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Εισαγωγή: Ήθη, έθιμα και παραδόσεις του ελληνικού λαού 

Τα ήθη είναι οι αντιλήψεις, «οι άγραφοι νόμοι» κάθε κοινωνίας, ενώ τα έθιμα είναι οι 

πράξεις με τις οποίες εκφράζονται οι αντιλήψεις αυτές. Όταν τα έθιμα 

επαναλαμβάνονται σταθερά από γενιά σε γενιά, δημιουργούνται οι παραδόσεις.  

 

1) Το φαινόμενο Δροσουλίτες 

 

Το Φραγκοκάστελο είναι ένα χωριό της επαρχίας Σφακίων. Τα Σφακιά είναι μία 

επαρχία με μεγάλη ιστορία και έχει μάλιστα παίξει καθοριστικό ρόλο στους αγώνες 

του έθνους ενάντια στους κατακτητές. Στο Φραγκοκάστελο υπάρχει ένα κάστρο που 

χτίστηκε από τους Βενετούς (1371-1374). Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι οι 

Βενετοί το έχτιζαν το πρωί και οι Σφακιανοί το γκρέμιζαν το βράδυ.  

Το 1828 ο οπλαρχηγός Χατζημιχάλης – Νταλιάνης με 700 άνδρες έδωσε μία άγρια 

μάχη ενάντιον των Οθωμανών, που αποτελούνταν από 8000 πεζικό, 400  ιππείς και 6  

κανόνια. Οι Σφακιανοί τον είχαν προειδοποιήσει ότι ο κάμπος και το κάστρο δεν 

είναι κατάλληλα σημεία για να γίνει η μάχη. Του είχαν πρότεινει να πάει με τον 

στρατό του στα Κολοκάσια (χωριό των Σφακίων που δεν κατακτήθηκε ποτέ), όπου 

εκεί θα είχε πλεονέκτημα σε σχέση με τους Οθωμανούς λόγω της άγριας 



γεωγραφικής μορφολογίας. Η μάχη ξεκίνησε τις 18 Μαϊου και τελείωσε στις 24 

Μαϊου Τελικά ηττήθηκαν, οι περισσότεροι έπεσαν νεκροί στο κάστρο. Αναφορές 

θέλουν την εισοδο του κάστρου να κλείνει από τα νεκρά σώματα. Ο Χατζημιχάλης –  

Νταλιάνης μάλιστα αποκεφαλίζεται και το κεφάλι του κρατείται ως τρόπαιο από τον 

εχθρό. Στην μονή του Αγίου Χαραλάμπους έγινε η ταφή του Χατζημιχάλη – 

Νταλιάνη από την μοναχή Μάγδα, η οποία μετά τη μάχη βρήκε τη σωρό και το 

κεφάλι του. 

 

Τελικά μετά από μέρες μάχης το κάστρο παραδίδεται στους Οθωμανούς, οι οποίοι 

του προκαλούν ζημιές, για να χρησιμοποιηθεί ξανά ως στρατιωτικό φρούριο από τους 

Σφακιανούς. Το κάστρο ερημώνει και τα πτώματα μένουν άταφα και σκεπάζονται 

από την άμμο. Αυτό θεωρήθηκε απαράδεκτο, καθώς κατά τη λαϊκή πίστη η ψυχή δεν 

ησυχάζει, εάν δεν γίνει η ταφή. 

Χρόνια μετά βοσκοί είδαν από ψηλά, από τη μονή του Αγίου Χαραλάμπους, πεζούς 

και καβαλάρηδες – μια ολόκληρη στρατιά από ανθρώπινες σκιές με τα σπαθιά τους  

να λάμπουν και τα όπλα τους προτεταμένα να παρελαύνουν προς τη θάλασσα. Αυτό 

συνέβη κάποιο ξημέρωμα του Mαϊου που υπήρχε η δροσούλα της άνοιξης απλωμένη 

στον κάμπο και είπαν τους καβαλάρηδες Δροσουλίτες. 



 

Και όχι δεν ήταν φαντασία των Σφακιανών. Το 1890 απόσπασμα του Τουρκικού 

στρατού είδε το φαινόμενο και έλαβε θέση μάχης, ενώ και γερμανοί στρατιώτες 

αναφέρουν πως είδαν το φαινόμενο και θεώρησαν ότι γινόταν απόβαση και 

επιτέθηκαν με πολυβόλα. Το 1928 ο δισέγγονος του Χατζημιχάλη – Νταλιάνη, 

Χρήστος Νταλιάνης απευθύνθηκε στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, η οποία μετά 

από έρευνα χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως μεταφυσικό. Ντόπιοι κάτοικοι, μεγάλης 

ηλικίας, αναφέρουν ότι όχι μόνο είδαν τις σκιές των πολεμιστών, αλλά 

χαρακτηριστικά άκουσαν ήχους από άλογα, καλπασμούς και χλιμιντρίσματα. Αυτό 

μάλιστα καταρρίπτει τη θεωρία ότι είναι αντικατοπτρισμός από τη Λιβύη. Η 

συγκεκριμένη θεωρία αναφέρει ότι εκείνες τις ημέρες του Μαϊου η θέση γης και 

ήλιου είναι τέτοια που μοιάζει να αντικατοπτρίζονται σκιές ανθρώπων από τη Λιβύη, 

που βρίσκεται 40 μίλια μακριά. Μία άλλη θεωρία αναφέρει τη διάθλαση του φωτός, 

δηλαδή κάτι σαν το ουράνιο τόξο. 

«Δεν έχω επιχειρήσει να πάω κάποιο ξημέρωμα του Μαϊου ώστε να επιβεβαιώσω το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Έχω μεγαλώσει δίπλα στην περιοχή και το πιστεύω. Όμως 

μπορώ να σας επιβεβαιώσω 2 πράγματα, πρώτον ότι δεν πρόκειται για δεισιδαιμονία 

– μαγεία – φαντάσματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος φόβος πίσω από αυτή την 

ιστορία και δεύτερον, ότι όποια εκδήλωση γίνεται στο συγκεκριμένο χώρο έχει κάτι 

το «μαγικό», κάτι που σε γαληνεύει και σε ταξιδεύει, είτε παρακολουθείς ένα παιδικό 

θεατρικό έργο, είτε παίζει ο Ψαραντώνης, είτε ένα τζαζ συγκρότημα. Τέλος, για τους 



Σφακιανούς ο φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελευθερίας της πατρίδας είναι κάτι 

δεδομένο και πηγαίο» Μανούσος Γλεντούσης. 

 

2) Ασή Γωνιά – Ο αγιασμός των προβάτων στον Αγ. Γεώργιο τον Γαλατά 

 

Η Ασή Γωνιά είναι ιστορικό χωριό του δήμου Αποκορώνου του νομού Χανίων της 

Κρήτης. Στο πέρασμα των ετών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα διάφορα 

επαναστατικά κινήματα της Κρήτης κατά τον 19ο αιώνα και αποτέλεσε τον τόπο 

καταγωγής αρκετών οπλαρχηγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής 

του 2011, ο πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 527 κατοίκους, η πλειοψηφία  των 

οποίων ασχολείται με την κτηνοτροφία. Η ονομασία Ασή είναι αραβικής ή τουρκικής 

προέλευσης (τουρκικά "Asi") και σημαίνει τον "αποστάτη" ή τον "ανυπότακτο" και 

κατ΄ επέκταση τον "παλικαρά". Υπό αυτήν την ερμηνεία, η Ασή Γωνιά μεταφράζεται 

ως η "Γωνιά των αποστατών ή των παλικαράδων. Ο οικισμός είναι κτισμένος στις 

απολήξεις των Λευκών Ορέων σε υψόμετρο 380 μέτρων σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, 

ανατολικά του βουνού Αγκάθες. Απέχει 57 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων και 



35 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Αποτελεί την μικρότερη σε έκταση δημοτική ενότητα 

του δήμου Αποκορώνου. Ανατολικά συνορεύει με τον νομό Ρεθύμνης. Λόγω της 

φυσικής οχυρής θέσης της, η Ασή Γωνιά αποτέλεσε στο πέρασμα των ετών κέντρο 

των διαφόρων επαναστατικών κινημάτων της Κρήτης. Ιστορικά αναφέρεται για 

πρώτη φορά κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ενώ αρχικά ήταν κτισμένη 

ανατολικότερα από τη σημερινή της θέση. Κατά τα νεότερα χρόνια, η Ασή Γωνιά 

ήταν γνωστή για τις αιματηρές βεντέτες, τα εκτεταμένα περιστατικά ζωοκλοπών αλλά 

και την αθρόα συμμετοχή των κατοίκων της στις διάφορες επαναστάσεις του νησιού.  

Τον Ιούνιο του 1867 κοντά στον οικισμό διεξήχθη σφοδρή μάχη μεταξύ Κρητών 

επαναστατών και οθωμανικού στρατού. Στις 11 και 19 Οκτωβρίου του 1895 (π. ημ.) 

σημειώθηκαν εδώ οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ των εξεγερθέντων Κρητών και του 

οθωμανικού στρατού κατά την έναρξη της τελευταίας Κρητικής Επανάστασης του 

1895 - 1898. 

Τον Μάιο του 1943, οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής πραγματοποίησαν 

εκκαθαριστική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Ασής Γωνιάς, η οπο ία είχε 

αναδειχτεί σε σημαντικό κέντρο της Εθνικής Αντίστασης 

  

Το θέαμα του αγιασμού των προβάτων είναι εντυπωσιακό. Χιλιάδες πρόβατα 

οδηγούνται από τα βουνά μέσα σε μικρά στενά του χωριού για να καταλήξουν στην 

αυλή της εκκλησίας. Εκεί ο ιερέας τα ευλογεί και στην συνέχεια οι κτηνοτρόφοι 

αρμέγουν τα πρόβατα και τα κατσίκια μοιράζοντας το γάλα στους πιστούς που 

επισκέπτονται το χωριό ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου από κάθε γωνιά 

της Κρήτης. Ο ήχος από τα κουδούνια των προβάτων (λέρια) αντηχεί σε κάθε γωνιά 

του χωριού φθάνοντας μέχρι και τη μαδάρα. Μετά το τέλος της τελετής τα κοπάδια 
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επιστρέφουν στα ποιμνιοστάσια ενώ στο χωριό στήνεται παραδοσιακό κρητικό 

γλέντι. Κάθε χρόνο από την αυλή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου υπολογίζεται 

ότι περνούν περίπου 30.000 πρόβατα, ενώ το γάλα που προσφέρεται , ξεπερνάει 

συνήθως τα 1.000 κιλά. 

 

Οι κτηνοτρόφοι με τον τρόπο αυτό εκπληρώνουν το τάμα τους στον προστάτη Άγιο 

τους. Όπως λένε οι ντόπιοι το έθιμο συμβολίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των 

ανθρώπων. Οι κτηνοτρόφοι στην Ασή Γωνιά θεωρούν αδιανόητο να μην πάρει το 

κοπάδι τους την ευλογία του αγίου Γεωργίου. «Είναι τιμή στον Άγιο Γεώργιο και 

καλή τύχη για το χωριό» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα μάλιστα με μια πολύ 

παλιά παράδοση όσοι κτηνοτρόφοι δεν κατεβάσουν τα κοπάδια τους στην εκκλησία 

δέχονται τη νύκτα την «επίσκεψη» του Αγίου. 

 

 

 

 



3) Χανιώτικες Συνταγές 

 

Χοχλιοί με πατάτες και κολοκύθια - Χοχλιοί μπουμπουριστοί - Χοχλιοί με χόντρο 

Αβρωνιές με αυγά 

Ντάκος 

Γαμοπίλαφο 

    

Χανιώτικο μπουρέκι - Σφακιανές πίτες 

Ασκολίμπροι με κουκιά 



 

Κρεατότουρτα 

Αρνί με σταμναγκάθι - Αρνί με ραδίκια 

 

Αντικριστό 

 

 

 

 

 

 



Παραδοσιακή συνταγή για καλτσούνια με μυζήθρα Χανιών 

 

ΥΛΙΚΑ 

Για τη ζύμη:  

1 ποτήρι νερό 

½ ποτήρι λάδι 

½ κουταλάκι αλάτι 

Για τη γέμιση: 

2 ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

½ κιλό μυζήθρα  

1/4/ κιλό ανθότυρο 

λίγο δυόσμο 

 

 

Ρολό κοτόπουλο 

ΥΛΙΚΑ 

2 κιλά περίπου κοτόπουλο 

2 κιλά πατάτες Baby 

4 καρότα κομμένα σε λωρίδες  



50 γρ  ελαιόλαδο 

1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι 

3 κτσ χυμό λεμόνι 

2 κτσ μουστάρδα 

αλάτι 

πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Βάζουμε σε γάστρα το ρόλο μας αφού πρώτα,το έχουμε ροδίσει καλά σε 

αντικολλητικό χωρίς λάδι καθόλου. 

2. Τοποθετούμε τις πατάτες, τα καρότα και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά 

μας. Κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ στις πατάτες με το ρόλο, με το ελαιόλαδομ 

την μουστάρδα και τους χυμούς με το μέλι ώστε να «μαριναριστούν». 

3. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 2.1/2 ώρες. 

4. Σερβίρουμε, εάν θέλουμε, με ρύζι. 

 

4) Παραδοσιακή Κρητική Μουσική 

 



Η Κρήτη διαθέτει ιδιαίτερη μουσική παράδοση, από την οποία ξεχωρίζουν 

αναμφίβολα τα ριζίτικα, τραγούδια από τις «ρίζες» (=τις υπώρειες) των Λευκών 

Ορέων, που χωρίζονται σε ριζίτικα της τάβλας και ριζίτικα της στράτας. Τα πρώτα 

εκτελούνται χωρίς όργανα από δύο αντιφωνικές ομάδες ανδρών τραγουδιστών, ενώ 

τα δεύτερα τραγουδιούνται καθ' οδόν με τη συνοδεία οργάνων.  

Οι μελετητές της σύγχρονης Κρητικής μουσικής έχουν διαπιστώσει τις επιδράσεις 

από πολύ παλιές παραδόσεις, ακόμη και από τη βυζαντινή μουσική. Επιπλέον, η 

Κρητική μουσική, σε αντίθεση με τη δημοτική παράδοση άλλων περιοχών της 

Ελλάδας, εξακολουθεί να είναι ζωντανή και να εμπλουτίζεται. Αυτό οφείλεται και 

στην ιδιαίτερη σημασία που έχει ο στίχος, είτε πρόκειται για μεγάλη ρίμα, είτε για 

σύντομη δίστιχη μαντινάδα, ο οποίος εξακολουθεί να εξελίσσεται και μέσω 

αυτοσχεδιασμού, που άλλωστε θεωρείται βασικό προσόν ενός καλού λυράρη. Δεν 

είναι τυχαίο, επομένως, ότι έχουν καταγραφεί και κρητικά τραγούδια που 

αναφέρονται σε πολύ πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, όπως τη Μάχη της Κρήτης, τη 

δικτατορία, ή την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο αυτοσχεδιασμός είναι αναπόσπαστο 

στοιχείο της κρητικής μουσικής, αφού ποτέ ο οργανοπαίκτης κατά τη διάρκεια του 

χορού (του συρτού, του Χανιώτη, του πεντοζάλη, της σούστας, κ.ά.) δεν περιορίζεται 

στην τυπική αναπαραγωγή της βασικής μελωδίας, αλλά, ανάλογα και με την ψυχική 

του διάθεση, αυτοσχεδιάζει με βάση τις διάφορες μελωδίες. 

Τα μουσικά όργανα της Κρήτης είναι η κρητική λύρα, που είναι τρίχορδο τοξωτό 

απιδόσχημο μουσικό όργανο και θεωρείται παραλλαγή της βυζαντινής λύρας. 

Λυράρηδες είναι ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο αδελφός του Αντώνης 

Ξυλούρης ο Ψαραντώνης (που μάλιστα βραβεύτηκε σε ένα φεστιβάλ που διοργάνωσε 

το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και μάλιστα μια λύρα του κοσμεί μία προθήκη μάζί με 

διάφορα μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο. 



 

Στο βιολί πρωτομάστορες είναι ο Παπαδάκης ή Ναύτης, ο Κιόρος, η Ασπασία 

Παπαδάκη, ο Κουνέλης, ο Χάρχαλής 

Το λαούτο 

Η ασκομαντούρα 

 

5) Οι Κρητικοί χοροί 

Οι βασικοί χοροί είναι:  

• Σσυρτός 

• Πεντοζάλης, πολεμικός χορός 

• Σούστα 

• Σιγανό 

Υπάρχουν και τοπικοί χοροί όπως, Ρουμαθιανής, σούστα, Λουσακιανός χορός, 

Ανωγειανός πηδηχτός, Μαλεβιζιώτης. 

Οι καλύτεροι βιολάτορες είναι Κισαμίτες και η σημερινή μουσική πατάει πάνω στα 

πατήματα των Κισαμιτών. 

Τα πιο γνωστά τραγούδια είναι ο Ερωτόκριτος, ο Πλουσιογιώργης, Αγρίμια και 

Αγριμάκια, Πότε θα κάνει ξαστεριά. 

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενσωμάτωσε στην κρητική μουσική και άλλα μουσικά 

όργανα. Ο Ξυλούρης και ο Γαργανουράκης έκαναν την κρητική μουσική γνωστή στο 



πανελλήνιο και ο Ψαραντώντης και ο ιρλανδοκρητικός Ρος Ντεϊλι σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Τα αρχέγονα μουσικά όργανα της Κρήτης είναι τα πνευστά: 

• το θιομπούλο είναι είδος φλογέρας,  

• η μαντούρα είναι είδος κιθαρινέτου 

• η ασκομαντούρα 

 

Οι Χανιώτικοι χοροί 

 

Οι χοροί της Κρήτης εκφράζουν τον πλουσιο εσωτερικό κόσμο του λαού της, τον 

ενθουσιασμό, την απογοήτευση, την αγάπη και τον έρωτα. Οι  Κρητικοί χοροί 

χορεύονται σε ολόκληρο το νησί και έχουν τίς ρίζες τους στις αρχαίες Μινωικές 

τελετές. Καθε χορός έχει και κάτι ξεχωριστό. Ο Συρτός θεωρείται ο χορός των 

Χανίων, η Σούστα του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, ο Μαλεβιζιώτης του Ηρακλείου 

και το Πεντοζάλη του Λασιθίου. 

 

1) ΣΥΡΤΟΣ Χανιώτικος ή χανιώτης. 



Η παλαιότερη μορφή του χορού εντοπίζεται στην επαρχία Κισσάμου Χανίων. Ανήκει 

στην κατηγορία των συρτών χορών. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες ακούγεται περισσότερο ως χανιώτικος συρτός. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες σε κύκλο. Το μουσικό μέτρο του είναι 5/8, τα βήματα του 11 και η λαβή από 

τις παλάμες στο ύψος των ώμων. Χορεύεται σε κύκλο. 

Είναι ο δημοφιλέστερος χορός της Κρήτης ο συρτός ή χανιώτικος.  Ο συρτός υπάρχει 

εκατοντάδες χρόνια και σαν μελωδία προϋπήρχε από τα βυζαντινά χρόνια. Κατά τη ν 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Κρητικοί πολεμιστές με αρχηγό τον Μανούσο 

Καλλικράτη, που πήγαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Βυζαντινών, έπαιξαν και 

χόρεψαν αυτές τις μελωδίες. Ο Σουλτάνος αναγνωρίζοντας την ανδρεία τους, τους 

άφησε να φύγουν. Ερχόμενοι οι καπεταναίοι χόρεψαν αυτό το χορό και έτσι 

προέκυψαν τα 11 βήματα 

 

2) Σιγανός 

Οι χορευτές είναι σφιχταγκαλιασμένοι και βαδίζουν με μικρά, σιγανά βήματα με τον 

πρωτοχορευτη. Ως σύνολο φαίνεται σαν μια αλυσίδα. Θεωρείται ο χορός της αγάπης ,  

της νυφης. Ονομάζεται σερτος γιατί ο χορευτής σέρνει τα πόδια του στο πάτωμα 

χωρίς να χάσει την επαφή με τη γη. Πιστεύεται ότι αποτελεί αναπαράσταση της 

πορείας του Θησέα μέσα στο Λαβύρινθο. 

 

3) Μαλεβιζιωτης 

Ό μαλεβιζιώτης ή καστρινός ή πηδηχτός είναι ο γρηγορότερος και ζωηρότερος χορός 

της Κρήτης. Μαλεβιζιώτης ονομάζεται, γιατί πήρε την τελική μορφή στην επαρχία 

Μαλεβιζίου. Καστρινός ονομάζεται εξαιτίας του Μεγάλου Κάστρου, όπως λεγόταν 

παλαιότερα το Ηράκλειο. Πηδηχτός λέγεται από τα νευρικά άλματα και τις αεράτες 

φιγούρες που κάνουν οι χορευτές. 

 

4) Πεντοζάλης 

Ο Πεντοζαλης πήρε το όνομα από τά πεντε βασικά βήματα Ζέρβα δεξά και σταυρωτά 

σύνολο 10 βήματα είναι ο θεαματικότερος και γνωστότερος χορός της Κρήτης. Ο 

Δασκαλογιάννης, έμπορος από την Ανώπολη Σφακίων, κατά την απελευθέρωση της 

Κρήτης από τους Τούρκους το φθινόπωρο του 1769 κάλεσε όλους τους καπεταναίους 

των Σφακίων και την είπε για την επικείμενη επανάσταση. Μετά από σύσκεψη 



αποφάσισαν η επανάσταση να ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου 1769. Οι πρωτεργάτες 

ήταν 12 με αρχηγό τον Δασκαλογιάννη. Τότε κάλεσαν τον Τριανταφυλλάκη ή Κίόρο 

από την Κίσσαμο στην Ανώπολη για να ετοιμάσει έναν χορό ειδικά γραμμένο για τον 

πέμπτο ζάλο, δηλαδή για την επικείμενη επανάσταση. Ο Κιόρος σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Δασκαλογιάννηα συνέθεσε τις μελωδίες του νέου χορού που έπρεπε να 

είναι 12 όσοι και οι οπλαρχηγοί και 10 βήματα όπως η μέρα που θα ξεκινούσε η 

επανάσταση. Οι καπεταναίοι πιασμένοι από τους ώμους χόρεψαν το συγκεκριμένο 

χορό και τον ονόμασαν Πεντοζάλη, δηλαδή το πέμπτο βήμα του ξεσηκωμού.  

Ο Κατσαμπαδιανός πρόκειται για παραλλαγή του Πεντοζάλη. Οι μουσικοί και οι 

χορευτές, θέλοντας να τιμήσουν έναν από τους οπλαρχηγούς του Δασκαλογιάννη, 

που είχε χάσει το πόδι του, άλλαξαν τα βήματα από το Πεντοζάλη για να μπορεί να 

το χορέψει. 

 

5) Πυρρίχιος  

Ο πιο φημισμένος κρητικός χορός ήταν ο πυρρίχιος και με τη γενική ονομασία 

«πυρρίχη» χαρακτηρίζονταν όλοι οι πολεμικοί χοροί της αρχαιότητας. Οι πηγές μας 

πληροφορούν ότι με τα χρόνια ο χορός εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και η κάθε 

πόλη που άρχιζε να τον χορεύει, δίνοντάς του και διαφορετικό όνομα, φιλο δοξούσε 

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. 

 

6) Σούστα 

Πρόκειται για αντικριστό χορό. Στην αρχική του μορφή χορεύονταν από άντρα 

απέναντι σε άντρα πριν από τη μάχη. Γύρω στο 300 π.Χ. ο χορός άρχισε να χορεύεται 



και από τις γυναίκες και πήρε χαρακτήρα ερωτικό. Τα βασικά βήματα του χορού 

είναι τρία και μοιάζουν με πηδήματάκια που κάνουν τα σώματα των χορευτών, σαν 

να ωθούνται από κάποιο ελατήριο (σούστα άλλωστε σημαίνει ελατήριο). Ο χορός 

είναι γρήγορος και το ζευγάρι έχει ελευθερία κινήσεων. Μπορεί να απλώνει τα χέρια 

και να εκφράζεται με το σώμα του και γι’ αυτό οναμάζεται ο «χορός του έρωτα».  

Λόγω της αυστηρότητας των ηθών οι γυναίκες παντρεύονταν χωρίς να γνωρίζουν τον 

υποψήφιο σύζυγό τους. Η σούστα λόγω του ότι χορεύεται σε ζευγάρια, έδινε τη 

δυνατότητα να βρεθούν οι δυο νέοι αντικριστά και να τα φτιάξουν χωρίς το φόβο της 

κοινωνικής κατακραυγής 

Γιτσικιά σούστα είναι χορός της επαρχίας Κισσάμου του νομού Χανίων. Ανήκει στην 

κατηγορία των πηδηχτών χορών. Στις μέρες μας χορεύεται μόνον από άνδρες, 

παλαιότερα όμως ήταν μικτός χορός. Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4, τα 

βήματά του 6 και η λαβή από τις παλάμες στο ύψος των ώμων (με λυγισμένους τους 

αγκώνες). 

Τα τελευταία χρόνια ο χορός λέγεται και Ρουματιανή σούστα. Την ονομασία αυτή 

έδωσε στο χορό ο πρωτομάστορας της κρητικής μουσικής Κωνσταντίνος Παπαδάκης, 

ο περίφημος λαϊκός βιολάτορας Ναύτης (1920-2003) από το Καστέλι Κισσάμου, 

επειδή τις τελευταίες δεκαετίες χορευόταν μόνο από άτομα που κατάγονταν από το 

χωριό Παλαιά Ρούματα της επαρχίας Κισσάμου. 



 

 

6) Κρητικές Μαντινάδες 

Μαντινάδα λέγεται το δίστιχο – ρίμα ενός ποιήματος που δημιουργήθηκε στην Κρήτη 

κατά την εποχή της Ενετοκρατίας 1204-1689 (mandare, σε συνειρμό με το συγγενικό 

ελληνικό μαντεύω). Η μαντινάδα αρχικά συνδέθηκε με τους χρησμούς του Κλήδονα, 

δηλαδή να μαντεύουν ή να στέλνουν μηνύματα (μαντάτα) για τον έρωτα, την αγάπη, 

ευχές και πάσης φύσεως νέα. Η μαντινάδα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή της 

Κρητικής ποίησης και εκτελούνται με όλους τους κρητικούς χορούς.  

Οι μαντινάδες αντανακλούν κάθε δραστηριότητα: τη ζωή, το  θάνατο, τον έρωτα, τη 

μοναξιά, τα όνειρα, τη φιλία, την παρέα, τη ξενιτιά, το γάμο, τη βάπτιση,τις αστείες 

στιγμές, την καθημερινότητα, την παρανομία, τον πόλεμο, τη λευτεριά κ.ά. Όλοι οι 

οργανοπαίχτες είναι και μαντιναδολόγοι, γιατί οι μαντινάδες λέγονται αυτοσχέδια την 

ώρα του χορού και χρωματίζουν κάθε παρέα και άνθρωπο. Τραγουδιούνται σε όλους 

τους χορούς είτε είναι Πεντοζάλης ή Πηδηχτός, Σούστα, Συρτός, Χανιώτικος, 

Κισαμιτικός, Μαλεβιζιώτης. Φτιάχνουν μαντινάδες και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, 

όπως στη Νάξο (που λέγονται Κοτσάκια). 



Ακολουθούν οι μαντινάδες των μαθητών που είτε έγραψαν, είτε επέλεξαν από το 

διαδίκτυο: 

Έφη Δασκαλάκη 

Σαν αλυσίδα που κρατεί ο ένας χαλκάς τον άλλο 

έτσα κραθιούμαστε κι εμείς και πάμε ζάλο – ζάλο. 

❖  

Στου Ψηλορείτη την κορφή θα χτίσω ένα σχολείο 

να μπαινοβγαίνει ο δάσκαλος με το χρυσό βιβλίο 

 

Αλεξάνδρα Κοντζαμπασάκη 

Μην μου μιλείς για μοναξιά γιατί δεν βάνει ο νους σου 

ίντα θα πει να μην μιλείς ούτε του εαυτού σου 

❖  

Εγώ δεν είπα στη ζωή ότι δεν κάμω λάθη  

μη βρείτε μου ένα αλάνθαστο και μένα να μου μάθει 

❖  

Βλέπω, ακούω, δε μιλώ, παίζω με τη σιωπή μου 

μη όταν γυρίσει ο τροχός θα δεις την όρεξή μου… 

❖  

Δικά μου είναι τα σωστά, δικά μου και τα λάθη  

και πως θα ζω δεν δέχομαι κανένας να μου μάθει 

❖  

Εγωιστή και δυνατό κάνει τον άντρα η φύση  



μα μια γυναίκα είν’ ικανή να τονε γονατίσει… 

 

Λευτέρης Λιονάκης 

Τις αστραπές και τις βροντές εγώ δεν τις φοβάμαι 

σημάδι είναι τ’ ουρανού πως πρέπει να ξεσπάμε 

❖  

Να μη ζηλεύεις τσ’ αετούς στα ύψη που πετούνε 

μπορού’ να φτάσουν πιο ψηλά όσοι ερωτευτούνε 

❖  

Και να μαχαιρωθεί το σώμα μου το αίμα που θα χύσει 

κάθε σταγόνα θα γενεί καρδια να σ’ αγαπήσει 

❖  

Δεν θέλω να τα ξαναδώ τα μάτια σου κλαμμένα 

πες μου τονε τον πόνο σου να κλαίω εγώ για σένα 

❖  

Πουλί που ξέρει στη ζωή ν’ αντέχει όλον τον πόνο 

στα ύψη φτάνει και πετά με μια φτερούγα μόνο  

 

Μανώλης Μαρινάκης 

Εσκέφτηκα να σ’ αρνηθώ και να αγαπήσω άλλη, 

μα δεν εδέχθηκε η καρδιά υπογραφή να βάλει 

❖  

Ζητώ συγγνώμη, συγχωρώ και δεν κρατώ κακιές, 



γιατί με μεγαλώσανε άνθρωποι με αξίες 

❖  

Σε κάθε όνειρο παλιό, καινούριο πάνω χτίζω, 

έμαθα φως μου στη ζωή, απλά να συνεχίζω 

❖  

Να μου γελάς για να γελώ, να με κοιτάς να λιώνω 

να μ’ αγαπάς για να μπορώ ν’ αντέχω κάθε πόνο  

❖  

Αστέρι σε φωνάζουνε, φεγγάρι είσαι για μένα, 

γιατί τα’ αστέρια είναι πολλά, μα το φεγγάρι ένα 

 

Σπύρος Ανδρεουλάκης 

Μην τονε κλαις τον αετό όπου πετά όντε βρέχει 

μα κλαίγε το μικρό πουλί, όπου φτερά δεν έχει 

❖  

Ό,τι κι αν θέλεις είμαι δω σε κάθε δυσκολία. 

άλλωστε λένε πως γι’ αυτό φτιάχνεται μία φιλία 

❖  

Φίλο δεν κάνω όποιον βρω και μου χαμογελάσει 

αν δεν έχω σε χαρές και πίκρες δοκιμάσει 

❖  

Δε λένε οι φίλοι ευχαριστώ, οι φίλοι δεν χρωστάνε 

στα πάρε και στα δώσε τους τεφτέρια δεν κρατάνε 



❖  

Πες μου το λόγο κοπελιά που δεν με κάνεις φίλο  

να μην γυρίζω καθ’ αργά σαν του παπά το σκύλο. 

Asghar Mourandi Pour 

Φιλία που είναι αληθινή μένει πιστή στο χρόνο 

κι είναι παρούσα στις χαρές και στήριγμα στον πόνο. 

❖  

Να ελπίζεις να χαμογελάς, να μην κρατάς κακία 

Υγεία και καλή καρδιά, γιατί η ζωή είναι μία 

❖  

Ό,τι κι αν έχει ο Κρητικός με λόγια δεν το λέει, 

με μαντινάδες χαίρεται, με μαντινάδες κλαίει. 

❖  

Υπάρχει εκεί ψηλά Θεός, ακούει, βλέπει, κρίνει 

και ό,τι δίνεις στη ζωή διπλά πίσω στα δίνει 

❖  

Χρόνια Πολλά σε μία ψυχή, γεμάτη καλοσύνη 

που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να της δίνει. 

❖  

Πείσμα, τιμή, εγωισμό και μία καρδιά μεγάλη 

Όποιος τα έχει στη ζωή δε σκύβει το κεφάλι 

 

Σταύρος Στεφανίδης 



Ώσάν το άστρο του Ουρανού ας κάμψει η ελπίδα 

να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την καταιγίδα 

❖  

Ανάθεμα τσ’ αρρώστιες που μας ήρθαν απ’ την Κίνα 

και δεν θωρρώ τα μάτια σου που είναι σαν τα κρίνα. 

❖  

Θα πρότεινα να ‘ρχοσουνα μια βόλτα στην Αθήνα 

μα  να που μας ετσάκωσε η ρημάδα καραντίνα. 

❖  

Θέλω να είμαι σπίτι σου, να πιάσει καραντίνα 

να με ‘χεις μουσαφίρη σου σίγουρα ένα μήνα 

 

7) Παραδοσιακός Κρητικός Γάμος 

Συνηθισμένο γεγονός στην Κρήτη είναι ένα ζευγάρι να παντρεύεται από αγάπη και να 

υπάρχει η συγκατάθεση των γονιών τους. Αν δεν τους το επέτρεπαν, το ζευγάρι 

κλεβόταν. Στην περίπτωση που υπήρχε συγκατάθεση, ο γάμος γινόταν με παπά και 

προικοσύμφωνο. Γάμοι γίνονταν τις Κυριακές ή άλλες γιορτινές μέρες, αλλά όχι 

Τρίτη, Τετάρτη ή τον μήνα Μαϊο. Στο γάμο καλούσαν όλους τους συγγενείς 

απαραίτητα μέχρι τα δεύτερα ξαδέλφια, όλους τους γείτονες και φίλους. Ο 

«καλεστής» ήταν υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη δουλειά. Αν υπήρχε κάποιος 

τσακωμός μεταξύ της οικογένειας του γαμπρού ή της νύφης με κάποιον από τους 

καλεσμένους, γινόταν ανακωχή. Μέχρι την ημέρα του γάμου, συγγενείς και φίλοι 

στέλνουν δώρα, τα «κανίσκια», στους γονείς που πάντρευαν τα παιδιά τους. Ήταν 

συνήθως, ένα αρνί που το κρατούσαν στον ώμο τους και ένα καλάθι με λάδι, τυρί, 

κρασί, φυστίκια και πατάτες. Οι τάβλες και στα δυο σπίτι, του γαμπρού και της νύφης 

ήταν στρωμένες όλη μέρα με κρέας βραστό, ξεροτήγανα, χαλάκια (γλυκά 

παξιμαδάκια), φυστίκια, τσικουδιά και κρασί. 



Ο γάμος στα χωριά της Κρήτης θεωρείται από παλιά, αλλά και σήμερα μεγάλο 

γεγονός. Οι προετοιμασίες άρχιζαν πολλές μέρες πριν. Στο σπίτι της νύφης 

μαζεύονται οι κοπελιές την Παρασκευή να «καταστένουν» (δηλαδή ετοιμάζουν όπως 

λέγεται στην Κρητική διάλεκτο) τα προικιά ή προυκιά της (υφαντά, κεντήματα, 

πλεκτά, μπατανίες) και να λένε μαντινάδες για κάθε είδος χωριστά. 

 Ένα ανέφαλο περνά κι έχει νερό και στούπα 

και ας είναι καλορίζικη τση νύφης μας η προύκα. 

Ο γαμπρός με τους φίλους του και τους συγγενείς του με πομπή οργάνων πηγαίνουν 

στο σπίτι της νύφης να πάρουν τα προικιά, κρατώντας μία σημαία, το μπαϊράκι. Στο 

σπίτι της νύφης ήταν το τραπέζι στρωμένο, για να υποδεχθεί τους γαμουλιώτες. 

Τα προυκιά μεταφερόταν με πομπή στο σπίτι του ανδρόγυνου με συνοδεία της λύρας 

και του λαούτου και τραγουδιών. Οι καλεσμένοι του γαμπρού παίρνουν ο καθένας 

ένα προυκί. Όλοι μαζί φτάνουν στο σπίτι του γαμπρού και οι ανύπαντρες κοπέλες 

στρώνουν το νυφικό κρεβάτι, αφού ρίχνουν πάνω ρύζι και χρήματα. Βάζουν ακόμη 

να ξαπλώσει πάνω ένα αγόρι για ν'αποκτήσει το ανδρόγυνο αγόρια. Κατά το 

στόλισμα λέγονται μαντινάδες. Το βράδυ μαζεύονται οι συγγενείς της νύφης για να 

την αποχαιρετήσουν λέγοντας: 

Σήκω κι αποχαιρέτησε την εδικολογιά σου 

δώσε τα κλειδιά τση μάνα σου και άμε να βρεις δικά σου. 

Το απόγευμα της Κυριακής οι νέοι ξυρίζουν και στολίζουν το γαμπρό και τα κορίτσια 

τη νύφη και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξεκινούσαν για τη στεφάνωση. Ο γαμπρός και οι 

περισσότεροι καλεσμένοι είναι ντυμένοι με τοπικές φορεσιές και στο κεφάλι 

φορούσαν το Κρητικό μαντήλι, πλεγμένο στο χέρι, άσπρο κρουσαλίδικο. Τα κρόσια 

στο άσπρο μαντήλι είναι τα δάκρυα της χαράς 

  Όμορφη που ‘ναι η νύφη μας, όμορφος και ο γαμπρός μας 

  Πραγματικά τι ταιριαστό που ‘ ναι το αντρόγυνό μας 

Πρώτος πηγαίνει ο γαμπρός που τον συνοδεύουν δυο νεαροί, ενώ στην πομπή 

μπροστά πηγαίνουν ο λυράρης και ο λαουτιέρης. Όταν φτάσουν στο σπίτι της νύφης, 



ρίχνουν τρεις μπαλωθιές εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος. Οι καλεσμένοι του γαμπρού λένε: 

Ανοίξετε την πόρτα σας να δείτε το γαμπρό μας, 

 τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει το χωριό μας  

Οι συγγενείς της νύφης απαντούν: 

Σιγά σιγά μη βιάζεστε κι η πόρτα μας θ'ανοίξει, 

γιατί έχει αδέρφια και δικούς να τσ' αποχαιρετήσει.   

Μετά μπαίνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι, χαιρετά και φιλά τους γονείς της, παίρνει 

την ευχή τους, προσφέρει λουλούδια και φιλεί τη νύφη. Την ίδια στιγμή ακούονται οι 

πυροβολισμοί ή μπαλωθιές της χαράς. Ξεκινούν για την εκκλησία και πριν μπουν 

μέσα ο λυράρης τραγουδεί: 

Άνοιξε πόρτα τσ' εκκλησάς, πόρτα του παραδείσου 

να κατεβούν οι άγγελοι τη νύφη να βλοήσουν. 

Μετά την τελετή του γάμου χορεύουν έξω στον περίβολο της εκκλησίας το χορό της 

νύφης και όταν τελειώσει ο χορός ο τελευταίος παίρνει το γουρλίδικο μαντίλι της. 

Στη συνέχεια ξεκινούν όλοι για το σπίτι του γαμπρού, απ'όπου περνούν τους πετούν 

ρύζι και άνθη. 

Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά τση νύφης 

να δεις τον όμορφό σου γιο μια κόρη σου τη φέρνει.  

Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης 

και κρασί και ροδόσταμο να τσι ροδοσταμνίσεις 

Κατόπιν πηγαίνουν στο καινούριο σπίτι. Πρώτα ο γαμπρός έκανε ένα σταυρό από 

μέλι στην πόρτα του σπιτιού για να είναι η ζωή τους γλυκιά και η νύφη έριχνε μέλι 

στην είσοδο και έσπαγε ένα ρόδι για να είναι καρπερός ο γάμος. Στο σπίτι μπαίνει 

μέσα πρώτα η νύφη και μετά ο γαμπρός και συγχρόνως λέγονται μαντινάδες.  

  Άγια να ́ ναι η στιγμή, ο θεός να βοηθήσει,  

                      ο ένας για τον άλλονε να μην βαρυγκωμήσει 



Μετά απ'όλα αυτά ακολουθεί το γαμήλιο τραπέζι, στην πλατεία του χωριού. Τα 

φαγητά και τα πιοτά είναι άφθονα. Το ζευγάρι από τη μεριά του πρόσφερει σε όλους 

τους καλεσμένους μία κουλούρα με υπέροχο στολισμό, ένα σακουλάκι με χαλάκια 

(γλυκό παξιμάδι), ξεροτήγανα, φυστίκια και τσικουδιά, καθώς και ένα κομμάτι κρέας 

αν ο γαμπρός είναι βοσκός. Πρώτα δίνονται τα ξεροτήγανα και τα χαλάκια με 

τσικουδιά για το καλωσόρισμα. Ακολουθεί το βραστό αρνί ή κατσίκι με το 

γαμοπίλαφο. Στη συνέχεια δίνεται το τσιγαριστό, το γουρουνόπουλο  ψητό και άλλα. 

Το γλέντι κρατεί μέχρι και μία εβδομάδα.  

  Σήμερα γάμος γίνεται σ’ ωραίο περιβόλι,  

                     σήμερα αποχωρίζεται  η μάνα από την κόρη. 

Την ώρα που σερβίρεται το πιλάφι, ξεκινάει και ο χορός. Ο γαμπρός δίνει το μαντήλι 

στη νύφη και στο χορό που ακολουθεί οι φίλες της νύφης, την συνοδεύουν 

  Έπιασε η νύφη στο χορό και κάμετε της τόπο  

                  Σαν περιστέρα φαίνεται στη μέση των ανθρώπων  

   - 

  Λεβέντης είναι ο γαμπρός, λεβέντικα χορεύει 

  τρίζει η γης όπου πατεί, και δε τση χωρατεύει 

Πρέπει όλοι οι συγγενείς και από τα δυο σόγια να χορέψουν με τη νύφη ξεκινώντας 

από τα πεθερικά, τα αδέλφια, τα ξαδέλφια και ακολουθούν οι υπόλοιποι συγγενείς 

και φίλοι, ρίχνοντας στα όργανα τον οβολό τους. Ο τελευταίος χορευτής παίρνει το 

μαντίλι της νύφης ως ενθύμιο. Στη συνέχεια έχει σειρά ο πρωτοκούμπαρος και μαζί 

με την παρέα του χορεύει με τη νύφη, ενώ η μάνα του γαμπρού περνάει στο λαιμό 

του κουμπάρου μία πετσέτα πλεκτή ή κεντητή, στολισμένα περίτεχνα. Όλοι οι 

κουμπάροι πρέπει να πιάσουν πρώτοι και να χορέψουν τη νύφη. 

  Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός ευτυχισμένα χρόνια 

  Του χρόνου σαν και σήμερα να ‘ναι και τα βαφτίσια 

Το δίσεκτο χρόνο και το Μάιο δεν κάνουν γάμους. Την ίδια μέρα, στην ίδια εκκλησία 

δε πρέπει να γίνονται δύο γάμοι, όπως και στο ίδιο σπίτι δυο γάμοι τον ίδιο χρόνο. 



Έτσι πιστεύουν και το έχουν κακό παρατήρημα στην Κρήτη.  Την επόμενη μέρα μόλις 

το ζευγάρι ξυπνήσει, αρχίζει ο «Αντίγαμος», δηλαδή ένα νέο πανηγύρι όπου τρώνε 

όσα φαγητά έιχαν μείνει. 

 

8) Η υφαντική τέχνη 

Σύμφωνα με τη μυθολογία η θεά Αθηνά, προστάτιδα της χειροτεχνίας και των καλών 

τεχνών, είχε εφεύρει τον αργαλειό. Η ιστορία της υφαντικής αρχίζει από την 

Νεολιθική εποχή. Οι βασικές υφαντικές ίνες ήταν το μαλλί και το λινάρι. Κατά τους 

Μινωϊκούς χρόνους ξεχωριστή κατηγορία υφασμάτων αποτελούσαν τα πολύ λεπτά 

υφάσματα, αραχνοϋφαντα, όπως αυτά που απεικονίζονται σε μινωικές τοιχογραφίες 

της Κρήτης και της Θήρας. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα η κατεργασία του μαλλιού γινόταν με τον ίδιο τρόπο. 

Στην αρχαιότητα λεγόταν ταλασιουργία και περιλάμβανε τα εξής στάδια: την πλύσιν 

(πλύσιμο), Ξάνσιν (ξύσιμο) και νύσιν (γνέσιμο). Από τις αρχές Απριλίου έως και τα 

μέσα του Ιουνίου κουρεύονται τα πρόβατα. Το πρώτο κούρεμα γινόταν στο στήθος 

και γύρω από την ουρά, το κολοκούρεμα, που έδινε μαλλί δεύτερης ποιότητας. Από 

το μαλλί αυτό έφτιαχναν σεντόνια και λεπτά υφαντά. Το δεύτερο κούρεμα γινόταν 

στην πλάτη του ζώου και έδινε μαλλί πρώτης ποιότητας, με το οποίο έφτιαχναν 

κουβέρτες, φλοκάτες και χαλιά. 

Οι γυναίκες συγκέντρωναν το μαλλί, το ζεμάτιζαν σε καζάνια και το ξέβγαζαν με 

άφθονο κρύο νερό. Στη συνέχεια το στέγνωναν σε σκιερό μέρος για να γίνει σκληρό. 

Όταν στέγνωνε, το καθάριζαν από αγκάθια ή ξυλαράκια και το επεξεργάζονταν στο 

λανάρι ώστε να πάρει τη μορφή τούφας. Ύστερα με τη ρόκα και το αδράχτι 

προχωρούσαν στο γνέσιμο, δηλαδή στην κατασκευή κλωστής.  

Εκτός από μάλλινες ίνες, έφτιαχναν και κλωστές από μετάξι. Η εκτροφή του 

μεταξοσκώλικα γινόταν από τα τέλη του Απριλίου έως τα μέσα του Ιουνίου, δηλαδή 

έφτιαχναν ένα κουκούλι γύρω από το σώμα τους. Ύστερα από επτά ημέρες οι 

μεταξοσκώλικες έχουν μεταμορφωθεί σε πεταλούδες. Τα κουκούλια ξεραίνονται 

στον ήλιο, προτού ακόμα οι πεταλούδες προλάβουν να τα τρυπήσουν. Στη συνέχεια 

τα βράζουν για να μαλακώσει η μεταξοκλωστή. Καθώς η κλωστή μαλακώνει , η 

γυναίκα τραβά με ένα διχαλωτό ξυλάκι και η κλωστή τυλίγεται σε περιστρεφόμενη 



ανέμη. Η συγκεκριμένη τεχνική ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κίνα. Στην Ελλάδα, 

στο Σουφλί γίνονται τα καλύτερα μεταξωτά. Τα παλιά χρόνια οι έμποροι για να 

προμηθευτούν μεταξωτά από την Κίνα έπρεπε να ταξιδέψουν πολλούς μηνές και γι’ 

αυτό ή συγκεκριμένη διαδρομή ονομάζεται «ο δρόμος του μεταξιού».  

Όσον αφορά το βαμβάκι σπέρνεται την Άνοιξη και μαζεύεται το Φθινόπωρο. Όλο το 

Χειμώνα οι γυναίκες ασχολούνται με το καθάρισμα της ίνας του βαμβακιούαπό τους 

σπόρους, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο, το μαγκάνι. Στη συνέχεια 

ακολουθούσε η διαδικασία του κοψίματος με το δοξάρι που αντιστοιχεί στη 

διαδικασία του λαναρίσματος του μαλλιού. Οι τούφες άσπρου πουπουλένιου 

βαμβακιού γινόταν κλωστή με τη ρόκαι και το λινάρι. Μάλιστα υπάρχει η έκφραση 

«Πέρασε του λιναριού τα πάθη», που αναφέρεται σε κάποιον που υπέφερε πολύ στη 

ζωή του. Οι γυναίκες μάζευαν το λινάρι, το έδεναν σε δέσμες που τις χτυπούσαν με 

ένα κόπανο για να πέσει ο σπόρος.Στη συνέχεια έκοβαν τις τούφες και τις ρίζες και 

έβαζαν τις δέσμες μέσα σε νερό για τέσσερις έως πέντε ημέρες για να μαλακώσουν τα 

στελέχη και να γίνουν σαθρά. Έπειτα έπρεπε να περιμένουν να στεγνώσουν στον 

ήλιο. Μετά έπαιρναν κάθε δέσμη και την τοποθετούσαν σε ειδικό εργαλείομε 

εγκοπές, ώστε να σπάσουν τον βλαστό του λιναριού και να μείνουν καθαρές οι ίνες. 

Ακολουθούσε το λανάρισμα και τέλος το γνέσιμο της κλωστής.  

Όσον αφορά τη βαφή των νημάτων, τα χρώματα προέρχονταν από τη φύση. Φυσικοί 

τρόποι βαφής των νημάτων είναι α) με το κόκκινο χρώμα, που  γινόταν από το 

πριονοκούκι, τη ρίζα του φυτού ερυθροδάνου και τον κρόκο β) με το μαύρο  χρώμα, 

που γινόταν από το ξύλο σκλήθρου, το φλοιό της φτελιάς, φύλλα και φλοιό της 

βελανιδιάς και από το φλοιό της μελιάς γ) με το πράσινο χρώμα, που γινόταν από το 

φυτό λαδανιά δ) με το κίτρινο χρώμα, που γινόταν από φύλλα μουριάς και 

αμυγδαλιάς, ε) με το καφέ χρώμα, που γινόταν από φλούδες καρυδιών και το φλοιό 

του πεύκου και στ) με το γαλάζιο χρώμα, που γινόταν από το λουλακί.  

Μετά το γνέσιμο και τη βαφή, ακολουθεί η ύφανση στον αργαλειό . Στερεώνεται το 

στημόνι σε τεντωμένες κλωστές με τις οποίες θα διασταυρωθεί κάθετο το υφάδι 

τυλιγμένο στη σαϊτα. Το υφάδι μπαίνει στη σαϊτα και ακολουθεί η διαδικασία του 

διασίματος για την προετοιμάσια του στημονιού. Στη συνέχεια ακολουθεί το τύλιγμα 

του στημονιού στο πίσω αυτί του αργαλειού, το πέρασμα στα μιτάρια και στο τέλος 



στο χτένι. Από το χτένι οι κλωστές του στημονιού θα στερεωθούν στο μπροστινό αυτί 

όπου θα τυλίγεται το έτοιμο ύφασμα. 

Τα υφαντά χωρίζονται στα ριγωτά, στα κεντητά ή ξοπλιαστά, στα γεωμετρικά και 

φυτικά θέματα. Τα παλιά χρόνια κάθε σπίτι είχε ένα δικό του αργαλειό, που ύφαιναν 

όλα τα χρειαζόμενα του σπιτιού και τις προίκες των κοριτσιών (μάλλινα κιλίμια, 

πατανιές, πολύχρωμα σακίδια – βούργιες, βαμβακερά και λινά σεντόνια, πετσέτες, 

μεταξωτά φορέματα και τα φορέματα της άνοιξης, σεμεδάκια καρέ, τραπεζομάντιλα, 

κουρτίνες, μαξιλάρια, στα οποία υπήρχαν δαντέλες πλεκτές σε υπέροχα μοτίβα). 

Σημαντικά κέντρα υφαντικής στην Κρήτη υπήρξαν στα Σφακιά, τα Ανώγεια, 

Κρουσώνας και Ζάρος. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η συμβολή της Φλωρεντινής Σκουλούδη Καλούτση στη 

διάδοση και διατήρηση της Κρητικής υφαντικής στις αρχές του 20 ου αιώνα. 

Δημιούργησε μία νέα τεχνική: ζωγράφισε σε τετραγωνισμένο χαρτί τα σχέδια από 

την Κνωσό (τον πρίγκηπα, τα κρίνα, το διπλό πέλεκυ, ώστε να μπορεί η κάθε μία να 

τα υφάνει ή να τα κεντήσει. 

Στις μέρες μας τα νέα κορίτσια δεν ασχολούνται με αυτή την τέχνη «σαν την 

Πηνελόπη γιατί ο Οδυσσέας τους δεν είναι λείπει στα ξένα». 

Δημιουργίες της Έφης Δασκαλάκη: 



 



 

 

Δημιουργίες Αλεξάνδρας Κοντζαμπασακη 



 

 

 


