τη μελέτη των Επτά Χωρών. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε λίγο 
πριν το 1960 από τον Αμερικανό Ancel Κeys και τους συνεργάτες του, με αφορμή 
τα εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας αλλά και καρδιαγγειακών 
νοσημάτων που είχαν παρατηρηθεί στην περιοχή. Πράγματι, σύμφωνα με 
στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών καμία άλλη περιοχή της Μεσογείου δεν είχε τόσο 
χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας όσο η Κρήτη τόσο πριν, όσο και μετά, από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Allbaugh et al. 1953). Στη μελέτη συμμετείχαν 
συνολικά περίπου 13.000 άνδρες, οι οποίοι επιλέχθηκαν από 16 διαφορετικές 
περιοχές επτά χωρών (Φιλανδία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, 



Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα), με στόχο να διερευνηθεί η ασαφής μέχρι τότε σχέση 
μεταξύ διατροφής και εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών έδειξαν ότι ο πληθυσμός της 
Κρήτης παρουσίαζε την καλύτερη κατάσταση υγείας και τα μικρότερα ποσοστά 
θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο και καρκίνο, σε σχέση με  όλους τους άλλους 
πληθυσμούς που μελετήθηκαν (Keys 1970;Keys et al. 1986; Menotti et al. 1990; 
Menotti et al. 1999). Μετά από 20 έτη παρακολούθησης οι Κρητικοί παρουσίαζαν 
τα μικρότερα ποσοστά θανάτων από όλες τις αιτίες (Menotti et al. 1990), ενώ 
μετά από 25 έτη παρακολούθησης οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο στην Κρήτη 
ήταν εντυπωσιακά λιγότεροι σε σχέση με τους θανάτους που παρατηρήθηκαν 
στους πληθυσμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βόρεια Ευρώπη, αλλά 
ακόμη και συγκριτικά με τους θανάτους που παρατηρήθηκαν σε άλλες περιοχές 
της Νότιας Ευρώπης, όπως την Ιταλία, την Γιουγκοσλαβία και την Κέρκυρα 
(Menotti et al. 1999).  Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 οι θάνατοι από 
στεφανιαία νόσο στην Ιταλία και τη Γιουγκοσλαβία ήταν σχεδόν τριπλάσιοι, ενώ 
στην Κέρκυρα ήταν σχεδόν διπλάσιοι των θανάτων που παρατηρήθηκαν στην 
Κρήτη. 

 

Διάγραμμα 1. Η θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο ανά 1000 άτομα στους 
πληθυσμούς που μελετήθηκαν στη Μελέτη των Επτά Χωρών, μετά από τα 25 έτη 
παρακολούθησης. Δίνεται ο μέσος όρος της θνησιμότητας για δύο πληθυσμούς 
που μελετήθηκαν από τη Φινλανδία, για τρεις πληθυσμούς που μελετήθηκαν από 
την Ιταλία, για 5 πληθυσμούς που μελετήθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία και για 2 
πληθυσμούς που μελετήθηκαν από την Ιαπωνία. Κανένας από τους επιμέρους 
πληθυσμούς δεν παρουσίαζε θνησιμότητα μικρότερη από την Κρήτη.  Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπως  και στην Ολλανδία, μελετήθηκε ένας πληθυσμός. 

(Προσαρμογή από Menotti et al. 1999) 

Η μικρότερη συχνότητα στεφανιαίας νόσου και καρκίνου, αλλά και η μικρότερη 
θνησιμότητα από όλα τα αίτια που παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό της Κρήτης 



αποδόθηκαν στις ιδιαίτερες συνήθειες διατροφής που χαρακτήριζαν την περιοχή 
αυτή (Kromhout et al. 1995; Menotti et al. 1999). 

Μετά τη μελέτη των Επτά Χωρών, οι γάλλοι ερευνητές Serge Renaud και Michel de 
Longeril έδειξαν στη μελέτη Lyon Heart Study ότι η χορήγηση Κρητικού τύπου 
διατροφής σε ασθενείς που είχαν υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μείωσε 
το ποσοστό των θανάτων στους 27 μήνες μετά το επεισόδιο κατά 70%, συγκριτικά 
με τη χορήγηση της διατροφής που συνιστούσε η Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία (De Longeril et al. 1993;De Longeril et al. 1994).  Επιπλέον, μετά από 4 
έτη η δίαιτα Κρητικού τύπου σχετίστηκε με μείωση του ποσοστού των συνολικών 
θανάτων κατά 56% και με μείωση της συχνότητας καρκίνου κατά 61% (De Longeril 
et al. 1998). 

Ποιο είναι όμως το μυστικό της κρητικής διατροφής; Η απάντηση είναι ότι οι 
Κρητικοί τρέφονται με τα προϊόντα που παράγει η γη τους, δηλαδή τρώνε άφθονα 
κηπευτικά, χόρτα και λαχανικά, όσπρια και φρούτα, αρωματίζουν το φαγητό τους 
με βότανα και φυτά από τα βουνά του νησιού, όπως θυμάρι και βασιλικό, ενώ 
σχεδόν πάντα συνοδεύουν το φαγητό με κρασί από τα τοπικά αμπέλια και 
εξαιρετικά νόστιμο ψωμί, που παραδοσιακά είναι ζυμωτό. 

Άλλο χαρακτηριστικό του κρητικού τραπεζιού είναι η ποικιλία των πιάτων, όπου 
κανένα δεν μονοπωλεί τη γεύση αλλά όλα μαζί συνθέτουν ένα εύγευστο σύνολο. 

Το σημαντικότερο όμως διατροφικό στοιχείο είναι το λάδι, το οποίο για τους 
Κρητικούς όπως και για όλους τους λαούς της Μεσογείου, αποτελεί τη βασική 
πηγή λίπους. 

Το λάδι αποτελεί τη βάση της κρητικής και ελληνικής διατροφής, και 
χρησιμοποιείται στα περισσότερα πιάτα εκτοπίζοντας το βούτυρο ή άλλα είδη 
λαδιού που χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η θρεπτική αξία του 
λαδιού είναι τεράστια καθώς αποτελεί το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό της φύσης, 
προστατεύοντας δηλαδή τον οργανισμό από την οξείδωση και την ανάπτυξη των 
ελεύθερων ριζών που προκαλούν σοβαρές παθήσεις. 

Η Κρήτη με το μεσογειακό της κλίμα και τη καλή σύσταση του εδάφους της 
επιτρέπει στο ελαιόδενδρο όχι μόνο να ευδοκιμεί παντού, τόσο σε πεδινές όσο 
και σε ορεινές περιοχές, αλλά και να αποδίδει στο λάδι την καλύτερη δυνατή 
ποιότητά του, με χαμηλή οξύτητα και υπέροχο άρωμα. Το γεγονός ότι οι Κρητικοί 
ζουν περισσότερο και έχουν τους χαμηλότερους δείκτες στην εμφάνιση 
ασθενειών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το ότι είναι οι μεγαλύτεροι 
καταναλωτές λαδιού παγκοσμίως. 

Είναι σίγουρο είναι ότι η άριστη υγεία και μακροζωία των Κρητικών οφείλεται 
στην παραδοσιακή διατροφή τους. Μια διατροφή στην οποία αξίζει να 
στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και να την ακολουθήσουμε. 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η ιστορία της κρητικής διατροφής και της κρητικής κουζίνας χάνεται στα βάθη του 
χρόνου. Αποτελεί τη συνέχεια μιας παράδοσης που ξεκινά από τη μινωική εποχή 
και φτάνει ως τις μέρες μας. Από τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών 



φαίνεται πως και οι αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες, κατανάλωναν πριν από 4000 
χρόνια τα ίδια σχεδόν προϊόντα που καταναλώνει και ο σημερινός κρητικός. Στα 
ανάκτορα της μινωικής εποχής βρέθηκαν τα μεγάλα πιθάρια για το λάδι της ελιάς, 
τους δημητριακούς καρπούς, τα όσπρια και το μέλι. Και στις διάφορες 
εικονογραφικές μαρτυρίες βλέπουμε τον απίθανο κόσμο των κρητικών φυτών και 
βοτάνων. 

Καθώς περνούσαν οι αιώνες η κρητική κουζίνα συγκέντρωνε την γνώση και την 
εμπειρία που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, έτσι που ο Αθηναίος, Έλληνας 
συγγραφέας των ρωμαϊκών χρόνων, να μας πληροφορεί για δύο εξαιρετικά 
περίπλοκα και γευστικά γλυκά που παρασκευάζονται στην αρχαία Κρήτη με 
πετιμέζι και μέλι, με ξηρούς καρπούς, σησάμι και σπόρια παπαρούνας. 

Στα βυζαντινά χρόνια οι Κρητικοί διατηρούν τις συνήθειες τους και η κουζίνα των 
αστικών οικογενειών αρέσκεται σε πολύπλοκα εδέσματα, τα οποία πρόσφεραν 
εξαιρετική γεύση. Ο αγροτικός πληθυσμός εξακολουθεί να στηρίζει την επιβίωση 
του στη φύση: στα χόρτα, στους καρπούς, στα όσπρια, στην ελιά και το λάδι. Όλα 
αυτά όμως, τα πλούτιζε με τη δύναμη της γόνιμης φαντασίας. Μπορούσε να 
μαγειρέψει τα προϊόντα του με πολλούς τρόπους και να τα κάνει γευστικά και 
νόστιμα. 

Αυτή η συνήθεια τον βοήθησε πολύ να επιβιώσει κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες, όταν το νησί κατακτήθηκε διαδοχικά από τους Άραβες (824-961), τους 
Ενετούς (1204-1669) και τους Τούρκους(1669-1898). Οι κατακτητές άλλαζαν αλλά 
δεν άλλαζε η ψυχή, η θρησκεία, η γλώσσα και... η κουζίνα του Κρητικού! 

Αυτή η συνέχεια δημιούργησε μια παράδοση που αποδεικνύεται σήμερα 
πολύτιμη μια και η διεθνής επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο όχι μόνο για την 
κρητική κουζίνα αλλά και για το "θαύμα της κρητικής διατροφής". 

Κρητική ή μεσογειακή διατροφή; 

Οι παραδοσιακές δίαιτες των λαών της Μεσογείου ήταν το αποτέλεσμα 
σημαντικών εξελίξεων που συνέβησαν σε διάστημα δύο χιλιετιών με βασικές 
επιρροές από τους Έλληνες, τους Άραβες, τους Ασιάτες και τους Αμερικανούς 
(Padilla et al. 2001). Περίπου 20 χώρες, αρκετά ετερογενείς μεταξύ τους μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως Μεσογειακές, οι διατροφικές συνήθειες των οποίων 
ποικίλλουν λόγω θρησκευτικών, οικονομικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. 
Έτσι, ο όρος «Μεσογειακή διατροφή» είναι σε κάποιο βαθμό παραπλανητικός, 
αφού στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μία, αλλά πολλές Μεσογειακές 
διατροφές. 

Ο όρος «Μεσογειακή διατροφή», με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα, 
ουσιαστικά εισήχθη από τους επιστήμονες της διατροφής για να περιγράψει τη 
διατροφή της Κρήτης, αλλά και τις διατροφές άλλων περιοχών της Μεσογείου οι 
οποίες παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν, κατά τις δεκαετίες του 1950 
και 1960, όταν είχαν πια ξεπεραστεί οι συνέπειες του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου, αλλά και πριν την άφιξη της κουλτούρας του γρήγορου φαγητού. Επειδή 
το ελαιόλαδο ήταν η βασική πηγή λίπους στη διατροφή των Κρητικών, ο όρος 
«Μεσογειακή διατροφή» ουσιαστικά περιγράφει το διατροφικό πρότυπο εκείνο 



που επικρατούσε στις περιοχές της Μεσογείου στις οποίες καλλιεργούνταν 
παραδοσιακά τα ελαιόδενδρα (Willett et al. 1995). 

Τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής. 

Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε αδρά τη διατροφή των Κρητικών στη δεκαετία του 
1960, θα λέγαμε ότι πυρήνα της διατροφής αποτελούσαν τα τρόφιμα από φυτικές 
πηγές, ενώ τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης είχαν περισσότερο περιφερειακό 
χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές καταναλώνονταν εποχιακά τρόφιμα που 
υφίστανται ελάχιστη ή και καθόλου επεξεργασία,  τα οποία ήταν προϊόντα της 
ευρύτερης περιοχής. 

Φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα, όσπρια, λαχανικά, ενδημικά άγρια χόρτα και 
αρωματικά φυτά, μη επεξεργασμένα δημητριακά και ξηροί καρποί, των οποίων 
την καλλιέργεια ευνοούσε το κλίμα της περιοχής, καταναλώνονταν σε αφθονία 
και αποτελούσαν τη βάση της διατροφής των Κρητικών την περίοδο αυτή. 
Γαλακτοκομικά προϊόντα καταναλώνονταν καθημερινά σε χαμηλές έως μέτριες 
ποσότητες. Πουλερικά και ψάρια καταναλώνονταν σε εβδομαδιαία βάση σε 
μέτριες ποσότητες, ενώ αντίθετα το κόκκινο κρέας καταναλωνόταν μόνο λίγες 
φορές μέσα στο μήνα. Τη βασική πηγή λίπους στη διατροφή αποτελούσε το 
ελαιόλαδο, το οποίο χρησιμοποιούνταν τόσο στις σαλάτες, όσο και στην 
παρασκευή των φαγητών, σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης στις 
οποίες καταναλώνονταν κυρίως ζωικά λίπη. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό της 
διατροφής της Κρήτης το 1960 ήταν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως με τη 
μορφή του κόκκινου κρασιού που συνόδευε τα γεύματα. Τέλος, σύνηθες 
καθημερινό επιδόρπιο αποτελούσαν τα φρέσκα φρούτα, ενώ διάφορα 
παραδοσιακά γλυκά με βάση το μέλι καταναλώνονταν λίγες φορές μέσα στην 
εβδομάδα (Willett et al. 1995;Kromhout et al. 1989;Simopoulos 2001). 

Διαφοροποιήσεις από τις δίαιτες άλλων χωρών της Μεσογείου. 

Η Κρητική διατροφή του 1960 παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με δίαιτες 
άλλων περιοχών της Μεσογείου κατά της ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, στη μελέτη 
των Επτά Χωρών φάνηκε ότι στην Κρήτη η κατανάλωση ελαιολάδου, οσπρίων, 
φρούτων και πατάτας ήταν υψηλότερη συγκριτικά με την κατανάλωση των 
τροφίμων αυτών στη Νότια Ιταλία. Από την άλλη, το κόκκινο κρέας, το ψάρι και τα 
δημητριακά καταναλώνονταν σε μικρότερες ποσότητες (Kromhout et al. 1989). 

Διατροφική ισορροπία 

Αρχικά, η προστατευτική επίδραση της Κρητικής διατροφής στην υγεία 
αποδόθηκε στην υψηλή περιεκτικότητά της σε μονοακόρεστα λιπαρά, λόγω της 
καθημερινής χρήσης του ελαιολάδου, και στη χαμηλή περιεκτικότητά της σε 
κορεσμένα λιπαρά, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. Πλέον 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι αυτό το διατροφικό σχήμα παρουσιάζει και 
άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά, αφού πρόκειται για μια διατροφή που όταν 
καταναλώνεται σε επαρκείς ποσότητες παρέχει όλα τα απαραίτητα μικροθρεπτικά 
συστατικά (δηλαδή τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία), ενώ είναι πλούσια σε 
ω-3 λιπαρά οξέα, σε φυτικές ίνες, σε αντιοξειδωτικά συστατικά και σε διάφορα 
φυτοχημικά, τα οποία ασκούν σημαντικές δράσεις σε διάφορες λειτουργίες, 



επηρεάζοντας με θετικό τρόπο την υγεία του οργανισμού (Willett et al. 
1995;Kafatos et al. 2000;Simopoulos 2001). 

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Από την Κρητική στη Μεσογειακή διατροφή και στις πρόσφατες ανακαλύψεις σε 
σχέση με διάφορα χρόνια νοσήματα και δείκτες υγείας 

Με βάση τη διατροφή της Κρήτης το 1960 ορίστηκε από τους επιστήμονες της 
υγείας και της διατροφής το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής το οποίο έχει 
αποτελέσει αντικείμενο έντονης επιστημονικής αναζήτησης τα τελευταία έτη. Τα 
αποτελέσματα των μελετών υποδεικνύουν ότι τα άτομα που υιοθετούν αυτό το 
διατροφικό πρότυπο παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων 
χρόνιων νοσημάτων, ενώ διάφοροι δείκτες υγείας παρουσιάζονται βελτιωμένοι 
στα άτομα αυτά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 60% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως 
οφείλονται σε χρόνια νοσήματα  και η υιοθέτηση συμπεριφορών που σχετίζονται 
με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, όπως η διατροφή, μπορεί να μειώσει την εμφάνιση 
των νοσημάτων αυτών σε πολύ μεγάλο βαθμό (www.who.int). Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής σχετίζεται με 83% μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, με 91% μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης διαβήτη στις γυναίκες και με 71% μείωση της συχνότητας εμφάνισης 
καρκίνου του παχέος εντέρου στους άνδρες. Κατά συνέπεια, με βάση τα 
δεδομένα αυτά η επιστροφή στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, θα πρέπει να 
ιδωθεί ως επείγουσα ανάγκη από όλους μας. 

Στις παρακάτω ενότητες αναφέρονται συνοπτικά κάποια μόνο από τα πολλά 
αποτελέσματα των ερευνών των τελευταίων ετών πάνω στο ρόλο της 
Μεσογειακής πλέον διατροφής στην υγεία. Παρουσιάζονται μόνο αποτελέσματα 
από μελέτες στις οποίες αξιολογήθηκε η Μεσογειακή διατροφή ως σύνολο, και 
όχι μεμονωμένα συστατικά αυτής. 

Οτιδήποτε αναφέρεται ισχύει και για την Κρητική διατροφή του 1960, αφού η 
Μεσογειακή διατροφή ορίστηκε με βάση αυτήν. Αντίθετα, δεν θα μπορούσε να 
ισχυριστεί το ίδιο εύκολα κανείς ότι η διατροφή άλλων χωρών της Μεσογείου 
κατά την ίδια περίοδο συνδέεται με τα ίδια οφέλη στην υγεία. 

 

Μακροβιότητα 

Το γήρας είναι αποτέλεσμα των βιολογικών αλλαγών που προκύπτουν από τη 
συσσώρευση μη αναστρέψιμων βλαβών στα κύτταρα του οργανισμού και η 
διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν 
την πορεία της διαδικασίας αυτής (Canella et al. 2009). Πρώτα η  μελέτη των Επτά 
Χωρών και στη συνέχεια και άλλες μελέτες έδειξαν ότι η Κρητική, και αργότερα η 
Μεσογειακή διατροφή, συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης και στη 
μακροβιότητα. Τα άτομα που υιοθετούν τη Μεσογειακή διατροφή παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μειωμένη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, αλλά και 
ειδικότερα μειωμένη θνησιμότητα τόσο από στεφανιαία νόσο, όσο και από 



καρκίνο (Trichopoulou et al. 2003;Knoops et al. 2004;Trichopoulou et al. 
2005;Bamia et al. 2007;Mitrou et al. 2007;Sofi et al. 2008). 

Καρδιαγγειακά νοσήματα 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν αυτή τη στιγμή την πρώτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, και ανάμεσα σε αυτά η στεφανιαία νόσος, με βασική κλινική 
εκδήλωση το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατέχει την πρώτη θέση 
(www.who.int).  Η μελέτη των Επτά Χωρών ήταν η πρώτη που έδειξε τη σχέση 
μεταξύ Κρητικής διατροφής και στεφανιαίας νόσου, αλλά τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώθηκαν και σε αρκετές επόμενες μελέτες (Martinez-Gonzalez et al. 
2002;Panagiotakos et al. 2008;Fung et al. 2009). Πέρα από τη στεφανιαία νόσο και 
το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η Μεσογειακή διατροφή έχει φανεί να ασκεί 
προστατευτική δράση και στην εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων (Fung et al. 
2009). Επίσης, η υιοθέτηση Μεσογειακής διατροφής έχει σχετιστεί με χαμηλότερα 
επίπεδα αρτηριακής πίεσης (Psaltopoulou et al. 2004) και σε κάποιες μελέτες με 
μειωμένη συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης (Panagiotakos et al. 2003). 

Η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να σχετίζεται και με χαμηλότερα 
επίπεδα διαφόρων δεικτών που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά 
νοσήματα, όπως τα επίπεδα ομοκυστεΐνης και τα επίπεδα διαφόρων δεικτών 
φλεγμονής (Panagiotakos et al. 2004;Panagiotakos et al. 2005;Salas-Salvado et al. 
2007) 

 

 

Παχυσαρκία 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1/3 των ενήλικων ατόμων 
παγκοσμίως μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπέρβαρα και το 1/10 ως 
παχύσαρκα (www.who.int). Τα ποσοστά αυτά καθιστούν την παχυσαρκία ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημόσια υγεία, αφού πρόκειται για τον 
6ο πιο σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση ασθενειών παγκοσμίως. Αν και η 
σχέση της Μεσογειακής διατροφής με την παχυσαρκία είναι ακόμη υπό 
διερεύνηση και τα συμπεράσματα προς το παρόν ασαφή,  σε κάποιες μελέτες έχει 
φανεί ότι τα άτομα που ακολουθούν διατροφή Μεσογειακού τύπου  έχουν 
χαμηλότερο βάρος (Schroder et al. 2004;Shubair et al. 2005;Panagiotakos et al. 
2006), αλλά και μικρότερη εναπόθεση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς 
(Panagiotakos et al. 2006). Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η 
συσσώρευση σπλαχνικού λίπους αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την 
εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών που προδιαθέτουν για διαβήτη και 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, η υιοθέτηση της διατροφής αυτής έχει φανεί να 
σχετίζεται με μείωση του ρυθμού αύξησης του βάρους και της εμφάνισης 
παχυσαρκίας με την πάροδο των ετών (Sanchez-Villegas et al. 2006;Mendez et al. 
2006). 

Καρκίνος 

Η υιοθέτηση Μεσογειακού τύπου διατροφής έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου γενικά (Benetou et al. 2008),  αλλά και με 



μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου σε διάφορες θέσεις. Έτσι, έχει φανεί 
να σχετίζεται με μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στην ανώτερη 
αναπνευστική οδό και συγκεκριμένα  στη στοματική κοιλότητα, στο φάρυγγα 
(Fransceschi et al. 1999), στον οισοφάγο (Bosetti et al. 2000) και στον λάρυγγα 
(Bosetti et al. 2002). Επιπλέον, έχει φανεί να σχετίζεται με μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Murtaugh et al. 2008;Cottet et al. 2009) και 
ορθοκολικού καρκίνου (Reedy et al. 2008). 

Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 25% των περιπτώσεων ορθοκολικού καρκίνου, 
πάνω από 15% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και πάνω από 10% των 
περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη, του παγκρέατος και του ενδομητρίου θα 
μπορούσε να προληφθεί με την υιοθέτηση της παραδοσιακής Μεσογειακής 
διατροφής (Trichopoulou et al.  2000). 

Κρητικά προϊόντα - Κρητική ρακή 

Όλον τον Νοέμβρη η Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη γύρω από ένα καζάνι μαζεύεται. 
Όχι για να αποστάξει τα στράφυλά της μόνο, αλλά για να βγάλει και το 
απόσταγμα της ψυχής της. Να επιστρέψει στις συνήθειες των προγόνων της. Να 
πιεί ρακή, να ψήσει οφτές πατάτες, να πει ιστορίες και να "αντιγυρίσει" 
μαντινάδες: 

Χαρώ την, την παρέα μας 
να 'τανε κι' άλλη τόση 
κρασί, ρακή και τσικουδιά 
μέχρι να ξημερώσει… 

Κρασί, ρετσίνα και ρακή, 
χούμελι, πετιμέζι 
μόνο στην Κρήτη θα το βρεις 
σε Κρητικό τραπέζι…. 

Στην Κρήτη η ρακή ή αλλιώς τσικουδιά είναι στην ουσία ένα εργαλείο "κοινωνικής 
επικοινωνίας", περιέχει περίπου 37% αλκοόλ γεγονός που το κατατάσσει στην 
κατηγορία των πλέον δυνατών αλκοολούχων ποτών. Κάθε φθινόπωρο μετά τη 
σοδειά του σταφυλιού ποικίλοι εορτασμοί κρασιού ξεκινούν σε όλη την Ελλάδα. 
Τέτοιες μέρες μετά τον τρύγο και τα πατήματα για τον μούστο και το φρέσκο 
κρασί, σειρά έχει η παρασκευή της τσικουδιάς... 

Η λέξη τσικουδιά προέρχεται από τα τσίκουδα, δηλαδή τα υπολείμματα της 
μουστοποίησης των σταφυλιών -τσάμπουρα, φλούδες και κουκούτσια. Στην 
Κρήτη ονομάζεται τσικουδιά ή χρησιμοποιείται η τούρκικη λέξη ρακή. Ξεχωρίζει 
από όλα τα άλλα τσίπουρα διότι αποτελεί απόσταγμα μόνον από τα τσίκουδα, 
χωρίς την προσθήκη κανενός άλλου αρωματικού φυτού. 

Η Κρητική ρακή έχει μία ιστορία χιλιάδων χρόνων. Γνωρίζουμε πως οι διατροφικές 
συνήθειες των αρχαίων Μινωιτών διέφεραν πολύ από των υπολοίπων 
μεσογειακών λαών. Η διατροφή τους ήταν κυρίως βασισμένη σε κρέας και 
λαχανικά και το αγαπημένο τους ποτό για το γεύμα ήταν η ρακή.  

Δεν υπάρχει νοικοκυριό στην Κρήτη, χωρίς ένα μπουκάλι ρακί ή τσικουδιά άμεσα 
διαθέσιμο κάθε στιγμή... Μ΄ αυτήν ξεκινούν τα γλέντια και οι χαρές, υποδέχονται 



οι Κρητικοί τους επισκέπτες, μ΄ αυτήν χωρατεύουν στα καφενεία ή κάνουν τις 
σοβαρές τους κουβέντες. Συνοδεύεται από κρητικούς παραδοσιακούς μεζέδες, μα 
για τους γνώστες πάει καλύτερα με οφτές πατάτες, ελιές, λάχανο ωμό, αγγουράκι, 
χοχλιούς και παξιμάδια... 

Τα γλέντια ακόμη και την ώρα της παραγωγής της τσικουδιάς στις κρητικές 
καζανιές είναι ονομαστά. Γύρω από τη "ρούμπα" (το σωληνάκι, απ΄ όπου βγαίνει 
η πρώτη ρακή), συγκεντρώνονται μέλη οικογενειών, παρέες, καλεσμένοι - φίλοι 
και γλεντάνε.  

Για τον επισκέπτη - τουρίστα που θα παραβρεθεί σε ρακοκάζανο, είναι μια 
μοναδική εμπειρία που σπάνια συναντά. 

Και σίγουρα θα θυμάται, με ένα μπουκάλι τσικουδιά που θα πάρει μαζί του 
φεύγοντας, την κρητική παράδοση και φιλοξενία. 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Η κρητική φορεσιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της λαογραφίας 
της Κρήτης. Οι άνδρες φορούν βράκα με σαλβάρια, τον επενδυτή, γελέκο, 
μεϊντάνι, ζώνη, καρτσόνια και καπότο, επίσης ασημένιο μαχαίρι στη μέση, 
βουργίδι και κρατούν κατσούνα. Άλλες φορές αντί βράκα φορούν κυλότα σε τύπο 
στρατιωτικό που μπαίνει μέσα στα στιβάνια (τις μαύρες μπότες που 
συμπληρώνουν την ενδυμασία), γελέκο με φαρδιά ζώνη και κρουσάτο μαντίλι. 

Οι γυναίκες φορούν φούστα με σάκο, κατινάκι (φόρεμα με μπούστο ραμμένο σε 
πλατιά φούστα), τζεμπέρι στο κεφάλι, μπροστοποδιά, σαλβάρι (μακριά βράκα), 
ποκαμίσα και μαύρα παπούτσια, καθώς και πολλά χρυσαφικά κυρίως λίρες. 

Η χειροποίητη κιλότα αποτελεί παραδοσιακή Κρητική ενδυμασία η οποία 
αντικατέστησε την βράκα μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. Η ενδυμασία αυτή 
φορέθηκε κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης επί Κρητικής Πολιτείας. 

Η κιλότα φοριέται με μαύρο πουκάμισο, γιλέκο, πλατιά υφαντή ζώνη, μαύρο 
μαντίλι στο κεφάλι και στιβάνια. 

 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Οι Κρητικοί μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Βενετούς, και για δυο 
περίπου αιώνες, συνεχίζουν να φορούν το βυζαντινό ένδυμα που φόρεσαν μετά 
την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς (961), όπως αυτό μας 
παρουσιάζεται από εκθέσεις Βενετών Προβλεπτών, κρητικά κείμενα και, κυρίως, 
από τοιχογραφημένες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Το βυζαντινό 
στιχάριο (μακρύ ριχτό ρούχο μέχρι τους αστράγαλους σχεδόν) κυριαρχεί, ενώ οι 
νεότεροι στην ηλικία φορούν ρούχο πάνω από το γόνατο με ζώνη στη μέση και τη 
χαρακτηριστική κάλτσα από κάτω. Τα ρούχα της περιόδου αυτής χαρακτηρίζονται 
από έντονα και ποικίλα χρώματα. 

Με την πάροδο του χρόνου οι Κρήτες, ακολουθώντας το νέο ρεύμα ή και κατόπιν 
διαταγών, ντύνονται σύμφωνα με τη βενετσιάνικη μόδα ανάλογα με την τάξη που 
ανήκουν και το επάγγελμα που εξασκούν. Αυτά, βέβαια, όσον αφορά στους 
εύπορους και τους αξιωματούχους, γιατί οι αγρότες και γενικά οι κάτοικοι της 
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υπαίθρου που έπασχαν οικονομικά από την αφαίμαξη των Βενετών είχαν 
καταντήσει κουρελήδες και ο καθένας ντυνόταν με ότι έβρισκε ίσα για να καλύψει 
τη γύμνια του. 

Αυτή ήταν η κρητική ενδυμασία μέχρι το μισό περίπου του 16 ου αιώνα. 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Η Γυναικεία Κρητική ενδυμασία ξεχωρίζει και αυτή με το δικό της τρόπο. Η 
Γυναικεία ενδυμασία αποτελείται από τα παρακάτω :Το σαλβάρι , μακρυά βράκα 
από χοντρό βαμβακερό ύφασμα .Την ποκαμίσα, επίσης από χοντρό ύφασμα. Την 
σάρτζα , φούστα χρώματος ερυθρού , με χρυσοκέντητη ταινία σηκωμένη εμπρός 
και πλαγίως. Την ποδιά , Είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα . Μικρή απο λευκόν 
υφαντό κεντημένη απο πολλά χρώματα ( σε κυριαρχεία είναι το κόκκινο) και 
κροσσωτή. Την ζώνη , χρώματος ερυθρού , συνήθως απο μαλλί , και καλύπτει το 
σύνολο της μέσης Λευκές κάλτσες . Μαύρα υποδήματα . Τον διαφανή σκούφο . Το 
μανδήλι , χρώματος ερυθρού με κίτρινο κρόσσι . Από το λαιμό προς το στήθος 
φοράνε γιορτάνια , με χρυσά φλουριά , και σταυρό με πολύχρωμα συνήθως 
πετράδια. Στη ζώνη τοποθετείτε το μαχαίρι , όπως και στην ανδρική ενδυμασία , 
συμβολίζοντας έτσι την τιμή αλλά και τη δύναμη άμυνας. 

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Η κοινωνική ζωή των Κρητικών είναι, από τα πανάρχαια χρόνια, στενά δεμένη με 
το χορό. Σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, Κρητικοί όλων των ηλικιών, άνδρες 
και γυναίκες, χορεύουν ασταμάτητα. 
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν μάλιστα ότι οι Κρήτες είχαν βρει ένα ιδιαίτερο τρόπο 
να επικοινωνούν με τους Θεούς. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι Κρήτες δεν έκαναν 
διαχωρισμό στους χορούς που γίνονταν για τελετουργικό σκοπό η για 
διασκέδαση. Ένα αγαλματίδιο του 15ου αιώνα που βρέθηκε στο Παλαίκαστρο 
Σητείας και αναπαριστά τρεις γυναίκες σε κύκλο να χορεύουν περιστοιχίζοντας 
μια άλλη που παίζει λύρα. Μας δίνει ακόμα μια καλύτερη εικόνα για τους απλούς 
κυκλικούς χορούς. 
Ο πιο φημισμένος κρητικός χορός ήταν ο πυρρίχιος και με τη γενική ονομασία 
«πυρρίχη» χαρακτηρίζονταν όλοι οι πολεμικοί χοροί της αρχαιότητας. Με τα 
χρόνια ο χορός εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και η κάθε πόλη που άρχιζε να τον 
χορεύει, δίνοντάς του και διαφορετικό όνομα, φιλοδοξούσε την πατρότητά του. 
Από το 300 μ.Χ. τον πυρρίχιο αρχίζουν να χορεύουν και οι γυναίκες και από τότε 
κάποιες παραλλαγές του παίρνουν χαρακτήρα χορού ερωτικού. 

Οι περισσότεροι μελετητές σήμερα είναι πεπεισμένοι ότι αρκετούς χορευτικούς 
τύπους, οι αρχαίοι Έλληνες τους διδάχτηκαν από την Κρήτη. 

Για πολλούς από τους παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, μπορούμε να πούμε 
πως αποτελούν απόηχους των χορών των Κουρητών ή των χορών της πυρρίχης, 
ως παραλλαγές ή άλλες ονομασίες τους, μετασχηματισμένες στο πέρασμα των 
αιώνων.  

Ο Συρτός ή Χανιώτης ή Χανιώτικος  

Πρόκειται για τον πιο διαδεδομένο χορό της Κρήτης. Χορεύεται κυκλικά και 
αποτελείται από 12 βήματα. Οι κινήσεις είναι απλές και ομοιόμορφες. Η 



πρωταρχική μορφή του εντοπίζεται στην περιοχή των Χανίων και χορεύεται από 
άνδρες και γυναίκες. Ονομάζεται συρτός ή σερτός γιατί τα πόδια του χορευτή 
σέρνονται στο έδαφος χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη γη την οποία οι 
Κρήτες λάτρεψαν ως θεά. 

Πεντοζάλι ή Πεντοζάλης 

Είναι ένας χορός ενθουσιώδης και πολεμικός, που πήρε το όνομά του από τα 
πέντε βασικά βήματα, τα “ζάλα” που λένε και οι Κρητικοί. Επαναλαμβανόμενα 
αυτά τα βήματα γίνονται δέκα. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες (άλλοι θέλουν 
να χορεύεται μόνο από άνδρες) πιασμένους από τους ώμους, με χέρια τεντωμένα 
σε ανοιχτό κύκλο. Το πεντοζάλι είναι, ίσως, ο πιο γνωστός, αλλά και ιστορικός 
χορός της Κρήτης και αντιπροσωπεύει την κρητική λεβεντιά. 

Σούστα  

Η Σούστα είναι ο αντικριστός χορός της Κρήτης που έχει πάρει πολλά στοιχεία από 
τον αρχαίο πυρρίχιο. Ο ιδιαίτερος τρόπος που χορεύεται το καταμαρτυρεί. Ο 
χορός χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, εναλλάξ πιασμένοι από τις παλάμες 
όλοι μαζί σχηματίζουν στην αρχή ένα ημικύκλιο χορεύοντας, στη συνεχεία 
χωρίζουν και στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλο σχηματίζοντας δυο ομάδες, 
ανδρών και γυναικών. Σε όλη τη διάρκεια του χορού ανάμεσα στο ζευγάρι 
αναπτύσσεται μια ιστορία, ο άνδρας με καλέσματα και αγκαλιάσματα, με 
στριφογυρίσματα και πηδήματα προσκαλεί τη γυναίκα, την πλησιάζει ερωτικά. Η 
γυναίκα με τη σειρά της με τσακίσματα και πλησιάσματα με στροφές και 
απομακρύσματα αντιστέκεται στο ερωτικό κάλεσμα. 

Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός Χορός ή Πηδηχτός 

O Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός πηδηχτός είναι ένας χορός αλματώδης ο οποίος 
ολοκληρώνεται σε δεκαέξι βήματα, (οκτώ μπροστά και οκτώ πίσω) Ο χορός αυτός 
είναι ενθουσιώδης και δυναμικός Χορεύεται κυκλικά με τα χέρια πιασμένα από 
τις παλάμες στο ύψος των ώμων και τους αγκώνες λυγισμένους. Εξελίσσετε με 
λεβεντιά και ενθουσιασμό και αφήνει τον χορευτή η τη χορεύτρια που σέρνει το 
χορό να αυτοσχεδιάσει χωρίς να την περιορίζει ιδιαίτερα ο σκοπός. 

Σιγανός  

O Σιγανός είναι αργός περπατητός χορός ο οποίος χορεύεται με τα χέρια 
πιασμένα από τους ωμούς, ολοκληρώνεται με έξι ή οκτώ βήματα, με οκτώ βήματα 
χορεύεται στο Μυλοπόταμο, ενώ με έξι χορεύεται στο Ηράκλειο. Ο Σιγανός 
λέγεται ότι είναι ο χορός της νύφης, γιατί χορεύεται στους γάμους με το γαμπρό 
μπροστά και τη νύφη δίπλα. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ακριβής 
προέλευση του, λέγεται όμως ότι κατά την Τουρκοκρατία, οι αγάδες συνήθιζαν να 
καλούν τους Κρητικούς στους οντάδες του και ρίχνοντας στο πάτωμα ρόδι για να 
γλιστρούν έβαζαν τις γυναίκες και τις κόρες τους να χορεύουν για να πέφτουν 
κάτω να σηκώνονται τα φουστάνια τους και να κάνουν χάζι. 

Τριζάλης 

Το όνομα του είναι σύνθετο από τις λέξεις τρία και ζάλα (βήματα) γι’ αυτό και 
ονομάστηκε Τριζάλης. Συχνά χαρακτηρίζεται “Κουρουθιανός”, πράγμα που 
σημαίνει ότι συνηθιζόταν ιδιαίτερα στο χωριό Κουρούτες της Αμπαδιάς. 



Ντουρνεράκια 

Ο γνωστός χορός Χασαποσέρβικο, ο οποίος πέρασε στη δισκογραφία από τον 
Κώστα Μουντάκη την δεκαετία του 1960. 

Ξενομπασάρης 

Η μελωδία του είναι χαριτωμένη, ανάλαφρη και προκαλεί τους μερακλήδες να 
χορέψουν. Παλαιότερα τον χόρευαν και τον τραγουδούσαν σε κάθε γλέντι 
ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά της Ιεράπετρας και στο κάτω Μεραμπέλλο. 

Μικρό-Μικράκι 

Γυναικείος χορός, όπου οι γυναίκες σχημάτιζαν κύκλο και στην γραμμή αυτού 
χόρευαν με τις παλάμες πιασμένες στο ύψος των ώμων με λυγισμένους αγκώνες. 

Ντάμες 

Χορεύεται από άντρες και γυναίκες, με τη γυναίκα να κρατάει την άκρη ενός 
μαντηλιού με το αριστερό της χέρι και δίπλα της να πιάνει την άλλη άκρη ένας 
άντρας μέχρι τη στιγμή που ο λυράρης θα φωνάξει “ντάμα”, οπότε κάθε άντρας 
αφήνει το μαντήλι της ντάμας του για να πιάσει δίπλα σε αυτήν που είναι 
μπροστά του. Ο χορευτής που βρίσκεται στο τέλος μένει συνήθως μόνο με τη 
συνοδεία μιας καρέκλας (γιατί οι γυναίκες είναι σκόπιμα κατά μία λιγότερες). 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

Η μαντινάδα ή πατινάδα ή κοτσάκι είναι ποίημα που αποτελείται από δυο 
στίχους που συνήθως είναι δεκαπεντασύλλαβοι σε ομοιοκαταληξία ή και τέσσερα 
ημιστίχια που δεν ομοιοκαταληκτούν απαραίτητα. Αποτελεί μέσο αυθόρμητης 
λαϊκής έκφρασης σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, κυρίως όμως ως κατηγορία του 
νησιώτικου ελληνικού τραγουδιού στην Κρήτη, που είναι ξακουστή για τις 
μαντινάδες της. 

Αυτό το είδος της έμετρης λαϊκής έκφρασης στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στην 
Απείρανθο της Νάξου λέγεται "κοτσάκι" (π.χ. "Με κοτσάκια φανερώνω, / της 
αγάπης μου τον πόνο"!) Αντίστοιχα ονόματα αυτού του είδους είναι επίσης τα 
λιανοτράγουδα, οι ρίμες, οι παρόλες τα "στιχάκια" ή τα "δίστιχα" άλλων περιοχών 
της Ελλάδας. 

Ειδικότερα, η κρητική μαντινάδα διακρίνεται για την ιδιάζουσα έκφραση, το 
μεστό της φράσης και αντανακλά τα αισθήματα, τη σκέψη και τη ζωή του 
κρητικού λαού. Αντλεί τη θεματολογία της από ποικίλους τομείς και ανάλογα 
διακρίνονται σε σκωπτικές μαντινάδες, ερωτικές, ευκαιριακές και φιλοσοφικές. 
Είτε ως φιλοσοφία, είτε εκφράζοντας παράπονο , η μαντινάδα επί αιώνες 
συνοδεύει τους Κρητικούς σε όλες τους τις στιγμές και στις εκδηλώσεις, στο 
σημείο που όσοι δεν είναι από την Κρήτη την θεωρούν αποκλειστικά κρητική 
ποιητική δημιουργία. Το όνομα "μαντινάδα" θεωρείται εξελληνισμένος τύπος του 
ενετικού "mantinada" που είναι ταυτόσημο με το ιταλικό "mantinatta". Όμως 
αυτό το είδος υπήρχε και προ της Ενετοκρατίας όπως αποδεικνύεται σε βυζαντινό 
χειρόγραφο του 15ου αιώνα. 
Αλλά και στην ελληνική αρχαιότητα παρατηρούνται τέτοια άσματα, που κατά 
ομάδες μετά από γλέντι (ευωχία) περιερχόμενοι στους δρόμους τραγουδούσαν 
«εκωμαόδουν» τα αισθήματά τους κάτω από τα παράθυρα των εκλεκτών τους. Η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1


μαντινάδα τραγουδιέται με την συνοδεία λύρας (ή βιολιού ή ασκομανδούρας) και 
λαγούτου (ή μαντολίνου). Ο τραγουδιστής προσαρμόζει κάθε φορά τις μαντινάδες 
του στις ανάγκες των περιστάσεων και αντίστοιχα σκαρώνει ερωτικές, γάμου κ.α. 
ή μαντινάδες με σατιρικό, πολιτικό ή ιστορικό περιεχόμενο, ενώ οι "ριμμαδόροι" 
(ή άλλως μαντιναδολόγοι) συναγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα πει τις πιο 
καλές ή πιο εύστοχες μαντινάδες, ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερο ενθουσιασμό 
στους παρευρισκόμενους. 

 

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ 

Ο πολιτισμικός πλούτος του τόπου εκφράζεται και μέσα από τη χειροτεχνική και 
οικοτεχνική δραστηριότητα των κατοίκων, που αναπτύχθηκε σε εποχές κατά τις 
οποίες η απομόνωση και οι κοινωνικές – ιστορικές ανάγκες επέβαλαν την 
αυτάρκειά τους. Έχοντας πίσω τους μια μακρόχρονη παράδοση και διάφορες 
πολιτισμικές επιρροές, οι κάτοικοι της περιοχής σε πολλές περιπτώσεις 
συνεχίζουν  να εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσω μιας πλούσιας παραγωγής 
χειροτεχνικών δημιουργημάτων. Δεν είναι δύσκολο για τον επισκέπτη να 
ανακαλύψει παραδοσιακά προϊόντα μιας χειροτεχνικής δραστηριότητας με 
πανάρχαιες ρίζες. H μακραίωνη παράδοση βρίσκει και σήμερα τη συνέχειά της σε 
διαφορετικές μορφές τέχνης. Kεραμική, υφαντουργία, μικρογλυπτική, είναι από 
τις δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποκτήσει μια 
εικόνα της σύγχρονης ντόπιας χειροτεχνικής παραγωγής. 

Οι χειροτεχνικές και οικοτεχνικές δραστηριότητες προέκυψαν από την ανάγκη των 
κατοίκων να είναι αυτάρκεις δεδομένης της γεωμορφολογίας της περιοχής, αλλά 
και των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών. Η χειροτεχνία και η οικοτεχνία με μια 
μακριά παράδοση διατηρούνται ακόμη και σήμερα σε χωριά της ενδοχώρας, 
όπου οι ντόπιοι κατασκευάζουν μοναδικής κομψότητας και αξίας παραδοσιακά 
είδη, όπως υφαντά, κεραμικά, κ.ά. 

Υφαντική 

Ένας τομέας της χειροτεχνίας στον οποίο η Κρήτη έχει να δείξει μια μακρόχρονη 
παράδοση αλλά και μια σύγχρονη πλούσια παραγωγή είναι η λαϊκή υφαντική και 
η κεντητική τέχνη. Τα ξομπλιαστά και πλουμιστά υφαντά της Κρήτης γίνονται με 
τη χρήση μαλλιού, λιναριού, βαμβακιού και μεταξιού στους παραδοσιακούς 
αργαλειούς που διαθέτουν τα περισσότερα σπίτια στα ορεινά χωριά. Τα 
διακοσμητικά μοτίβα εκτός,   από τα διάφορα γεωμετρικά σχήματα, δανείζονται 
εικόνες από τη φύση αλλά και από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα μάλλινα 
κιλίμια, οι πατανίες, τα πολύχρωμα σακίδια (οι λεγόμενες «βούργιες»), τα 
βαμβακερά ή λινά σεντόνια, οι πετσέτες και τα μεταξωτά φορέματα αλλά και τα 
είδη ρουχισμού είναι από τα συνηθέστερα προϊόντα της κρητικής υφαντικής 
τέχνης. Τα κεντητά της Κρήτης φημίζονται για τις πολύχρωμες παραστάσεις τους, 
με θέματα τόσο από τη φύση και την καθημερινή ζωή όσο και με μοτίβα 
δανεισμένα από τη μινωική και βυζαντινή παράδοση του νησιού. Τα κεντητά και 
τα υφαντά σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από πλεκτές δαντέλες σε 
υπέροχα σχέδια και μοτίβα. Σημαντικά κέντρα υφαντικής υπήρξαν τα Σφακιά, τα 
χωριά: Ανώγεια, Κρουσώνας, Ζαρός του Ψηλορείτη, η Κριτσά και η Βιάννος στο 
όρος Δίκτη και τα ορεινά σητειακά χωριά. 



Αν και σήμερα η υφαντική τέχνη έχει περιοριστεί σημαντικά σε ορεινές περιοχές 
του Ψηλορείτη (Κρουσώνας, Γέργερη, Ζαρός) και της Δίκτης (Βιάννος), οι γυναίκες, 
μεγαλύτερης συνήθως ηλικίας, εξακολουθούν να δημιουργούν μοναδικά κρητικά 
υφαντά ακολουθώντας την παράδοση αιώνων. Στα ορεινά χωριά του 
Μυλοπόταμου, τα Ανώγεια, τα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, αλλά και σ΄ ολόκληρο το 
Ρέθυμνο, ανθίζει η παραδοσιακή υφαντική, η κεντητική και η πλεκτική που 
αποτελούν τη βασική απασχόληση των γυναικών στον ελεύθερο χρόνο τους. Οι 
τεχνικές μεταδίδονται από μάνα σε κόρη κατά την προετοιμασία της προίκας, του 
συνόλου δηλαδή του ρουχισμού που η νύφη παίρνει μαζί της φεύγοντας από το 
πατρικό της σπίτι. 

Φυτικές βαφές 

Σε συνδυασμό με την υφαντική τέχνη, οι γυναίκες, σε παλιότερες εποχές, 
επεξεργάζονταν και έβαφαν μόνες τους με φυτικά ή ζωικά χρώματα τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν, όπως το λινάρι, το μαλλί και το 
μετάξι, ακολουθώντας την παράδοση αιώνων. Κατά τη μινωική εποχή αλλά και 
αργότερα, για το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιούνταν η πορφύρα των κοχυλιών. 
Κόκκινο χρώμα έδινε επίσης το «κερμές» ή «πρινοκούκι», ένα έντομο του 
φυλλώματος του πρίνου, της βελανιδιάς και του κέδρου, αλλά και το θαλάσσιο 
φύκι και το ριζάρι. Για το κίτρινο χρώμα χρησιμοποιούσαν τα φύλλα της λυγαριάς 
και τα μανουσάκια, τον κρόκο, τα φλούδια του ροδιού, καθώς και το θάμνο 
«αγκουτσιά». Ο φλοιός των καρυδιών καθώς και τα φύλλα της καρυδιάς και του 
πλατάνου έδιναν καστανό χρώμα, ενώ τα φύλλα της αμυγδαλιάς, της ροδιάς και ο 
θάμνος «ακόνιζα» (innla viscose) έδιναν πράσινο χρώμα. Το λουλάκι έδινε 
απευθείας μπλε χρώμα, ενώ για το μαύρο χρησιμοποιούσαν καπνιά και για το 
καφέ σκουριά. 

Κεραμική 

Όπως μαρτυρούν τα αρχαία ευρήματα, η κεραμική τέχνη έχει μακραίωνη ιστορία. 
Μοναδικής κομψότητας και τεχνικής κεραμικά πιθάρια κοσμούνται με 
αναπαραστάσεις από τη φύση, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική ικανότητα των 
Μινωιτών. Η αρχαία αυτή τέχνη διατηρήθηκε και αναπτύχθηκε στο πέρασμα του 
χρόνου και σήμερα σε διάφορα μέρη, όπως το Θραψανό (Ηράκλειο), τεχνίτες 
ακολουθούν την παράδοση των προγόνων τους, δημιουργώντας χρηστικά και 
διακοσμητικά αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας.  

Παλιότερα, τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής άνθιζαν στο Λασίθι, 
παρασκευάζοντας σκεύη καθημερινής χρήσης, καθώς επίσης, και σκεύη 
αποθήκευσης. Σήμερα στο Κεντρί συνεχίζεται η τέχνη της αγγειοπλαστικής, 
κατασκευάζοντας κεραμικά με όμοιο τρόπο με τους Μινωίτες. 

Μάλιστα ορισμένες τεχνικές τις εξασκούν κατά παράδοση ολόκληρα χωριά, όπως 
το χωριό Νουλισμένη (Λασίθι) στηρίζοντας έτσι και την οικονομία τους. Στο χωριό 
Μαργαρίτες Μυλοποτάμου η αγγειοπλαστική αποτελεί τη βασική απασχόληση 
πολλών κατοίκων που εκτός από παραδοσιακά διακοσμητικά αντικείμενα 
παράγουν και χρηστικά. 

Επίσης, το χωριό Αλφά έχει παράδοση στη λιθοξοϊα λόγω της καταπληκτικής 
υπόλευκης, σχετικά μαλακής πέτρας που εξορύσσεται από την περιοχή και η 



οποία χρησιμοποιείται σε δομικές, αλλά κυρίως σε διακοσμητικές λύσεις της 
αρχιτεκτονικής. 

 

Ξυλογλυπτική 

Πιο πρόσφατη είναι η ιστορία της ξυλογλυπτικής, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως 
κατά τη βυζαντινή περίοδο, με κυριότερα δείγματα εκκλησιαστικά αντικείμενα, 
όπως προσκυνητάρια, τέμπλα εκκλησιών, κηροπήγια, αλλά και έπιπλα και είδη 
καθημερινής χρήσης. Ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές ντόπιοι τεχνίτες 
κατασκευάζουν παραδοσιακά ξυλόγλυπτα αντικείμενα. 

Η λαϊκή παράδοση είναι ζωντανή ακόμη και σήμερα στο Λασίθι. Εκεί υπάρχουν 
πολλές πτυχές του λαϊκού πολιτισμού, οι οποίες εκφράζονται μέσα από έργα και 
δραστηριότητες των ανθρώπων. Η ξυλογλυπτική, που είναι η τέχνη της 
αναπαράστασης μορφών και παραστάσεων πάνω στο ξύλο, έχει αφήσει 
σημαντική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Οι επαγγελματίες ξυλόγλυπτες 
διατήρησαν τη σπάνια αυτή τέχνη περνώντας από γενιά σε γενιά τα μυστικά και 
τις τεχνικές του επαγγέλματός τους. 

Πλουμιστό ψωμί 

Τα πλουμιστά ψωμιά αποτελούν βασικό δώρο για τους κουμπάρους του γάμου 
και τους νονούς (συντέκνους) της βάφτισης. Πρόκειται για μικρά έργα τέχνης των 
νοικοκυρών, οι οποίες διατηρούν αυτό το έθιμο ακόμη και σήμερα, ειδικά στα 
ορεινά χωριά. Τα ψωμιά είναι διακοσμημένα με ανάγλυφα σύμβολα της φύσης, 
όπως λουλούδια, πουλιά, φίδια και ζώα. 

Καλαθοπλεκτική 

Μία από τις αρχαιότερες χειροτεχνικές δραστηριότητες της κρητικής λαϊκής 
τέχνης είναι η καλαθοπλεκτική, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε παρακμή. 
Χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από τη φύση όπως καλάμι, σκίνα ή λυγαριά, οι 
ντόπιοι κατασκεύαζαν χρηστικά αντικείμενα της αγροτικής και ποιμενικής ζωής. 
Σήμερα συνεχίζει να ανθεί η καλαθοπλεκτική στο χωριό Μιξόρρουμα κοντά στο 
Σπήλι.  Ένας "συγγενικός" τομέας της καλαθοπλεκτικής ήταν η κανιστροπλεκτική 
για την κατασκευή πανεριών, μια πολύ δύσκολη χειροτεχνική δραστηριότητα η 
οποία επιβιώνει ακόμα και σήμερα σε ελάχιστες περιοχές,  με πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το χωριό Νίβριτος κοντά στο Ζαρό, τις Γωνιές Μαλεβιζίου και τα 
Μυξόρρουμα κοντά στο Σπήλι. 

Μαχαιροποιία 

Το μαχαίρι είναι βασικό συμπλήρωμα της παραδοσιακής ενδυμασίας. Το κρητικό 
μαχαίρι αποτελείται από ατσαλένια λεπίδα, στην οποία σε αρκετές περιπτώσεις 
υπάρχει χαραγμένη μια μαντινάδα. Η λαβή καλύπτεται από κέρατο ζώων και 
συχνά διακοσμείται με διάφορα μοτίβα, ενώ η θήκη είναι απλή ξύλινη. Εντούτοις, 
στις επίσημες φορεσιές χρησιμοποιούνται ασημένιες θήκες με διακοσμητικά 
σχέδια. Η μαχαιροποιία γνώρισε μεγάλη άνθηση στο παρελθόν. Στο Ηράκλειο 
υπήρχε ολόκληρη συνοικία αποκλειστικά με εργαστήρια μαχαιροποιίας. 

 



 

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
 
 

Ιστορικό πλαίσιο – προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά 
 

 
    Η Κρήτη έμεινε κάτω από την κυριαρχία των Βενετών από το 1211 ως το 1669, 
οπότε υποδουλώθηκε στους Τούρκους. Στα χρόνια αυτά το νησί γνώρισε 
οικονομική και εμπορική ανάπτυξη και παρουσίασε τα δείγματα λογοτεχνικής 
ακμής.(Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη εμφανίστηκε ήδη από τον 10 αιώνα 
μια κατηγορία δημοτικών τραγουδιών που ονομάζονται "ριζίτικα"). 
 
   Τους δύο πρώτους αιώνες ο ντόπιος πληθυσμός έτρεφε εχθρικά αισθήματα 
προς τους Βενετούς κατακτητές. Βαθμιαία όμως η επικοινωνία Βενετών και 
Ελλήνων έγινε στενότερη και το νησί, γρήγορα εξελίχτηκε σε πολιτισμικό κέντρο. 
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) οι συχνές εξεγέρσεις των 
Ελλήνων έπαψαν. Μέχρι την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους (1669), 
παρουσιάζεται μεγάλη πνευματική ανάπτυξη και άνθηση των τεχνών. Ιδίως της 
ζωγραφικής και της λογοτεχνίας (και κυρίως του θεάτρου). Η άνθηση αυτή 
κορυφώθηκε στα τελευταία εκατό περίπου χρόνια της βενετικής κατοχής (1580-
1669), είναι γνωστή και ως Κρητική Αναγέννηση και οφείλεται στην επιρροή της 
Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. 
 
    Οι κυριότερες προϋποθέσεις που ευνόησαν την άνθιση της κρητικής 
λογοτεχνίας ήταν οι εξής: 

 Το προϋπάρχον καλλιεργημένο ποιητικό έδαφος στην Κρήτη.  
 Η δημιουργική αφομοίωση των ξένων επιρροών (Η Κρήτη διατηρούσε 

στενή επαφή με τη Δύση).  
 Η εμφάνιση καινούριων στοιχείων, όπως είναι η εξιδανίκευση της 

γυναίκας, η προβολή του έρωτα στην κοινωνική ζωή, το ιπποτικό πνεύμα 
κ.α.  

 Η ανώτερη παιδεία της Κρήτης. 

    Ειδικότερα η ιταλική Αναγέννηση επέδρασε καθοριστικά στην συγγραφή 
έμμετρων δραματικών έργων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1) Είναι θεατρικά 

2) Είναι διασκευές ξένου δυτικού προτύπου, αλλά συχνά υπερέχουν από άποψη 
ποιότητας. Γενικά το κρητικό θέατρο οικειοποιείται την ιταλική αισθητική 
εξαλείφοντας τα ξένα στοιχεία που θεωρεί περιττά. 
 



3) Είναι γραμμένα όλα στην κρητική διάλεκτο, δηλαδή στην γλώσσα του λαού, 
την οποία οι ποιητές καλλιεργούν επίμονα και την εξυψώνουν σταδιακά σε 
λογοτεχνική. 
 
4) Είναι γραμμένα σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο με ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία (κρητικός δεκαπεντασύλλαβος). 
  
5) Από άποψη περιεχομένου χαρακτηρίζονται από ηρωική αντίληψη για την ζωή, 
συναίσθημα χρέους απέναντι στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, 
αγάπη για την ελευθερία, εξιδανίκευση του έρωτα και της γυναίκας, ιπποτικό 
πνεύμα. 
 
6) Έχουν δεχτεί επιρροές και από την λαϊκή παράδοση (γνωμικά και παροιμίες). 
 
 

Αντιπροσωπευτικά έργα 
 
 

     Το κυριότερο δημιούργημα της λογοτεχνικής παραγωγής της Κρήτης είναι το 
θέατρο. Το θέατρο, λοιπόν, είναι το λογοτεχνικό είδος που επικρατεί και δίνει τη 
βασική φυσιογνωμία σε όλη την κρητική λογοτεχνία. Εισηγητής του θεωρείται ο 
Γεώργιος Χορτάτσης, μια μεγάλη ποιητική φυσιογνωμία. Οι ρίζες του κρητικού 
θεάτρου βρίσκονται στην ιταλική τραγωδία της Αναγέννησης, αλλά και στην 
ιταλική «commedia erudita». Γι’ αυτό και όλα τα είδη του δράματος που 
παίζονταν τότε στην Ιταλία (τραγωδία, κωμωδία, ποιμενικό και θρησκευτικό 
δράμα) παρουσιάστηκαν και στην Κρήτη. 

    Ο εξαιρετικός δραματικός ποιητής Γεώργιος Χορτάτσης έγραψε τουλάχιστον 
τρία αξιόλογα δράματα, την τραγωδία «Ερωφίλη», την κωμωδία «Κατζούρμπος» 
και το ποιμενικό δράμα «Γύπαρης» ή «Πανώρια». Το ποιμενικό αυτό δράμα είναι 
νεανικό έργο του Χορτάτση και έχει πολλές αρετές αλλά και ελαττώματα. Το πιο 
φιλόδοξο από τα έργα του είναι αναμφίβολα η τραγωδία «Ερωφίλη», όπου 
περιγράφεται ο έρωτας της Ερωφίλης για τον Πανάρετο, τον οποίο και 
παντρεύεται κρυφά. Ο «Κατζούρμπος» είναι το ωριμότερο έργο του Χορτάτση και 
συγχρόνως η καλύτερη από τις κρητικές κωμωδίες. Εκτός από τον «Κατζούρμπο», 
διασώθηκαν ακόμη δύο κρητικές κωμωδίες. Η μια έχει τον τίτλο «Φορτουνάτος» 
και ανήκει στο Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο και η άλλη ονομάζεται «Στάθης» και 
είναι έργο αγνώστου ποιητή. 

    Το πιο άρτιο και, κατά πολλούς, καλύτερο έργο του κρητικού θεάτρου είναι η 
«Θυσία του Αβραάμ» (1635). Πρόκειται για θρησκευτικό δράμα και θεωρείται ως 
νεανικό έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Το αριστούργημα όμως του Κορνάρου 
είναι ο «Ερωτόκριτος», ένα έμμετρο ερωτικό μυθιστόρημα, που αποτελείται από 
δέκα χιλιάδες πενήντα δύο δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Ο «Ερωτόκριτος» είναι 
το τελευταίο και σημαντικότερο δημιούργημα της ακμής της κρητικής 
λογοτεχνίας. Η υπόθεση του έργου είναι ο έρωτας του Ερωτόκριτου για την 
Αρετούσα, κόρη του βασιλιά Ηρακλή της Αθήνας, καθώς και οι πολλές περιπέτειες 



που περνούν οι δύο νέοι για να οδηγηθούν τελικά στο γάμο. Ο «Ερωτόκριτος», το 
καύχημα της κρητικής λογοτεχνίας, υμνεί τον πιστό έρωτα, τη φιλία, τη 
γενναιότητα και τον πατριωτισμό. 

    Τα έργα αυτά αποτελούν αυτό που ονομάζουμε σήμερα "Κρητική Λογοτεχνία" ή 
"Κρητική Σχολή" κι αποτελούν την πρώτη λογοτεχνική σχολή της νεότερης 
λογοτεχνίας μας. 

 

Επίλογος 

 

    Η λογοτεχνική παραγωγή στην Κρήτη διακόπτεται το 1669 με την κατάκτηση της 
Κρήτης από τους Τούρκους. Έτσι, ύστερα από τη λαμπρή άνθιση στην Κρήτη, μετά 
το 1669 βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ποιητικής παρακμής. Η πνευματική 
δημιουργία μεταφέρεται στα Επτάνησα με την ίδρυση της Επτανησιακής Σχολής 
στις αρχές του 19ου αιώνα. 

 

 


