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η ενδυμασία στην Κρήτη
με συνεντεύξεις από: 
Γιάννη Σμαραγδή, Λιάνα Σταρίδα
Ξανθή Κόντου, Victoria Hislop
και τις μνήμες της Ρέας Γαλανάκη



Ξεκινάμε με αυτή τη μαντινάδα γιατί έτσι λειτουργήσαμε κι εμείς, ως ομάδα 
σύνταξης του Περιοδικού του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ. Ανοίξαμε τα φτερά μας δειλά στην αρχή, αλλά με πολύ όρεξη και 
αποφασιστικότητα, για να δημιουργήσουμε το 2o τεύχος του περιοδικού 
ΣΠΕΙΡΑ. 
Επιλέξαμε να αφιερώσουμε αυτό το τεύχος στην εξέλιξη της ενδυμασίας στην 
Κρήτη, ένα ομολογουμένως δύσκολο θέμα, πολύ διαφορετικό, με αρκετές 
προκλήσεις, που όμως μας έκανε να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας, με τις 
ρίζες και την παράδοσή μας!
Μέσα από την αναζήτηση και την επιλογή των σημαντικών πληροφοριών, 
ανακαλύψαμε για την ενδυμασία και την μόδα συνήθειες, νοοτροπίες ακόμα 
και λέξεις που συναντάμε συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά ποτέ 
δε σκεφτήκαμε να ψάξουμε τις ρίζες τους μέσα στο χρόνο. Όπως,             για 
παράδειγμα, ότι η λέξη μόδα  προέρχεται από τον λατινικό όρο «modus», που 
σημαίνει τρόπος. 
Τον τρόπο λοιπόν  με τον οποίο ήταν ντυμένοι οι Κρητικοί, από περίοδο σε περίοδο, 
σας παρουσιάζουμε συνοπτικά μέσα από τις γνώσεις που αποκομίσαμε από το 
ταξίδι που κάναμε στην παράδοση του τόπου μας και της μεγάλης προγονικής 
κληρονομιάς του κρητικού λαού. 
Η προσπάθειά μας αυτή δεν αποτελεί επιστημονική ιστορική μελέτη. 
Παρουσιάζουμε στοιχεία της εξέλιξης της ενδυμασίας στην Κρήτη στο πέρασμα 
των τελευταίων οχτώ αιώνων, έτσι όπως εμείς αντιληφθήκαμε τη σημασία τους 
μέσα από την έρευνά μας και μέσα από μια προσωπική οπτική, που για μας 
εντέλει συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση της προσωπικής μας ταυτότητας. 
Στις μέρες μας ο αναστοχασμός είναι επιτακτική ανάγκη και η ιστορική-
πολιτισμική μνήμη μπορεί να είναι το εφαλτήριο για μια νέα αρχή, που τόσο 
χρειάζεται ο τόπος μας αυτή τη χρονική στιγμή.    
  
      Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ποτέ μην πάρεις δανεικά φτερά για να πετάξεις ,
με τα δικά σου να πετάς κι όποτε κι όπου φτάξεις! 

Ηράκλειο, Η κρήνη του Μοροζίνη, Fred Boissonnas 1920. © Κρήτη, Μουσείο Μπενάκη-Φωτογραφικό Αρχείο
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
Βιβλιοπωλεία: Αναλόγιο, Ρούσου Χούδρου 8 / Δοκιμάκης, Ταγματάρχου Τζουλάκη 8 / Ελευθερουδάκης, Οδός 1821 / Κίχλη, Καντανολέων 13 / 
Κυριάκης, Έβανς 85 – 87 / Lexis, Έβανς 56 – 58 / Μικρός Ναυτίλος, Κοραή 4 / Παπασωτηρίου, Κοραή 17 / Φωτόδεντρο, Κοραή 21
Ιδρύματα / Μουσεία: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27/ Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 / Μουσείο Λυχνοστάτης, Λιμένας Χερσονήσου / 
Πύλη Βηθλεέμ Έκθεση «El Greco Επιστροφή στην Πατρίδα», Ν. Πλαστήρα / Κυλικείο Πανεπιστημίου Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού / Λύκειο Ελληνίδων, 
Γιαμαλάκη 15  /
Δημόσιου χώροι: ΚΕΠ Δήμου Αλικαρνασσού, Διονυσίου 13α /ΚΕΠ Δήμου Ηρακλείου, Ανδρώγεο 2 / ΚΕΠ Δήμου Γαζίου, Ε. Βενιζελου 276 Γάζι / ΚΤΕΛ 
Ηρακλείου – Λασιθίου, Περιοχή Λιμένος  / ΠΑΓΝΗ, Κεντρική είσοδος
Υπαίθρια σημεία: Σταθμός επιβίβασης Λιμένος Ηρακλείου 
Δισκοπωλεία: Αεράκης, Δαιδάλου 35  / Μετρόπολις, Δαιδάλου 19 
Καταστήματα / Σωματεία: Bodyshop, Ίδης 31 / Bio Forum, Γ. Γεωργιάδου 64 / Υδροκίνηση, Δάντη 24 Αγ. Ιωάννης / Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Σωματείο ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΝ, Λεβήνου 62α   
Καφέ / πολυχώροι: Πολυχώρος Σινε Τεχνόπολις, Λεωφόρος Α. Παπανδρέου116 Αμμουδάρα / Net Cafe Πολύκεντρο Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου,
Σ. Βενιζέλου / Cafe Veneto, Επιμενίδου 9 / Cafe Fix, Περδικάρη 4
ΧΑΝΙΑ: Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, Κ. Μιτσοτάκη 1, Stands για free Press
Δημόσιοι χώροι: Πολυτεχνείο, κεντρική πύλη Πολυτεχνειούπολη / ΚΤΕΛ Χανίων, Κυδωνίας & Παρθ. Κελαΐδη, Stands για free Press
Καταστήματα / Επιχειρήσεις: Φαρμακείο, Μάρως Βεργανελάκη Πλατεία 1866 / ZARA, Σκαλίδη 45, Stands για free Press
Καφέ: Cafe Starbucks, είσοδος Πλατεία Ελ. Βενιζέλου & Ζαμπελίου ( Παλιό Λιμάνι Χανίων) 
Άγιος Νικόλαος: ΚΕΠ Αγ. Νικολάου, Ρ. Καπετανάκη 1/ ΚΤΕΛ, Αγ. Νικολάου 
Ιεράπετρα: Δήμος Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη 1 
Σητεία: ΔΗΚΕΣ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σητείας), Ανδρέα Παπανδρέου 6

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μιχάλης Σκουλάς, Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Μάνος Ταμιωλάκης, Υπεύθυνος εκπαίδευσης 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μάνος Ταμιωλάκης, Ρέα Ανδρεαδάκη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ρέα Ανδρεαδάκη, Αθηνά Λιοδάκη, Μαρία 

Καβούρη

ΣΥΝΤΑΞΗ: Γιώργος Ανταλουδάκης, Τριανταφυλλιά Καντιδάκη, 

Κώστας Κατσιμπρής, Γιώργος Μπαδογιάννης, Γιάννης 

Νταντούδης, Βασίλης Παπαδογιωργάκης, Γιώργος Σπανός, 

Γιώργος Σφυράκης, Σοφία Τσώτρα, Μανόλης Φραγγιαδάκης

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ: Αθηνά Λιοδάκη, Γιώργος Μπαλάφας

LAY OUT: Άννα Αρκουλάκη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
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ΧΗ4  Η Κρητική Ενδυμασία στην   

Ενετοκρατία:
 από τη Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια
 στην Ευρωπαϊκή φινέτσα 

9Λιάνα Σταρίδα:
 Ταξιδεύοντας στη Δημοκρατία

 της Γαληνοτάτης, Λιάνα Σταρίδα 

15Η γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά 
της Κρήτης

17Βράκα και γελέκι:
 Επιρροές από τους Αλγερινούς πειρατές;

22Το Κρητικό μαχαίρι

24Συνέντευξη με το Γιάννη Σμαραγδή

28Από την ομοιομορφία της 
παράδοσης στην ομοιομορφία 

της μόδας
 Η χειραφέτηση και το μήκος της  
 φούστας

31Από τη βράκα στα φράγκικα 
παντελόνια

34Συνέντευξη με την Ξανθή Κόντου

39Με τα μάτια της Ρέα Γαλανάκη

42Συνέντευξη με τη
Victoria Hislop

46Συνέντευξη
 με τα μέλη της ομάδας   

  παραδοσιακών χορών του  
  Εναλλακτικού Σχολείου 
  Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

48Δράσεις
 του Εναλλακτικού Σχολείου 

  Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
  2009 - 2010

περιεχόμενα

Περιοδική Έκδοση 
του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων 
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Διανέμεται Δωρεάν

Το τεύχος αυτό εκδόθηκε με την ευγενική 

χορηγία των:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Χανία , Πλατεία 
Μαυροβουνίου, Fred 
Boissonnas, 1920. 
© Κρήτη,Μουσείο 
Μπενάκη



Με το ίδιο διάταγμα  απαγορεύονταν  στους άνδρες -με την ίδια ποινή- να ράβουν 
ρούχα  βελούδινα,  χρυσοΰφαντα και εξάμιτα (1). Επίσης απαγορεύονταν  η  
διακόσμηση  των επιρραμάτων με κεντήματα και η διακόσμηση με πολυτελείς 
πέτρες, χρυσό και άργυρο. Με τα ίδια διατάγματα απαγορεύονταν σε άντρες κάτω  
των 30 χρόνων να έχουν πάνω από δύο γούνες  από σκίουρο. Με άλλο διάταγμα το 
1394 αυξάνονταν οι δασμοί  των εισαγόμενων υφασμάτων στην Κρήτη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι  στο Χάνδακα τότε, υπήρχαν πολλές εισαγωγές από Ιταλία 
και Φλάνδρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη εξάλλου την περίοδο αυτή  
άνθιζε η σηροτροφία, η λινοκαλλιέργεια αλλά και η υφαντουργία, άνθιση που 
κράτησε μέχρι και τον 19ο  αιώνα.

Ο λατίνος πατριάρχης Μοροζίνη 
προσφέρει στο Δόγη 5000 

δουκάτα για την ενίσχυση του 
αγώνα του Χάνδακα1645

(Άγνωστος)Τ
ο 1210 η Βυζαντινή Κρήτη γίνεται 
Ενετική μέχρι που το 1669 το βασίλειο 
της Κάντια (= Χάνδακας) κατακτάται 
από τους Τούρκους. Η Κρήτη γνώρισε 
μεγάλη πνευματική και οικονομική 

ακμή τους δυο τελευταίους αιώνες της ενετοκρατίας, 
τη γνωστή Κρητική Αναγέννηση. Υποχρεωτικός  
σταθμός στους δρόμους που οδηγούσαν στην Κύπρο, 
τη Συρία, την  Αίγυπτο και στα Τουρκικά εμιράτα της 

Μικράς Ασίας, η Κρήτη είχε τον πρώτο ρόλο στην εμπορική κίνηση 
της ανατολικής Μεσογείου. Στα τέλη του 14ου αιώνα οι αγορές του 
Χάνδακα και των Χανίων προσέφεραν στην πελατεία τους αρώματα, 
μετάξι, χρυσοΰφαντα υφάσματα και λινά. Από το Χάνδακα εξάγονταν 
στην Ιταλία, τη Βόρειο Αφρική, την Κωνσταντινούπολη και την Κέρκυρα 
διάφορα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης φήμης. Οι 
ντόπιοι και οι Βενετοί κάτοικοι του νησιού αγόραζαν διάφορα προϊόντα 
από όλη την Ευρώπη.

Στην Κρήτη τον 13ο αιώνα -τον πρώτο αιώνα της Ενετοκρατίας- 
η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο λαών εμποδίστηκε από τις 
επαναστάσεις των Κρητικών. Στην ενδυμασία οι Βενετοί αλλά και οι 
Βυζαντινοί είχαν κοινά στοιχεία, όχι μόνο  για λόγους πολυτέλειας αλλά 
και για λόγους πολιτικής και κοινωνικής σκοπιμότητας. Μελετώντας 
τα αρχεία της εποχής διαπιστώνουμε ότι οι Βενετοί δεν ήθελαν τους 
υπόδουλους κρητικούς να διατηρούν την πολυτέλεια της ενδυμασίας 
της βυζαντινής εποχής.  Για το λόγο αυτό από το 1229 ως το 1476 
εκδόθηκαν αρκετά διατάγματα που αφορούσαν στην  ενδυμασία 
των Κρητών. Σύμφωνα μάλιστα με διάταγμα που εκδόθηκε το 1339 
απαγορεύονταν στις γυναίκες της Κρήτης  να χρησιμοποιούν τις 
πολυτελείς και λιθοποίκιλτες (με ρουμπίνια, σμαράγδια και άλλους 
πολύτιμους λίθους) ενδυμασίες που φορούσαν μέχρι τότε –κατάλοιπο 
της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας. Επίσης απαγορεύονταν ο στολισμός 
των κομμώσεων με μαργαριτάρια χρυσό και άργυρο. Για τις γυναίκες 
που δε θα τηρούσαν την απαγόρευση αυτή επιβάλλονταν  χρηματική 
ποινή.

από τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στην ευρωπαϊκή φινέτσα

Υπολογισμός των γεωμετρικών συντεταγμένων 
1583 (Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας, Παρίσι)

Μελετώντας κανείς τις πηγές, διαπιστώνει ότι τους τρεις πρώτους 
αιώνες της Ενετικής κατάκτησης  οι Κρητικές –της ανώτερης τάξης 
φυσικά-,  ήταν ντυμένες με βαρύτιμη φορεσιά που αποτελούνταν από 
4 όμοια σε σχέδιο και χρώματα ενδύματα: 1) Το χιτώνα  ή επικαμίσιο ή 
ποκαμίσο, ένδυμα ποδήρες χειριδωτό ή αχειρίδωτο σε λευκό χρώμα, 
2) το καμίσιο ή στιχάριο, ένδυμα επίσης ποδήρες, χειριδωτό και πλατύ 
σε λευκό χρώμα, 3) τη «γρανάτζα», επίσης λευκού χρώματος, η οποία 
προερχόταν από το αυτοκρατορικό ενδυματολόγιο, με χαρακτηριστικά 
το μεγάλο μήκος και πλάτος στον κορμό και στα μανίκια, δ) το μανδίον 
ή μανδί, επενδύτης σε χρώμα κόκκινο με ημικυκλική ουρά, ραμμένο 
συνήθως από βελούδο και με απώτερη καταγωγή τη ρωμαϊκή 
χλαμύδα, το plaudamentum που φορούσαν οι ρωμαίοι στρατηγοί και 
αυτοκράτορες. Το μανδίον  συναντάται σπάνια και σε άλλα χρώματα, 
όπως θαλασσί ή πράσινο,  χρώματα επίσης αυτοκρατορικά, καθώς 
πράσινα ήταν τα υποδήματα που φορούσε ο βυζαντινός Αυτοκράτορας.

Η βυζαντινή ανδρική ενδυμασία αποτελούνταν από δύο ενδύματα. Ένα 
εσωτερικό, το υποκαμίσιο, και ένα εξωτερικό το καμίσιο ή στιχάριο. 
Το υποκαμίσιο είναι πιο φαρδύ και πιο μακρύ από το καμίσιο και από 
λεπτότερο ύφασμα. Το καμίσιο είναι μακρύ και πλατύ. Καλύπτει τις 
γραμμές του σώματος και είναι ανοικτό από το υπογάστριο ως τον Σφακιανός, 16ος αι., Dr. Olfert Dapper: Περί της 

Νήσου Κρήτης, «Μικρός Ναυτίλος», 1999
EL Greco «Νέα γυναίκα με ερμίνα»

Η Κρητική ενδυμασία στην Ενετοκρατία:

...οι Βενετοί αλλά και οι Βυζαντινοί είχαν κοινά στοιχεία, 
όχι μόνο  για λόγους πολυτέλειας αλλά και για λόγους 

πολιτικής και κοινωνικής σκοπιμότητας

4 5

ενετοκρατια

Οι βυζαντινές επιδράσεις



μόδας)  με κάλτσες που καλύπτανε τις κνήμες και τους μηρούς στερεώνονταν στη 
μέση με κορδόνι και ήταν  ραμμένες με ελαστικό ύφασμα με ραφή κατακόρυφη από 
πίσω. Αυτές οι κάλτσες ήταν δημοφιλείς  στους ευγενείς της Δύσης  από το 1350. 
Χαρακτηριστικό επίσης των δυτικών επιδράσεων στην κρητική ενδυμασία την 
περίοδο της ενετικής κυριαρχίας είναι το γεγονός ότι τα καλύμματα της κεφαλής 
φοριούνται στην Κρήτη συγχρόνως με τη Δύση: οι γυναίκες φορούσαν το τυμπάνι  
(σχετικά συντηρητικό), ενώ οι άνδρες την κατωτίδα που παρουσιάζεται με μεγάλη 
ποικιλία τύπων, κυρίως μετά το 15ο αιώνα.

Όσον αφορά στα παπούτσια, κι εδώ οι εξελίξεις ακολουθούν τη γενικότερη 
αντίληψη για την ενδυμασία και είναι κι αυτά σύμβολα ταξικής θέσης και 

διάκρισης. Οι Κρητικοί τα έλεγαν παπούτζια, αν και οι πληροφορίες που 
έχουμε είναι ελάχιστες. Οι άντρες φορούσαν μαύρα χαμηλά παπούτσια ενώ οι 
γυναίκες στην Κρήτη φόρεσαν τα περίφημα calcagneti, πολύ ψηλά τσόκαρα, 

που φορούσαν οι αριστοκράτισσες στις αυλές της Δύσης. Αυτά φοριόταν 
στο Χάνδακα τον 17ο αιώνα  και οι αρχόντισσες που τα φορούσαν για 

να πάνε στην εκκλησία ή σε επίσκεψη, για να στηριχτούν πάνω 
σ’ αυτά, είχαν δυο υπηρέτριες, μια από κάθε πλευρά, εκτός από 
αυτές που κρατούσαν την ουρά του φορέματος.

Βιβλιογραφία:
Κουκουλές Φ., Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, (τ.2), Παπαζήσης, 1949
Μυλοποταμιτάκη Κ., Η ενδυμασία των Κρητικών στην περίοδο της Βενετοκρατίας, 
«Αρχαιολογία και Τέχνες», τ.84
Φραγκάκη Ε., Η λαική τέχνη της Κρήτης. Γυναικεία φορεσιά, Αθήνα 1960

Ζακετούλα και Αντερί , της 
Βενετοκρατίας. Ε.Κ.Φραγκάκη, Η 
Λαϊκή Τέχνη της Κρήτής, Ανδρική 

φορεσιά, 1960

Σκίτσο φορέματος μικρού 
κοριτσιού από την κρήτη στα 

1328.Ε.Κ.Φραγκάκη, Η Λαϊκή Τέχνη 
της Κρήτης

Η Σάρτσα (Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών Αθηνών). Ε.Κ.Φραγκάκη, Η 
Λαϊκή Τέχνη της Κρήτης, Γυναικεία 

φορεσιά. Αθήνα 1960

ποδόγυρο για να διευκολύνει το βάδισμα.  Και το 
υποκαμίσιο και το καμίσιο ήταν χειριδωτά και ποδήρη, 
από χοντρό ή λεπτό ύφασμα ανάλογα με την εποχή. Όσο 
αφορά την ποιότητα του υφάσματος, αυτή ήταν ανάλογη 
με  την οικονομική και κοινωνική τάξη του ατόμου. 

Οι γυναίκες στην Κρήτη φόρεσαν τα περίφημα cal-
cagneti,   πολύ ψηλά τσόκαρα...

...οι αρχόντισσες που τα φορούσαν για να πάνε 
στην εκκλησία ή σε επίσκεψη, για να στηριχτούν  
πάνω σ΄αυτά , είχαν δυο υπηρέτριες μια από κάθε 
πλευρά εκτός από αυτές που κρατούσαν την ουρά 
του φορέματος.

Οι δυτικές επιρροές

Η δυτική γυναικεία ενδυμασία κάνει την εμφάνισή της  στην Κρήτη το 14ο  αιώνα. Το  
δεύτερο μισό του 14ου αιώνα εμφανίζεται στην Κρήτη η γαλλική cotehardie, λέξη 
σύνθετη από το ουσιαστικό cote που σημαίνει πλευρό και προεξοχή (αλλά και την 
κότα, επίσης δυτικό ένδυμα) και το επίθετο hardie που σημαίνει τολμηρή. Η cotehardie 
(δηλαδή τολμηρή κότα) υπογράμμιζε τις καμπύλες του γυναικείου σώματος, δηλαδή 
τους γοφούς και το στήθος. Η  cotehardie ήταν φόρεμα μονοκόμματο, εφαρμοστό με 
μακρύ κουμπωτό άνοιγμα μπροστά,  με μανίκια εφαρμοστά και κουμπωτά έως τον 
αγκώνα και μεγάλο τετράγωνο άνοιγμα στο λαιμό. Στην Κρήτη αυτό το είδος λεγόταν 
κότα (ο δυτικός όρος δηλαδή) όπως αναφέρει  και ο Χορτάτζης στον «Κατσούρμπο» 
(στχ. 353) «Να δυο τσεκίνια ξέχωρα, κι άμε πάρε τσι κότες»

Στην Κρήτη πάντως η δυτική μόδα κυριαρχεί απόλυτα στα τέλη του 15ου αιώνα. Τότε 
και το αντρικό ντύσιμο δέχεται τις αναγεννησιακές επιρροές: κονταίνει και σταματά 
στο γόνατο ή λίγο πιο πάνω, κουμπωτό ως τη μέση και εφαρμοστό, ίσιο από τη μέση 
και κάτω ή πτυχωτό (πλισαριστό δηλαδή), με εφαρμοστές χειρίδες και κουμπωτά 
μανικότια.

Το 16ο αιώνα το δυτικό ένδυμα που  κυριαρχεί στην Κρήτη είναι βαθυπράσινο μεσάτο 
φόρεμα με πολύ πλατιά ζώνη που ανεβαίνει στο στομάχι και μακριά φαρδιά μανίκια 
που καταλήγουν σε στενή μανσέτα.
Υπάρχει ακόμα μια ενδυμασία με χαρακτηριστικά το κουμπωτό άνοιγμα στον κορμό, 
τον ψηλό όρθιο γιακά και τις γλώσσες στην παρυφή του ποδόγυρου (επίσης δυτικής 

Φελλοκάλικα, Τσόκαρα, Παντόφιλα. 
Ε.Κ.Φραγκάκη Η Λαϊκή Τέχνη της 

Κρήτης, Γυναικεία φορεσιά. Αθήνα 
1960

Γυναίκα στην Ενετοκρατία, Γ. Ι. .Παναγιωτάκης: Η 
Γυναίκα της Κρήτης στο χθες και το σήμερα, Κρήτη 
2003
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 Κυρία Σταρίδα, μελετάτε  πολλά χρόνια την Ενετοκρατία στην Κρήτη και κυρίως 
στο Ηράκλειο.  Θεωρείτε ότι η έρευνα έχει ολοκληρωθεί ή διαρκώς ανακαλύπτετε 
καινούργια στοιχεία;
Διαρκώς ανακαλύπτουμε καινούργια στοιχεία και δεν νομίζω ότι θα καλυφθούν 
ποτέ, γιατί η Ενετική κυριαρχία στην Κρήτη κράτησε πολλούς αιώνες και το 
υλικό που υπάρχει είναι ανεξάντλητο και δεν έχει ερευνηθεί κιόλας ολόκληρο.
Υπάρχουν τα αρχεία της Βενετίας τα οποία βρίσκονται στο Ελληνικό Ινστιτούτο της 
Βενετίας,  αλλά εκτός από αυτά υπάρχουν και ενετικά αρχεία τα οποία βρίσκονται 
στην κατοχή της ιταλικής πολιτείας. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία εδώ, τα 
οποία δεν έχουν ταξινομηθεί και μελετηθεί από πλευράς αρχειακού υλικού. Από 
πλευράς αρχαιολογικού υλικού καθαρά, συνεχώς ανακαλύπτουμε νέα στοιχεία. 
Για παράδειγμα, σε ένα καθαρισμό μιας από τις πύλες των τειχών ανακαλύψαμε 
μια πύλη που δε γνωρίζαμε την ύπαρξή της και ήταν από προηγούμενες φάσεις της 
κατασκευής του οχυρωματικού περιβόλου. Επίσης, στις ανασκαφές,  ανακαλύπτουμε 
συνέχεια νέα κτίρια τις πρώιμης Ενετοκρατίας που είχαν χαθεί είτε μετά από σεισμούς, 
είτε από τεχνητές επιχώσεις, είτε είχαν  μπαζωθεί και έρχονται στο φώς σιγά-σιγά με 
κάθε έρευνα που γίνεται. Άρα, ενώ είναι  γνωστή η ιστορία της Ενετοκρατίας,  και  
πώς και γιατί ήρθαν οι Ενετοί εδώ, το πόσο κάθισαν και τι συνέβη στην διάρκειά της, 
υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά στοιχεία που δεν έχουν μελετηθεί 
και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, όχι στην γενιά μου, αλλά στις επόμενες γενιές θα 
μελετηθούν. Στο διάστημα από το 1669 που έγινε η κατάληψη του Xάνδακα από τους 
Τούρκους μέχρι το 1900, δηλαδή μετά την σφαγή της 25ης Αυγούστου του 1898 και 
την Κρητική Πολιτεία, πάρα πολλά από τα μνημεία της Ενετοκρατίας καταστράφηκαν 
και αλλοιώθηκαν από τους Τούρκους και χάσανε την αρχική τους χρήση και μορφή 
φυσικά. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για τη σύνθεση της πόλης όπως 
ήταν τότε,  και όχι με βάση τις μαρτυρίες χαρτών, γραπτών μαρτυριών, λογοτεχνών, 
κλπ. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια συνεχή έρευνα και μελέτη.   

Ποια περίοδος θεωρείτε ότι ήταν η σημαντικότερη στη μελέτη και την έρευνα για την 
Ενετοκρατία στην Κρήτη;
Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Σύμφωνα με τη γνώμη μου, η 
σημαντικότερη περίοδος ήταν ο 15ος – 16ος αιώνας, γιατί τότε είχαν ξεπεραστεί 
οι διαμάχες μεταξύ Κρητών και Ενετών, είχε περάσει η περίοδος των Κρητικών 
επαναστάσεων κατά των Ενετών και είχε επέλθει μια ειρήνη, μια αποδοχή, ας το 
πούμε, της συνύπαρξης του Κρητικού και του Ενετικού στοιχείου. Αυτό το βιώνει το 
Ηράκλειο αλλά και ολόκληρη η Κρήτη. Είναι αυτό που λέμε Κρητική Αναγέννηση, 

Ταξιδεύοντας στη Δημοκρατία 
της Γαληνοτάτης

με τη Λιάνα Σταρίδα

Σκίτσο Γυναίκας (Gerola πιν. 8 1394).Ε.Κ.Φραγκάκη, Η Λαϊκή Τέχνη της Κρήτης,Γυναικεία φορεσιά, Αθήνα 1960
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Από πού αντλείτε τις 
πηγές σας και κατά πόσο η 
γραφειοκρατία επηρεάζει 
την πορεία των ερευνών 
σας;
Τις πηγές μας τις αντλούμε 
από πολλά μέρη. Καταρχάς 
υπάρχει πολύ αρχειακό 
υλικό που το αυθεντικό 
είναι βέβαια στα ιταλικά, 
αλλά πάντα υπάρχουν και 
μεταφράσεις. Υπάρχει το 
τεράστιο έργο του Σπανάκη 
«Τα μνημεία κρητικής 
ιστορίας» ή «Το Ηράκλειο 
στο πέρασμα των αιώνων» 
και όλη  αυτή η δουλειά 
που έχει κάνει και τα έχει 
μεταφράσει στα ελληνικά. 
Επίσης, οι πηγές μας είναι 
αυτά που βλέπουμε και 
βρίσκουμε, αυτοψίες κ.τ.λ. 
Τώρα η γραφειοκρατία είναι 
κάτι το απίστευτο και ισχύει 
και για εμάς ό,τι και για όλους 
τους δημόσιους φορείς, ίσως 
και χειρότερα, π.χ. όταν θέλουμε να κάνουμε μια ανασκαφή 
και δεν μας στέλνει λεφτά το υπουργείο αναγκαζόμαστε να 
καταφεύγουμε σε ιδιώτες και έτσι  δημιουργούνται πολλές 
διαμάχες…

Οι Ενετοί, αν και κατακτητές, έχουν αφήσει καλή εντύπωση 
στο λαό της Κρήτης;
Από ένα σημείο και μετά ναι. Αρχικά πέρασε ένα μεγάλο 
διάστημα με επαναστάσεις Κρητικών κατά των Ενετών. Δηλαδή 

την πρώτη περίοδο της 
Ένετοκρατίας, 13ος-14ος 
αιώνας, κυριαρχούσαν 
οι επαναστάσεις αλλά 
μετά επήλθε μια ειρηνική 
περίοδος. Να φανταστείτε 
ότι αργότερα οι Κρήτες 
πολέμησαν στο πλευρό 
των Ενετών κατά των 
Τούρκων.

Πιστεύετε ότι αυτό 
οφείλεται  στις 
πολιτισμικές ανταλλαγές 
μεταξύ κατακτητών και 
κατακτημένων;
Νομίζω ότι αυτό υπήρξε 
στην αφομοίωση στοιχείων 
του ενός και του άλλου. 
Οι Κρήτες επηρεάστηκαν 
από την Αναγέννηση, οι 
Ενετοί επηρεάστηκαν από 
τον κρητικό πολιτισμό και 
την κρητική παράδοση 

και αυτό φαίνεται στη 
δημιουργική  περίοδο  
που ονομάζουμε Κρητική 

Αναγέννηση: μια εικόνα εποχής ή μια τοιχογραφία με καθαρά 
αναγεννησιακά στοιχεία, αλλά και με βυζαντινά ή ακόμα 
και καθαρά παραδοσιακά κρητικά, π.χ μια λύρα που είναι 
καθαρά κρητικό όργανο να έχει αναγεννησιακούς αγγέλους 
με βυζαντινές μορφές.  
Επίσης η αφομοίωση στοιχείων φάνηκε και στην γλώσσα 
μες στο πέρασμα των χρόνων.  Από ένα σημείο και μετά 
την πρώτη περίοδο της Ενετοκρατίας, τα νομίσματα από 
λατινική γραφή πέρασαν σε ελληνική, τα σολδίνια κάτι σαν 

Γυναίκες στην Ενετοκρατία, Παναγιωτάκης Γ.

Έτσι κι αλλιώς ο Χάνδακας ονομαζόταν η 
Βενετία της Ανατολής

Ζωγραφικές εικόνες με θέμα τον Ερωτόκριτο
Προέρχονται απο το Λογοθέτη Πετράκηη οποία είχε εκφραστεί σε πολλά πράγματα, στην τοιχογραφία , στη ζωγραφική, στη 

γλυπτική, στην αρχιτεκτονική και σε άλλα. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Έχουμε τον 
Κορνάρο με τον Ερωτόκριτο, το Χορτάτση με την Ερωφίλη, έχουμε το Λιονταρίτη με τη 
μουσική,  και αξίζει να πούμε τους ζωγράφους όπως το Δαμασκηνό, όπως τον Άγγελο 
που εικόνες τους έχουμε σε πολλές εκλησίες και κυρίως στην Αγία Αικατερίνη. Αξίζει 
να πούμε για τις τοιχογραφημένες εκκλησίες του 14ου  – 15ου  αιώνα, να πούμε για 
τις πύλες των τειχών, τη  Λότζια και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα και έχουν σωθεί, 
που είναι καθαρά αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, κατασκευασμένη από Ιταλούς 
αρχιτέκτονες. Οπότε θα λέγαμε, ότι αυτή η περίοδος του 15ου  – 16ου  αιώνα ήταν η 
σημαντικότερη από πολιτισμικής πλευράς. Από ιστορικής, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι ήταν η περίοδος της πολιορκίας, η οποία ήταν επική, γιατί μιλάμε για 25 χρόνια 
πολιορκίας, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία. 
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έμπλεκαν μεταξύ τους και ο διαχωρισμός  των τάξεων 
ήταν εμφανής. 

Αν υποθέσουμε ότι κάνουμε μια βόλτα στο Χάνδακα 
της εποχής εκείνης , μπορείτε να μας περιγράψετε την 
εικόνα με έμφαση στην ενδυμασία; 
Θα βλέπαμε μια μικρογραφία της Βενετίας. Αν δείτε 
μια απεικόνιση, αναγεννησιακής ή προγενέστερης, 
της ζωής στη Βενετία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. 
Έτσι κι αλλιώς ο Χάνδακας ονομαζόταν η Βενετία της 
Ανατολής, μια μικρογραφία σε όλα۟ και στην ενδυμασία 
και στον τρόπο ζωής και στα πάντα.

τις δραχμές, ενώ αρχικά λεγόντουσαν soldi μετά ονομάστηκαν σολδίνια, 
κι αυτό είναι  άλλο ένα δείγμα ότι υπήρχε μια αφομοίωση και από τους μεν 
και από τους δε. 

Η αλληλεπίδραση των δύο  λαών φαίνεται στην ενδυμασία των κρητικών; 
Στην περίοδο εκείνη ναι, μετά όχι. Η παραδοσιακή τωρινή ενδυμασία 
έχει περισσότερους επηρεασμούς από τους Οθωμανούς και την κεντρική 
Ελλάδα παρά από τους Ενετούς. Υπάρχει ένα βιβλίο επίσης που λέγεται 
«Τόπος και Εικόνα» που στους πρώτους τόμους που κυκλοφορούν  στο 
εμπόριο έχει χαρακτικά με κρητικές ενδυμασίες της Ενετοκρατίας και θα 
δείτε ότι υπάρχει μεγάλη  διαφορά από την τωρινή τοπική ενδυμασία, τόσο 
μεγάλη που δεν σχετίζονται. 

Οι Κρητικοί υιοθέτησαν την ενετική ενδυμασία και κατά συνέπεια και την 
ενετική συμπεριφορά;
Η απάντησή μου αυτή δε διαφέρει από την προηγούμενη. Υπήρχε αμοιβαίος 
επηρεασμός και από τις δύο μεριές και στο τέλος μιλάμε για Βενετοκρήτες 
πλέον και όχι για Κρητικούς και Ενετούς, μιλάμε για Βενετοκρήτες. 
 
Ποιες διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στην αστική ενδυμασία και στην 
ενδυμασία της υπαίθρου;
Οι διαφορές ήταν μεγάλες. Καταρχάς όταν μιλάμε για αστικά κέντρα, αυτά  
ήταν τέσσερα: Ο Xάνδακας, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και η Σητεία. Έτσι μιλάμε 
για τέσσερα αστικά κέντρα, όπου εκεί είχαν μαζευτεί όλοι: Βενετοί ευγενείς 
και όσοι από τους Κρήτες ήταν σχεδόν απελευθερωμένοι, δηλαδή είχαν 
περίπου ίσα δικαιώματα με τους Ενετούς. Αυτοί είχαν μια ενδυμασία, η 
οποία ήταν καθαρά επηρεασμένη από τους Ενετούς. Η ύπαιθρος ήταν 

κυρίως κολίγοι, δηλαδή αγρότες και η ενδυμασία τους δεν είχε καμία σχέση με την 
πολυτελή αστική ενδυμασία που επικρατούσε στα αστικά κέντρα.  Ήταν πιο λαϊκή, 
απλή, λιτή και φθηνή.
Εδώ στο κέντρο θα φορούσαν πλουμιστές φούστες και αυτά τα φανταχτερά καπέλα, 
ενώ στην ύπαιθρο δεν είχαν τέτοια πράγματα, όλα ήταν απλά, λιτά και φυσικά, 
χρηστικά.
Έπαιζε μεγάλο ρόλο και στο διαχωρισμό των τάξεων και να μην ξεχνάμε ότι ήταν μια 
περίοδος φεουδαρχίας, ήταν τα φέουδα, οι φεουδάρχες και οι κολίγοι, οι οποίοι δεν 

Μουσικός (Άγνωστος) 

Το πρώτο γνωστό σχέδιο του Χάνδακα. Απεικονίζονται η πόλη, η 
οχύρωση, ο λιμένας και τα προάστεια, όπως υπήρξαν στα τέλη του 
Μεσαίωνα. Φλωρεντία, Biblioteca Laurenaziana

Η Λιάνα Σταρίδα ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο. 

Είναι Αρχαιολόγος στην 13η  Εφορεία Βυζαντινών 

και μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Το Δεκέμβριο 

του 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η Λέσχη 

των Ευγενών του Χάνδακα» από τις εκδόσεις 

Δοκιμάκη. 
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Λεονάρντο Ντα Βίτσι, «Η Γυναίκα με την ερμίνα», Ιστορία της 
ομορφιάς, Επιμέλεια Ουμπέρτο Έκο, Εκδόσεις Καστανιώτη



ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Η γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά της Κρήτης

Οι γυναίκες αν και κλεισμένες μέσα, συνεχίζουν να κρατούν τα υφάσματά 
τους, τους καμουχάδες, τους ταφτάδες,τις φέλπες, τα βελούδα, τα πλους 
και τις γούνες όπως ήταν και πριν. Την 38η μέρα της κατάληψης του 

Χάνδακα, του σημερινού Ηρακλείου συμβαίνει κάτι που αλλάζει κάπως την πορεία 
της ενδυμασίας:  ο πασάς εκδίδει διαταγή με την οποία επιτρέπει την εισαγωγή 
υφασμάτων από όλες τις μουσουλμανικές περιοχές. Έτσι έρχονται και υφάσματα 
όπως το δαμάσκο, μεταξωτά και ποικιλίες από ταφτάδες, εριούχα, δέρματα ζώων 
όπως από λύκο, αλεπού, ικτίδα (νυφίτσα) αλλά και πιλήματα με επένδυση. Όσο 
το Βενετσιάνικο στοιχείο περνάει στο παρελθόν, χωρικές και νεοαστές της Κρήτης 
επιλέγουν να φορούν και να εξελίσσουν τις παραδοσιακές τους φορεσιές. Έτσι 
αρχίζουν να διαμορφώνονται και να επικρατούν συγκεκριμένα ενδύματα. 

Παρατηρούμε βέβαια πως σχεδόν σε όλη την επικράτεια του νησιού υπάρχουν 
αρκετά κοινά. Παντού φοριέται (εκτός ίσως από τα Ανώγεια) το αποκαλούμενο 
ρούχο, η πλατειά μεταξωτή φούστα δηλαδή, αλλά και το κλασικό θα λέγαμε ζιπόνι. 
Το ζιπόνι που είναι συνήθως χρυσοκέντητο είναι το γιλέκο που συναντά κανείς σε 
όλες τις περιοχές της Κρήτης αλλά και σε πολλές της υπόλοιπης Ελλάδας με κάποιες 
παραλλαγές. Άλλες ονομασίες του είναι κοντόχι, μπόλια στα Ανώγεια, μπαχριέ και 
σάκο. Το ζιπόνι φτιάχνεται κυρίως από τσόχα συνηθέστερα σε μαύρο χρώμα. Το 
καλοκαίρι διαλέγεται ελαφριά φγιοράδα και καμούχα και το χειμώνα προστίθεται 
κάποια γούνα . Στη φορεσιά προστίθεται φαρδιά ζώνη και πουκάμισο συνήθως 
μεταξωτό το οποίο επίσης κεντιέται. Με το κέντημα η γυναίκα της Κρήτης βάζει χρώμα 
στη ζωή της και στην καθημερινότητά της. Όσο η κατάσταση στο νησί σταθεροποιείται 
τόσο τα υφάσματα και τα ρούχα έρχονται, επανέρχονται και εξελίσσονται. Έτσι 
επιστρέφει και η στόφα και επικρατεί το δαμάσκο. Οι αστές και οι εύπορες νύφες του 

Τα 1669 η Κρήτη καταλαμβάνεται από την Οθωμανική  
αυτοκρατορία, το ενετικό στοιχείο αρχίζει να εκλείπει και 
στη θέση του έρχεται το Οθωμανικό. Το βασανιστήριο του 

Κρητικού λαού έχει ξεκινήσει αλλά η καθημερινότητα 
των ανθρώπων, τα πάθη τους, όπως και η ανάγκη της 

γυναίκας να αρέσει, δεν σταματούν. Την ίδια εποχή αρχίζει 
να ακμάζει και το φαινόμενο της αστυφιλίας κυρίως από 

εύπορους χωρικούς.

Η πλατεία Βαλιδέ Τζαμί και η 
φιλανθρωπική κρήνη (sebil) του 
Ιμπραήμ Αγά σε σχέδιο του βρετανού 
περιηγητή R. Pashley (1834)  
(Ιστορικό Μουσείο) 

Όσο το Βενετσιάνικο στοιχείο περνάει 
στο παρελθόν, χωρικές και νεοαστές 

της Κρήτης επιλέγουν να φορούν 
και να εξελίσσουν τις παραδοσιακές 

τους φορεσιές. Έτσι αρχίζουν να 
διαμορφώνονται και να επικρατούν 

συγκεκριμένα ενδύματα
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...τέσσερις φορεσιές που διαμορφώνονται από 
τις συνήθειες και τις δυνατότητες των περιοχών 

που εκπροσωπούν: τη Σάρτζα,τη Σφακιανή, 
τη Χανιώτικη και την Κούδα, της καθεμίας το 

όνομα παρμένο από κάποιο συγκεκριμένο 
στοιχείο.

νησιού συναγωνίζονται στην ενδυμασία.  Το ρούχο που φορά η γυναίκα της Κρήτης στους γάμους και 
στις επίσημες εκδηλώσεις, στα γλέντια και στην εκκλησία εξελίσσεται σε παράδοση και περνά από 

μάνα σε κόρη. 
 

Εδώ αξίζει να αναφερθούν δυο περιοχές, τα Σφακιά και τα Ανώγεια, 
λόγω του πολύ έντονου στοιχείου τους. Το ρούχο στο οποίο 

αναφερθήκαμε πριν, με ζιπόνι χρυσοκεντημένο στενό και 
εφαρμοστό που κλείνει λίγο πάνω από το στομάχι με τα λεγόμενα 

θελύκια, δηλαδή μεταξωτά κορδόνια, ανδρικού τύπου κουμπιά 
και ένα χρυσοστόλιστο πέπλο στο κεφάλι το χρυσόπλεχτο, 

αποτελούν  σημεία αναφοράς στην επίσημη φορεσιά, την 
αποκαλούμενη και ως χρυσόπλεκτο. Εδώ προστίθεται σε 

κάποιες περιοχές και η σάρτζα η οποία είναι ένα κόκκινο 
πλισέ μακρύ πανί που ζώνεται στη μέση κατασκευασμένο 

από βελούδο. Ουσιαστικά, μπορούμε να μιλήσουμε 
για τέσσερις φορεσιές που διαμορφώνονται από 

τις συνήθειες και τις δυνατότητες των περιοχών 
που εκπροσωπούν: τη Σάρτζα,τη Σφακιανή, τη 

Χανιώτικη και την Κούδα, της καθεμίας το όνομα 
παρμένο από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο.

Ερμηνευτικό Λεξικό

Καμουχάδες: πολυτελή υφάσματα
Ταφτάς: μεταξένιο ύφασμα από λεπτό νήμα και πυκνή ύφανση
Πίλημα: είδος τσόχας 
Φγιοράδο: εμπριμέ υφάσματα με σταμπωτά ή μεταξωτά εξυφασμένα λουλούδια με σχέδια
Εριούχο: μάλλινο ύφασμα
Φέλπα: είδος βελούδου κατώτερης ποιότητας, από χρωματιστό μαλλί ή βαμβάκι

Γυναίκες από τα Χανιά, Tournefort 1700-1702- Ι. 
Παπαντωνίου,Η Ελληνική Ενδυμασία

Ηράκλειο, αρχή της οδού 
25ης Αυγούστου το 1898. 
Δεξιά διακρίνεται η Loggia 
(Ιστορικό Μουσείο)

Κρητικό φουστάνι 18ος αι., Μουσείο Μπενάκη.-
Ι.Παπαντωνίου, Η Ελληνική Ενδυμασία

βράκα και γελέκι:
επιρροές από τους Αλγερίνους πειρατές;
Οι Κρήτες για δύο αιώνες μετά την βενετσιάνικη κατάκτηση (1204) συνέχισαν 
να ντύνονται με το βυζαντινό ένδυμα, το οποίο είχαν υιοθετήσει στους 
προηγούμενους αιώνες. Κατόπιν ενστερνίστηκαν τη βενετσιάνικη μόδα.
Tο  16ο αιώνα οι Αλγερινοί πειρατές που λυμαίνονταν τη Μεσόγειο φορούσαν  
ένα είδος  βράκας. Στα βενετσιάνικα πλοία δούλευαν Κρήτες ναυτικοί 
που φόρεσαν τη βράκα ως παραπλάνηση προς τους πειρατές. Λόγω της 
οικονομικής δυσχέρειας οι φτωχοί αυτοί χωρικοί συνέχισαν να φοράνε 
αυτό το ναυτικό ένδυμα  και μετά το τέλος της θητείας τους από τα καράβια, 
έχοντας την σιωπηλή συγκατάθεση των Βενετών. 

Η βράκα όμως αφομοιώθηκε σαν ένδυμα καθημερινότητας και διαμορφώθηκε 
σ’ αυτό που σήμερα αποκαλούμε παραδοσιακή Κρητική φορεσιά ή βράκα 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το όνομα βράκα το αντλεί από τον τύπο 
παντελονιού τον οποίο φορούσαν στα χρόνια των Βενετών. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι σε αντίθεση με τη γυναικεία φορεσιά, στην οποία συναντάμε 
αρκετές διαφορές από τόπο σε τόπο, η αντρική έχει αρκετά κοινά στοιχεία, 
τουλάχιστον ως προς τα μέρη της ενδυμασίας. Η βράκα είναι παντού, όπως 
σήμερα  το παντελόνι. Φουσκώνει στο πίσω μέρος χάριν λεβεντιάς και 
φτιάχνεται από τσόχινο ύφασμα, χρώματος βαθύ κυανού, κεντιέται με μαύρο 
γαϊτάνι στις ραφές και στα πόδια, που λέγεται «χάρτζα», που έφτιαχναν και 
πουλούσαν ειδικοί τεχνίτες, οι «καζάζηδες» ή τα έφερναν έμποροι από την 
Αίγυπτο. Την ανδρική φορεσιά των Κρητικών έραβαν και κεντούσαν ειδικοί 
ραφτάδες, που ονομάζονταν «τερζήδες». Στη δυτική Κρήτη τη βράκα την 
ονομάζουν «κάρτσα» ενώ στην ανατολική «σ(χ)ιαλβάρι».

Ο Κρητικός φορούσε πουκάμισο μεταξωτό ή βαμβακερό λευκό, μαύρο, 
γκρι, ριγέ και καρό. Σε γάμους και σε γλέντια φοριόταν πάντα το άσπρο 
πουκάμισο. Στο λαιμό το πουκάμισο είχε στρογγυλό σχήμα που με τα χρόνια 
έρχεται στο σημερινό περίπου γιακά. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως τα κουμπιά 
των μανικιών και του λαιμού ήταν πάντα κλειστά σα δείγμα σεμνότητας.

Το επόμενο τμήμα της ενδυμασίας είναι η ζώνη. Η ζώνη  των αστών ξεχώριζε από τη ζώνη των χωρικών. Των αστών 
ήταν  μεταξωτή και των χωρικών πλεκτή και συνήθως μάλλινη. Στη ζώνη των αστών υπήρχε κυρίως τον 19ο αιώνα 
το μαχαίρι, χαρακτηριστικό της Κρητικής παράδοσης, η καπνοσακούλα η οποία ήταν φτιαγμένη από μεταξωτές 
κλωστές και χάντρες, το παραδοσάκουλο το οποίο ήταν πλεχτό και κρέμονταν από κορδόνι ή από καδένα και 
ονομαζόταν και αλλιώς «ασπροσάκουλο» (λόγω των ασημένιων (=λευκών) νομισμάτων που υπήρχαν την εποχή 
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Κρητικιά με καρπέτο, βράκα και 
σάρτζα.Ε.Κ.Φραγκάκη-Λαϊκή Τέχνη της 

Κρήτης,Γυναικεία φορεσιά-Αθήνα 1960

Κρητικός του 18ου αιώνα,
(Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών)



Αντρόγυνο Κρητικών, 19 αι., (Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου)

Γενικός Αρχηγός Αμαρίου. 
Ι.Θ.Τσουχλαράκης-

Θ.Θ.Τσουχλαράκης,Ιστορία και 
Λαογραφία της Κρητικής Ενδυμασίας.

εκείνη). Παράς λεγόταν το χρήμα, από 
κει εξάγεται το παραδοσάκουλο, δηλαδή 
το σακούλι του παρά.   Επίσης, στη ζώνη 
υπήρχε το μεταξωτό μαντήλι το οποίο ήταν 
και έθιμο να γίνεται δώρο από τις νέες 
κοπέλες στους άνδρες. 

Στο κεφάλι οι Κρήτες φορούσαν φέσι, 
όχι τριγωνικό όπως των Τούρκων, αλλά 
σπαστό, το οποίο το κάλυπταν πάντα με 
σαρίκι, η «πέτσα» όπως λεγόταν. Στο 
σαρίκι προστίθενται κρόσσια, τα οποία 
συμβολίζουν τα δάκρυα του Κρητικού λαού 
και τα πολλά χρονιά σκλαβιάς, καθώς και  
το θρήνο  για το ολοκαύτωμα της Μονής 
Αρκαδίου. Το μαύρο χρώμα έρχεται για 
να εκπληρωθεί και η προφητεία που είχε 
τις ρίζες της στα Σφακιά και διεμήνυε 
ότι όταν έρθουν οι μαυροσκουφάδες θα 
ελευθερωθεί η Κρήτη.

Το μεϊντάνι που είναι ένα τελείως ανοιχτό γιλέκο, φτιάχνεται από την ίδια τσόχα 
που φτιάχνεται και η βράκα και εσωτερικά είναι επενδυμένο με κόκκινη φόδρα. 
Το μεϊντάνι φοριέται πάνω από το πουκάμισο και είναι κοντό και εφαρμοστό 
στα χέρια. Το γελέκι που συμπληρώνει τη βασική φορεσιά και είναι ένας τύπος 
γιλέκου είναι  κλειστό στο στήθος χωρίς μανίκια. Φτιάχνεται και αυτό από τσόχα, 
ίδιου χρώματος και υφάσματος με τη βράκα. Είναι τριών τύπων:  το σταυρωτό, το 
ανοιχτό και το ανωγειανό. Το σταυρωτό κλείνει τελείως μπροστά και κουμπώνει 
στα πλάγια λοξά, δεξιά ή αριστερά με θηλιές και κουμπιά. Οι θηλιές είναι από 
μεταξωτό κορδόνι, τα κουμπιά έχουν σφαιρικό σχήμα, λέγονται «μπουμπάρια» 
ή «κούμαρα» και κατασκευάζονταν από ειδικούς τεχνίτες. Το γελέκι έχει μια 
τσεπούλα δεξιά ή αριστερά που το τελείωμά της διακοσμείται με γαϊτάνι, το 
οποίο υπάρχει στο λαιμό και στις μασχάλες πολλές φορές. Το ανοιχτό γελέκι 
ή «κριτσίτικο» - λόγω του ότι φορέθηκε στην Κριτσά - έχει μεγάλο άνοιγμα 

Ο Κρητικός φορούσε 

πουκάμισο μεταξωτό ή 

βαμβακερό λευκό, μαύρο, 

γκρι, ριγέ και καρό. Σε 

γάμους και σε γλέντια 

φοριόταν πάντα το άσπρο 

πουκάμισο. Στο λαιμό το 

πουκάμισο είχε στρογγυλό 

σχήμα που με τα χρόνια 

έρχεται στο σημερινό 

περίπου γιακά. Εδώ θα 

πρέπει να πούμε πως τα 

κουμπιά των μανικιών 

και του λαιμού ήταν 

πάντα κλειστά σα δείγμα 

σεμνότητας.

Κρητικοί επαναστάτες με τη 
χαρακτηριστική κρητική ενδυμαδία 

της εποχής (Άγνωστος)
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Κρήτες χωρικοί. Ε.Κ.Φραγκάκη-Λαϊκή 
Τέχνη της Κρήτης, Γυναικεία φορεσιά-
Αθήνα 1960

Ανδρική παραδοσιακή κρητική φορεσιά

(Γ. Κουγιουμουτζής)

μπροστά, αφήνει να φαίνεται το πουκάμισο και κλείνει πάνω στην κοιλιά. 
Το γελέκι της Κριτσάς φοριέται κυρίως τον 20ο αιώνα. Τέλος το ανωγειανό, 
το οποίο φοριέται στην περιοχή από την οποία παίρνει το όνομα του,  ήταν 
ανοιχτό σε στήθος και πλάτη. Το 19ο αιώνα στα Σφακιά φοριέται κόκκινο 
γελέκι, κάτι που ήρθε από προηγούμενους αιώνες, καθώς το φορούσαν 
εύποροι χωρικοί και λεγόταν από το χρώμα του «πορφυρό». Γελέκι και 
πουκάμισο μπαίνουν μέσα στη βράκα.          

Το κάποτο είναι μια κοντή σχετικά κάπα με κουκούλα και  μακριά 
μανίκια και αλλιώς λέγεται ρασίδι. Αποτελεί επίσημο εξάρτημα της 
φορεσιάς και φοριέται ριχτά στη πλάτη και κατασκευάζεται κι αυτό από 
την ίδια τσόχα. Εσωτερικά είναι επενδυμένο με κόκκινη μεταξωτή ή 
τσόχινη φόδρα. Στις τέσσερις γωνιές διακοσμείται με κεντήματα πάνω σε 
βελούδο βυσσινί και πολύχρωμα μεταξωτά κορδόνια. Εξωτερικά είναι 
διακοσμημένο με μαύρα κορδόνια σε ώμους, αγκώνες, πλάτη και στο 
εμπρός μέρος, στα ανοίγματα που περνούν τα χέρια. Στο λαιμό κλείνει με 
μια ασημένια αγκράφα που λέγεται «χαρταλάμι», η οποία πολλές φορές 
είναι μαύρη και κοκάλινη.  
Το σαρίκι κάλυπτε το φέσι το οποίο ήταν αντικείμενο αντιπαράθεσης 
ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Χαρακτηριστικά πρέπει 
να αναφερθεί η  διαταγή του Κιαμίλ Αχμέτ Πασά -διοικητή του Χάνδακα-  
που απαγόρευε στους χριστιανούς να φορούν κόκκινα και λευκά φέσια 
αλλά και σαρίκια. Το ίδιο και με τις βράκες, που τους επέβαλαν να  είναι 
μαύρου ή μπλε χρώματος, καθώς και τα παπούτσια να είναι κόκκινα. Στις 
απαγορεύσεις αυτές έθεταν το επιχείρημα ότι ο ιερός μουσουλμανικός 
νόμος παραβιάζεται, αφού δε διακρίνονται οι μεν από τους δε. 

Τις ίδιες πάνω κάτω αντιστάσεις  συναντάμε και με τα στιβάνια, το υπόδημα 
δηλαδή που χαρακτηρίζει τους Κρήτες. Οι Κρήτες φορούσαν μαύρα, κόκκινα αλλά 
και τα απαγορευμένα άσπρα στιβάνια. Το άσπρο είναι ένα χρώμα που μαρτυρά 
την αρχοντιά του Κρητικού λαού, στοιχείο φυσικά που οι Τούρκοι κατακτητές δε 
θα μπορούσαν να αφήσουν έτσι. Τα λευκά στιβάνια στην πραγματικότητα ήταν 
κίτρινα ή γίνονταν με τον καιρό και λόγω της απαγόρευσής τους τα φόραγαν οι 

πιο ανήσυχοι, θα λέγαμε, αψηφώντας τους  κίνδυνους που αυτό 
είχε. 
Εκτός όμως από τα στιβάνια, οι  αστοί και πιο εύποροι Κρητικοί 
κυρίως, φορούσαν και τα «τσαρδίνια» που ήταν ψηλά, στενά, 
άσπρα παπούτσια με μεταξωτά κορδόνια.  

                                       

Το μαύρο πουκάμισο

Το μαύρο πουκάμισο, που φοριέται ακόμα και σήμερα κυρίως στις 
ορεινές περιοχές του νησιού, έχει μια ιστορία μακρόχρονη που 
ξεκινάει από τα τέλη του 17ου αιώνα στα Σφακιά και είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με τη κατάρα του νησιού, τη βεντέτα.
Οι συγγενείς του νεκρού φόραγαν μαύρο πουκάμισο θέλοντας να 
συμβολίσουν τη θλίψη και το θρήνο τους για την απώλεια, καθώς 
και την αναμονή της εκδίκησης,  αφού μόλις αυτή ερχόταν το 
έβγαζαν.
Μετά το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1936, καθιερώνεται 
άτυπα να φοριέται το μαύρο πουκάμισο ως ένδειξη πένθους. Οι 
Κρητικοί δε φορούν μαύρο πουκάμισο  στις χαρές, δηλαδή σε 
γάμους, βαπτίσεις και γεγονότα χαράς, εκεί συνήθως φοριέται 
λευκό πουκάμισο. 

Στο σαρίκι προστίθενται κρόσσια, τα 
οποία συμβολίζουν τα δάκρυα του 

Κρητικού λαού και τα πολλά χρονιά 
σκλαβιάς, καθώς και  το θρήνο  για το 

ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου.

Κουλουροπώλης, Ευαγγ. Μαρκογιαννάκης, 
(Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)

Βιβλιογραφια:
Φραγκάκη Κ. Ευαγγελίας : «Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης , αντρική 
φορεσιά»      
Αθήνα 1960 . 
 Τσουχλαράκης Θεμ. Ιωάννης – Τσουχλαράκης Θεμ. Θρασύβουλος : «Η      
ιστορία και η λαογραφία της Κρητικής φορεσιάς» Κλασσικές εκδόσεις 
– 1977 
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Τύπος κρητικού επαναστάτη. (Άγνωστος)



Από την χώρα το Μαρουλί επέστρεψε με νέα ενδύματα, νέους τρόπους, νέαν 

γλώσσαν, νέον όνομα και νέαν μύτην...

-Είντα λέμε κεμείς πως ζούμε στον κόσμο και κάνομε! Να την ακούσετε να σαςε 

δηγάτε τση χώρας τα καλά και τ’ αρχοντιές και να στουπίρη ο νους σας!

Αλλ’ όσα θαυμάσια δεν διηγείτο η ίδία τα διηγούντο οι στολισμοί, με τους οποίους 

ήλθεν από την πόλιν˙ η μεταξωτή γάζα η αστροποίκιλτη, που περιέβαλλε την 

ξανθήν της κόμην, ο χρυσός σταυρός, όστις έπαιζε κεμάρμαιρεν εις τα χιόνια 

του λαιμού της, το χρυσοποίκιλτον κοντόχι ή κοντογούνι, το οποίον, ανοικτόν εκ 

των έμπροσθεν, άφηνε να μαντεύωνται υπό το αραχνούφαντον προστήθιον τα 

θέλγητρα του παρθενικού στήθους˙ και έπειτα το φόρεμα το πολύπτυχον με τους 

φαρμπαλάδες, και αι περικνημίδες και τα υποδήματα με τα υψηλά τακούνια.

Αλλά την μεγαλυτέραν έκπληξιν επεφύλαττεν εις τους χωριανούς η Μαργή δια 

την επομένην Κυριακήν, ότε μετέβη εις την εκκλησίαν με κρινολίνον ή, όπως 

κοινότερον το έλεγον τότε, « μαλακό». H κόρη της χήρας, εισήλθεν εις τον 

ναόν με βήμα βασιλίσσης, ακολουθουμένη υπό της μητρός της, ήτις τόσο πολύ 

εφούσκωνεν από υπερηφάνειαν, ώστε ηδύνατο να υποτεθή ότι και αυτή εφόρει 

κρινολίνον˙ θροούσα δε, ως μηχανή, επέρασε δια μέσου μικρών επιφωνημάτων 

εκπλήξεως και θαυμασμού και εστάθη  εμπρός εμπρός, όχι πλέον ως «κολώνα», 

αλλ’ ως αληθινός πύργος Μαλακώφ .

Ιωάννης Δ. Κονδυλάκης, ΄Απαντα  «Ο Πατούχας», - απόσπασμα, σελ. 357 – 358.

Απόσπασμα από τον 

Πατούχα 

του
Ιωάννη Κονδυλάκη

Τ
ο κρητικό μαχαίρι δημιουργήθηκε τα τέλη του 18ου αιώνα. Έχει 
σχήμα σαΐτας και χαρακτηριστικό του είναι η ατσάλινη λεπίδα, η 
οποία έχει μια μόνο κόψη, είναι έντονα κυρτή και καταλήγει σε μια 
οξύτατη αιχμή, η οποία έχει ελαφριά κλίση προς τα επάνω. Αυτή η 
ιδιομορφία της αιχμής προσδίδει στο μαχαίρι μεγάλη διατρητική 
ικανότητα. Τα μεγέθη του μαχαιριού ποικίλουν και ανάλογα με το 

μήκος της λεπίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σπάθες.

Υπάρχουν τρία είδη μαχαιριών ανάλογα με τη χρησιμότητά τους. Υπάρχει το 
λεγόμενο παραδοσιακό, το πολεμικό μαχαίρι, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό 
σχήμα σαΐτας που αναφέραμε παραπάνω. Στη λαβή του χαρασσόταν το όνομα 
του τεχνίτη. Υπάρχει και το μαχαίρι γενικής χρήσης, ο λεγόμενος «μπασαλής», 
ονομασία που προέρχεται από την τούρκικη λέξη «αμπασάδες» που σημαίνει 
«αγγαρείες». Σε αντίθεση με το πολεμικό μαχαίρι, η λαβή του «μπασαλή» 
έχει ειδικές  εσοχές, ώστε τα δάχτυλα να εφαρμόζουν καλύτερα και να υπάρχει 
μεγαλύτερη άνεση στην κίνηση. Τέλος υπάρχει η «βοσκομαχαίρα», που είναι 
μαχαίρι σφαγής των ζώων.       

Η λαβή του κρητικού μαχαιριού ονομάζετε μανίκα, η οποία ποικίλει σε σχήματα. 
Το δημοφιλέστερο είναι αυτό σε σχήμα V το οποίο προσδίδει στο Κρητικό μαχαίρι 
μια σχηματική μοναδικότητα, μιας και σε κανέναν άλλο τόπο πάνω στον πλανήτη 
δεν συναντάτε η συγκεκριμένη λαβή. Η λαβή είναι πάντοτε κατασκευασμένη 
από ζωική ύλη (κέρατο ή κόκαλο) και κάποιες φορές από ελεφαντόδοντο. 
Το ελεφαντόδοντο χρησιμοποιείται στα πολυτελή μαχαίρια. Συχνότερα 
χρησιμοποιείται το κόκαλο από πόδι βοδιού το οποίο με προεργασία αποκτά 
μεγαλύτερη λευκότητα και κάποιες φορές λόγω και των πολυάριθμων 
κοπαδιών αιγοπροβάτων χρησιμοποιείται το κέρατό τους, που έχει 
σαν αποτέλεσμα πιο σκουρόχρωμη λαβή. Τα μαχαίρια με τις 
σκουρόχρωμες κεράτινες λαβές ονομάζονται μαυρομάνικα, τα 
οποία θεωρούνται και τα πιο λεβέντικα μαχαίρια.

Το κρητικό μαχαίρι είχε πρακτική, αλλά και 
συναισθηματική αξία. Χρησιμοποιώντας το ο Κρητικός 
σαν αναπόσπαστο μέρος της πολεμικής του 
εξάρτησης, έλαβε μέρος σε πολλούς πολέμους, 
όπου το μαχαίρι του είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 
Κρητικό μαχαίρι είναι σύμβολο της αντρειοσύνης και 
του πνεύματος αντίστασης της Κρήτης.

Το μαχαίρι ήταν επίσης στοιχείο που κοσμούσε και την 
γυναικεία φορεσιά. Οι αρραβωνιασμένες κόρες και οι 
παντρεμένες γυναίκες φορούσαν μια μικρογραφία του 
ανδρικού μαχαιριού, το οποίο ονομάζεται μπασαλάκι ή 
πασαλάκι ή αργυρομπουνιαλάκι. Αποτελούσε παραδοσιακό 
δώρο αρραβώνα του μνηστήρα στην κοπέλα του. 

ΤΟ
 ΚΡ

ΗΤ
ΙΚ

Ο Μ
ΑΧ

ΑΙΡ
Ι

Χαρακτηριστικός τύπος Κρητικού 

επαναστάτη (Άγνωστος)

Κοπελιά με παραδοσιακή φορεσιά  
(Τζανής Ιωάννης)

Βιβλιογραφια:Βασιλάτος Νίκος : «Το Κρητικό μαχαίρι».  Κλασσικές 
Εκδόσεις,1993
Μαχαιράδικα και στιβανάδικα: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/
destination _articles.php?dest_id=1079&id=849
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Κύριε Σμαραγδή, κάνοντας κανείς μια αναδρομή στην ιστορία της Κρήτης διακρίνει 
πολλές περιόδους και πολλούς κατακτητές. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να επιλέξετε 
την εποχή που θα ζούσατε ποια θα προτιμούσατε και γιατί; 
Θα προτιμούσα τη Μινωική εποχή, όπου οι Μινωικοί νόμοι ξεκινούσαν με νόμο που 
έλεγε να είσαι όμορφος. Το να είσαι όμορφος στην πραγματικότητα είναι να είσαι 
εύμορφος, δηλαδή η ψυχή σου να είναι αρμονική με το σύμπαν. Να έχει εύμορφο, 
δηλαδή καλή μορφή, αρμονική με την κεντρική πηγή που μας δημιούργησε. Και μόνο 
από αυτόν το νόμο καταλαβαίνει κανείς πόσο ουσιαστικά γαληνευτικός και ειρηνικός 
πολιτισμός ήταν αυτός και πόσο οδηγούσε τους ανθρώπους το σύστημα τότε της ζωής 
τους να έχουν μια αρμονική σχέση με τη φύση και τους συνανθρώπους τους,  που αυτό 
είναι και η βάση της ευτυχίας.

Μέσα από τη δημιουργία του Ελ Γκρέκο ουσιαστικά μεταφερθήκατε στην εποχή της 
Ενετοκρατίας στην Κρήτη. Πως θα μας περιγράφατε αυτό το ταξίδι;
Ένα ωραίο ταξίδι μέσα στη Κρητική τέχνη που μπόλιασε την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. 
Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση ήταν προϊόν Ελληνικής πολιτιστικής ρίζας.

Τι κρατάτε από αυτό το ταξίδι?
Έζησα μεγάλες χαρές στην ταινία με πρώτη και καλύτερη την αγάπη που μου έστελναν 
οι συμπατριώτες μου οι Ηρακλειώτες στα γυρίσματα, την καλή τους ενέργεια, η οποία 
πέρασε στην ταινία, την εξαιρετική συμμετοχή του Λάκη του Λαζόπουλου, όχι μόνο 
ως ηθοποιού, τη γυναίκα μου την Ελένη, που σήκωσε όχι μόνο μεγάλο  βάρος ως 
παραγωγός, αλλά και είχε απλώσει και τις μεγάλες της φτερούγες να με προστατέψουν 
για να μη λαβωθώ.. Και βεβαίως την τύχη που είχα να συνεργαστώ με το Σωτήρη το 
Μουστάκα δίνοντας του την ευκαιρία, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, να παίξει 
τον Τιτσιάνο. Δεν το φανταζόταν κανείς ότι ένας ηθοποιός σαν το Σωτήρη θα μπορούσε 
να παίξει με τέτοιο τρόπο μια μεγαλοφυΐα, όπως ήταν ο Τιτσιάνο. Του δόθηκε λοιπόν η 
ευκαιρία να δείξει το μεγάλο του μέγεθος, τόσο το υποκριτικό, όσο και του ανθρώπου. 
Διότι πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος άνθρωπος για να παίξεις ένα ρόλο σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα και να βγάλεις αυτή τη τεράστια προσωπικότητα.
 
Όπως  είδαμε όλοι τα κουστούμια της ταινίας ήταν καταπληκτικά. Θα μπορούσατε να 
μας πείτε μερικά λόγια για την συνεργασία σας με την ενδυματολόγο;

συζήτηση με τον

Γιάννη Σμαραγδή

Η ενδυματολόγος, η Λάλα Γουέτε, η Ισπανίδα, η οποία έκανε 
τα κουστούμια είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος πάνω από 
όλα και μετά μια σπουδαία ενδυματολόγος. Η δουλειά της 
βραβεύτηκε και, όπως γνωρίζετε, τα κουστούμια πλέον 
βρίσκονται στο μουσείο «Ελ Γκρέκο, επιστροφή στη πατρίδα» 
που έχουμε κάνει στο Ηράκλειο. Τα έχουμε δωρίσει και 
μαζί με τους πίνακες που δημιουργήθηκαν βρήκαν στέγη 
στο Ηράκλειο. Η ψυχή του Δομίνικου Θεοτοκοπούλου 
μπορεί να εγκατασταθεί εκεί, τώρα έχει εστία. Αυτό που μου 
έκανε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση από αυτή τη γυναίκα 
είναι ότι έστησε και οργάνωσε το ενδυματολογικό της 
σκηνικό ακούγοντας ένα ριζίτικο. Όταν ήρθε στο γραφείο 
μου και πρωτοσυναντηθήκαμε, πριν κουβεντιάσουμε για 
τα κουστούμια την έβαλα και άκουσε το «Βρέχειν ο Θιος». 
Αυτό το τραγούδι που ακούγεται στη ταινία, ένα ριζίτικο.. Από 
εκεί κατάλαβε ποια είναι η ψυχή των Κρητικών και έφτιαξε 
τα κουστούμια.

Συμμετείχατε κι εσείς στον ενδυματολογικό σχεδιασμό ή τα 
αφήσατε όλα στην ενδυματολόγο;
Κοιτάξτε, όταν συνεργάζεσαι με σπουδαία πρόσωπα τους 
αφήνεις να δημιουργούν. Έχεις βέβαια το γενικό πρόσταγμα, 
τις κατευθυντήριες γραμμές, της είχα δώσει εγώ ας πούμε 
τα χρώματα των Κρητικών, έπρεπε να είναι μαύρα ή βαθύ 
κόκκινο,  το βυσσινί της Κνωσού. Κι επίσης πρέπει να πω 
ότι συνεννοούμασταν με τα μάτια. Σε αυτή την ταινία ο 
εικαστικός διευθυντής ήταν ο Δαμιανός Ζαρίφης, ο οποίος 
δε ζει πια, με τον οποίο είχε και στενότερη συνεργασία η 
Λάλα  Γουέτε και ευτυχώς όχι μόνο ήταν καλή η συνεργασία 
τους, αλλά νομίζω η ψυχή του Δαμιανού, εκεί που είναι, είναι 
ευχαριστημένη με την επιλογή αυτής της γυναίκας για την 
ενδυματολογία  της ταινίας.

Πόσο δύσκολο ήταν να μεταφερθείτε στο πνεύμα εκείνης 
της εποχής και τι σας βοήθησε τελικά σε αυτό;
Με βοηθήσαν δυο πράγματα, το πρώτο είναι ότι κατόρθωσα 
να γίνει τελικά η ταινία.  Εννιά  χρόνια ψάχναμε τα χρήματα 
να την κάνουμε και δε μπορούσαμε, ευτυχώς τα βρήκαμε. 
Εννιά όμως ολόκληρα χρόνια, έκανα έρευνα, έψαχνα τα 
πάντα που είχαν σχέση με το Δομίνικο Θεοτοκόπουλο. Το 
δεύτερο ήταν ότι αυτά τα εννιά χρόνια ασκούσα την ψύχη 
μου να ακούσει τη μέσα φωνή της Κρήτης και δεν ήταν το 
πνεύμα της εποχής, ήταν η στιγμή των Ελλήνων της εποχής 
και κυρίως των Κρητικών, αυτό με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε 
δηλαδή, κανείς, βλέποντας την ταινία, να καταλάβει ότι 
ερχόμαστε από εκεί που ερχόμαστε, από αυτό το παρελθόν 
και είμαστε ένας λαός με μέλλον, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο 
σε αυτό τον τόπο.

Έχετε κάνει βιογραφικές ταινίες μεγάλων δημιουργών. 
Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε και με την βιογραφία 
πολιτικών προσώπων, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος για 
παράδειγμα;
Ναι, θα με ενδιέφερε να κάνω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο 
μετά τη βιογραφία του Ιωάννη Βαρβάκη - του ευεργέτη της 
Ελλάδος και της Ρωσίας-  που ετοιμάζω. 

Είστε Κρητικός και το δέσιμο σας με την Κρήτη είναι φανερό 
και στη δουλειά σας. Από τα στοιχεία της Κρητικής ψυχής 
διαχρονικά, ποια νομίζετε ότι υπάρχουν ζωντανά σήμερα; 
                                                                                                                                                                
Τα ζωντανά στοιχεία της Κρητικής ψυχής στους καιρούς 
μας είναι κατά βάση η ανυπότακτη Κρητική ψυχή, που στις 
δύσκολες στιγμές αναδεικνύει ένα εσωτερικό μεγαλείο 
μεγάλου βάθους. Ένα άλλο στοιχείο της Κρητικής ψυχής 

Το να είσαι όμορφος στην πραγματικότητα 
είναι να είσαι εύμορφος, δηλαδή η ψυχή 

σου να είναι αρμονική με το σύμπαν...
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Απόσπασμα από πίνακα του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου



Ομάδα φωτογραφίας Αριάδνη, Κνωσός, Ηράκλειο

που διαχρονικά το βρίσκουμε μπροστά μας είναι η αληθινή φιλοξενία, δηλαδή η 
θέση του άλλου πάνω από το εγώ σου και επιπλέον η αίσθηση της ομορφιάς και της 
γαλήνης, όπως τη βρίσκουμε στη Μινωική εποχή, στις τοιχογραφίες που είχαμε τη 
τύχη να αναδείξει η αρχαιολογία. Επίσης όμως, μαζί με αυτό, διαχρονικά η Κρητική 
ψυχή λαβώθηκε κυρίως από ένα ανόητο εγωκεντρισμό, που δεν ανήκει ουσιαστικά 
στην αγαθή Κρητική ψυχή και έχει δώσει πολλά δεινά.

Τι θα προτείνατε στους νέους της Κρήτης να προσέξουν για να αποκτήσουν μια πιο 
ουσιαστική σχέση με την Κρητική ενδυμασία; 
Θα έλεγα να μη ξεχνάμε τα βασικά χρώματα της Κρήτης το κόκκινο και μαύρο, αλλά 
να μην τα χρησιμοποιούμε με γραφικό τρόπο, διότι αρχίζω να φοβάμαι ότι θέλοντας 
να δείξουμε ότι είμαστε Κρητικοί βάζουμε μπροστά το στήθος το «τριχωτό». Δε 
χρειάζεται αυτό, χρειάζεται κανείς να «σεμνύεται ενδυόμενος».

Πιστεύετε ότι οι αλλαγές που βιώνουμε όλοι μας αυτήν την περίοδο θα ενισχύσουν 
την παράδοση ή θα μας απομακρύνουν περισσότερο από αυτήν; 
Μας απομακρύνουν αλλά δεν είναι στο χέρι των άλλων τι θα κάνουμε εμείς, στο δικό 
μας χέρι είναι. Όσες φορές η Ελλάδα ακολουθούσε τις ξένες μόδες έχασε. Πρέπει να 
βρούμε αυτό που κληρονομήσαμε ευρύτερα ως Έλληνες, το «μηδέν άγαν», δηλαδή 
να μην υπερβαίνουμε το μέτρο, το «παν μέτρο άριστον», το μέτρο πρέπει να κρατάμε 
και πάνω σε αυτό να οικοδομούμε τη ζωή μας. Αυτό θα είναι χρήσιμο, όχι μόνο για 
εμάς, αλλά και για τους μελλοντικούς Έλληνες και τους μελλοντικούς ανθρώπους. 
Αυτό είναι το βασικό πράγμα με το οποίο πρέπει να αναμετριόμαστε συνεχώς. Να 
μην είναι άσχημα αυτά που φορούμε, να μην είναι άσχημα τα σπίτια που κατοικούμε, 
άσχημοι οι κήποι που φτιάχνουμε, άσχημα τα ξενοδοχεία, γιατί στο τέλος γίνονται 
άσχημοι και οι άνθρωποι και οι ψυχές.

Να μην είναι άσχημα αυτά που φορούμε, να μην είναι άσχημα τα 
σπίτια που κατοικούμε, άσχημοι οι κήποι που φτιάχνουμε, άσχημα 

τα ξενοδοχεία, γιατί στο τέλος γίνονται άσχημοι και οι άνθρωποι 
και οι ψυχές

Γιάννης Σμαραγδής

Γεννημένος το 1946 στις Γωνιές 
Μαλεβυζίου , εμφανίζεται το 1972 
με την μικρού μήκους ταινία “Δύο 
τρία πράγματα…” (12’), αποσπώντας 
το 1ο βραβείο στην Ελλάδα 
και διάκριση στο Φεστιβάλ του 
Μόντρεαλ, στον Καναδά.
Σκηνοθέτησε τις ταινίες, “Κελλί 
Μηδέν” (1975), την τηλεταινία 
“Καλή σου Νύχτα κυρ’ Αλέξανδρε…” 
(1981), “Το Τραγούδι της 
Επιστροφής” (1983) και τη 
βραβευμένη ταινία “Καβάφης” 
(1996) που συμμετείχε επισήμως 
στα Φεστιβάλ Βερολίνου (Panora-
ma), Τορόντο και σε άλλα 50 διεθνή 
Φεστιβάλ.
Τελευταία του ταινία η διεθνής 
συμπαραγωγή “El Greco” με ρεκόρ 
εισιτηρίων στην Ελλάδα (1.200.000 
εισιτήρια), 8 Kρατικά Βραβεία, 
Βραβείο ΕΤΕΚΤ, Βραβείο Κοινού, 
Βραβείο GOYA στην Lala Huete 
για τα κοστούμια, 1ο βραβείο στον 
ηθοποιό Juan Diego Botto στο 
Φεστιβάλ του Καΐρου και πολλές 
τιμητικές βραβεύσεις στην Ελλάδα 
και διεθνώς. Η ταινία συμμετείχε στο 
Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και σε 
πολλά Φεστιβάλ σ’ όλο τον κόσμο.
Είναι ο δημιουργός πολλών 
ντοκιμαντέρ καθώς και σειρών για 
την τηλεόραση. 
Αυτήν την περίοδο προετοιμάζει 
την διεθνή συμπαραγωγή “Ο Θεός 
Αγαπάει το Χαβιάρι”.
Υπήρξε καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μ.Μ.Ε., ενώ 
διδάσκει σκηνοθεσία σε σχολές 
κινηματογράφου.
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Στη Κρήτη, η παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών ήταν πάντα 
ποικίλη και όμορφη, ήδη όμως από τις αρχές του 19ου αιώνα 
αρχίζει να μεταβάλλεται. Ωστόσο στα χωριά και στις πόλεις, οι 

Κρητικοπούλες, φορούν ακόμα το σάκο ή ζιπόνι και τη φούστα, που ήταν  
φτιαγμένα από μπαμπακερό ύφασμα, ενώ  τα γιορτινά τους φορέματα 
φτιάχνονταν  από μαλλί. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τετράγωνα τσεμπέρια 
ως κάλυμμα για το κεφάλι. Τα ενδύματα αυτά τα φορούσαν συνήθως οι 
μικροαστές, οι δε χήρες ηλικιωμένες φορούσαν μαύρα ρούχα, τα θλιπτικά 
όπως τα ονόμαζαν, ενώ οι χαιράμενες ηλικιωμένες φορούσαν καφετιά 
και οι μεσοκαιρίτισσες πλουμιστά χρώματα. Στο κρύο χρησιμοποιούσαν 
μποξάδες του εμπορίου για την πλάτη ή  μπέρτες από τσόχα και για 
υπόδημα χρησιμοποιούσαν κανονικά παπούτσια ή μαύρα στιβάνια, όσο 
δε για μέσα στο σπίτι δερμάτινες μαύρες παντόφλες, τις λεγόμενες 
κοντούρες. 

Οι Κρητικές κράτησαν το πατροπαράδοτο σχήμα και στολισμό της 
φορεσιάς τους έως περίπου το 1920, εποχή που η ευρωπαϊκή μόδα είχε 
ήδη εισβάλει στο γυναικείο τρόπο ντυσίματος. Μέχρι να υιοθετηθεί όμως 
η ευρωπαϊκή μόδα οι αστές και οι αγρότισσες προτιμούσαν εύχρηστα 
φορέματα σε αντίθεση με τα ακριβά και διακοσμημένα φορέματα, που 
φυλάσσονταν και φοριόνταν μονάχα σε γάμους, βαφτίσεις και σχόλες, αν 
βέβαια είχαν τη δυνατότητα να έχουν στην κατοχή τους ένα ακριβό φόρεμα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα φουστάνια αυτά πολύ συχνά γινόντουσαν και 
μετατροπές ανά χρονικά διαστήματα για να παρατείνεται ο χρόνος που θα 
τα χρησιμοποιούσαν. 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ύπαρξη της ποδιάς που αρχικά 
χρησιμοποιήθηκε από τις γυναίκες των χαμηλότερων τάξεων ως 
προφύλαξη για τα φορέματά τους, με ιδιαίτερη έμφαση όμως στην 
καλαισθησία, αφού κεντούσαν διάφορα σχέδια πάνω τους. Έτσι έφτασε 
να τις χρησιμοποιούν και οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων.

Στα μέσα του 19ου αιώνα -την εποχή του ρομαντισμού- η γυναικεία 
ενδυμασία υπέστη πολλές διακυμάνσεις-εκκεντρικότητες. Αρχικά 

έκανε την εμφάνιση της η μόδα των ελαφρών φουστανιών με τη μέση 
ψηλά και αργότερα οι φούστες και τα μανίκια άρχισαν να φουσκώνουν, 
άρχισαν να λανσάρονται τα μεγάλα ντεκολτέ που στολίζονταν με δαντέλες, 
καθώς και οι στηθόδεσμοι. Σαν πανωφόρι οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν 
εσάρπες για τους ώμους και μαντό σε διάφορα χρώματα. Η εμφάνιση και 
η χρήση των στηθόδεσμων γίνεται γρήγορα αποδεκτή και στη συνέχεια 
σχεδόν γενικεύεται. Τα χτενίσματα γίνονται πολύπλοκα, πάνω στα οποία 
τοποθετούνται τιρμπόν, μπουκετάκια λουλουδιών ή φιόγκοι.         
                                                       
Τις επόμενες δεκαετίες η μόδα ακολούθησε νέες κατευθύνσεις και οι 
φούστες έφθασαν χαμηλά ως το γόνατο. Υπηρετώντας  τη μόδα   μυήθηκαν 
στη μεταρρυθμισμένη ενδυμασία οι μόδιστροι και οι μοδίστρες.
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ενδυματολογικής γυναικείας 
ταυτότητας έπαιξε το ότι  από τα μέσα έως το τέλος του19ου 
αιώνα, οι γυναίκες συνειδητοποίησαν τη  θέση τους και άρχισαν να 
δραστηριοποιούνται δυναμικά εκφράζοντας την άποψη τους. Σιγά – σιγά 
άρχισαν να αντιστέκονταν στον διακοσμητικό τους ρόλο. Οι φεμινίστριες 
στράφηκαν στη μεταρρύθμιση της ελληνικής ενδυμασίας και την επιστροφή  
στα ελληνικά προϊόντα για να ενισχύσουν τη θέσης τους, αφού οι ίδιες 
απασχολούνταν με την υφαντουργία και τη ραπτική . Ωστόσο η προσπάθεια 

Οι Κρητικές κράτησαν το 
πατροπαράδοτο σχήμα και 

στολισμό της φορεσιάς τους έως 
περίπου το 1920, εποχή που η 

ευρωπαϊκή μόδα είχε ήδη εισβάλει 
στο γυναικείο τρόπο ντυσίματος 

Από την ομοιομορφία της παράδοσης
στην ομοιομορφία της μόδας

Αρχές 20ου αι. Γ. Ι. Παναγιωτάκης, Η 
Γυναίκα της Κρήτης στο χθες και το 

σήμερα, Κρήτη 2003

Η Μαρίκα Καβαλλάκη – Μπουρλώτου 
Ηράκλειο, 1928, (Ιστορικό Μουσείο)

Ηρακλειώτες ψυχαγωγούνται από την 
ορχήστρα του Βρετανικού στρατού 

στην πλατεία Ελευθερίας,1900, 
(Ιστορικό Μουσείο)

Η χειραφέτηση και το μήκος της φούστας
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για μεταρρύθμιση της ελληνικής αστικής ενδυμασίας που είχε αρχίσει στα 
τέλη του 1890, καταλάγιασε. Το δημοφιλές κλασικό ύφος άρχισε να χάνει τη 
δημοτικότητα του από την άνοιξη του 1912 και σε όλα αυτά ρυθμιστικό ρόλο  
έπαιξαν οι κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις  που οδήγησαν στον Πρώτο 
Παγκόσμιο πόλεμο.  

Η ραγδαία οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη παραμερίζουν τη χειρονακτική 
και δημιουργική εργασία και στον τομέα του ενδύματος. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τις τάσεις μιμητισμού που όλο και περισσότερο κερδίζουν 
έδαφος στον τρόπο ζωής των ανθρώπων την περίοδο αυτή, οδηγεί στην 
ενδυματολογική υποταγή στις επιλογές της μόδας, που άλλοτε υπαγορεύονται 
από τις Δυτικοευρωπαϊκές τάσεις και άλλοτε από τις εγχώριες ενδυματολογικές 
τάσεις, έτσι αρχίζει το ένδυμα να ομοιομορφοποιείται.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος βάζει τη  μόδα σε δεύτερη μοίρα, αφού οι ανθρώπινες 
ανάγκες την περίοδο αυτή διαφοροποιούνται ριζικά και επικεντρώνονται σε 
ότι αφορά στην επιβίωση. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο το γυναικείο 
ένδυμα υπακούει ξανά στις τάσεις της μόδας, οι οποίες υπαγορεύονται 
από τους δυτικοευρωπαίους μόδιστρους, αφήνοντας πίσω του κάθε είδος 
συντηρητισμού. 
Οι νέες αυτές τάσεις της μόδας, οι οποίες αφορούν το γυναικείο ένδυμα 
κυρίως, μεταφέρονται με γρήγορους ρυθμούς στην Ελλάδα και φυσικά και στην 
Κρήτη, μέσω της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζει η χώρα, της ανάπτυξης 
του εμπορίου, των εύκολων πια μετακινήσεων, της μετανάστευσης και των 
φοιτητών του εξωτερικού. Έτσι και η μίνι φούστα η οποία κάνει την εισβολή της 
στην Ελλάδα γύρω στα 1964, στην αρχή σοκάρει την συντηρητική κοινωνία της 
χώρας, λίγα χρόνια αργότερα όμως γίνεται αποδεκτή από όλη την Ελληνική 
κοινωνία.     

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ενδυματολογικής 
γυναικείας ταυτότητας έπαιξε το ότι  από τα μέσα έως το τέλος 

του19ου, οι γυναίκες συνειδητοποίησαν τη  θέση τους και 
άρχισαν να δραστηριοποιούνται δυναμικά εκφράζοντας την 

άποψη τους

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ο.Φ.Η. 
τέλη 1920, (Ιστορικό Μουσείο)

Παιδιά την περίοδο της Γερμανικής 
κατοχής στην Κρήτη (Καλογεράκης 

Γιώργης)

Από πανηγύρι στο κεντρικό 
δρόμο των Μαλίων γύρω στο 

1920 (Μηνάς Κατσούλης) 

Λιμάνι Ηρακλείου, Ανώνυμος 
1898. Μάνος Ελευθερίου-Χάρις 

Γιακουμής,Βλεματα από την Ελλάδα, 
Μεταίχμιο

Η βράκα συνεχίστηκε να φοριέται μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Από τον 
περασμένο αιώνα είχε αρχίσει με αργό ρυθμό να εγκαταλείπεται η παραδοσιακή 
φορεσιά (της βράκας και του σαλβαριού)  και να αντικαθίσταται από όλους τους 
κατοίκους της Κρήτης -Έλληνες, Τούρκους και Εβραίους- με την ευρωπαϊκή. 
Η βράκα παραχωρεί τη θέση της στο παντελόνι, τα στιβάνια στα λουστρινένια 
παπούτσια, το φέσι 
στο ψαθάκι και τη 
ρεπούμπλικα. 

Σημαντικό ρόλο προς 
αυτή την κατεύθυνση 
παίζουν οι μετανάστες 
που επισκέπτονται τον 
τόπο τους, οι νέοι που 
φεύγουν για σπουδές 
και επιστρέφουν στον 
τόπο καταγωγής τους, η 
ανάπτυξη του εμπορίου  
και οι δυο μεγάλοι 
πόλεμοι. Έτσι, σήμερα 
λόγω μόδας αλλά και 
λόγω κόστους, η κρητική παραδοσιακή φορεσιά έχει  γίνει μουσειακό είδος.
Αρχικά αντικαταστάθηκε η βράκα με την κιλότα, η οποία προέρχεται από τους ιππείς 
των ευρωπαϊκών στρατευμάτων και μάλιστα φορέθηκε πολύ σε όλες σχεδόν της 
περιοχές της Κρήτης. Σε ορισμένα κυρίως ορεινά χωριά του νησιού φοριέται ακόμα 
και σήμερα.  

Η αντικατάσταση βέβαια της παραδοσιακής βράκας από τα πιο στενά παντελόνια 
δεν έγινε έτσι απλά. Οι πιστοί οπαδοί της παραδοσιακής βράκας με μεγάλη δόση 
περιφρόνησης και ειρωνείας ονόμαζαν όσους άλλαζαν φορεσιά «ψαλιδόκωλους», 

Από τη βράκα στα φράγκικα παντελόνια

Η βράκα παραχωρεί τη 
θέση της στο παντελόνι, τα 
στιβάνια στα λουστρινένια 

παπούτσια, το φέσι στο 
ψαθάκι και τη ρεπούμπλικα
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«τσαταλόκωλους», «χαχαλόκωλους», και «κορδοκωλάδες». Ο Μ. Παπαδάκης 
το 1966 στο άρθρο του με τίτλο: «Η Κρητική Βράκα, σύμβολο λευτεριάς και 
λεβεντιάς» το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Κρητική Εστία» (τεύχος 
160/1966), χαρακτηριστικά αναφέρει:  «Η «εξέλιξις» είναι αδυσώπητη. Οι νεαροί 
χωρικοί της Μεγαλονήσου ντύνονται σήμερα «φράγκικα», ή φοράνε «στενά» ή 
«κορδοκώλια» κατά την κρητική έκφραση». 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, μερικές μόνο δεκάδες Κρητικών, οι οποίοι 
ονομάστηκαν «πριγκηπικοί», γιατί ήταν αυτοί που υποστήριξαν τον πρίγκιπα 
Γεώργιο το  διάστημα 1898-1906 που ήταν ύπατος αρμοστής της Κρήτης, 
φορούσαν μια  χρυσοκεντημένη ανδρική κρητική φορεσιά θέλοντας να 
δηλώσουν έτσι τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Οι φιλοπριγκηπικοί  
εμπνεύστηκαν το χρυσό διάκοσμο στα ρούχα τους από τη 
χρυσοκεντημένη στολή των σωματοφυλάκων του ύπατου 
αρμοστή, τους περίφημους «καβάσηδες». Η στολή τους 
ήταν επηρεασμένη από την τούρκικη στρατιωτική 
στολή της προηγούμενης εποχής, όπου η Κρήτη 
ήταν κάτω από την  κυριαρχία του Σουλτάνου.

Μετά το 1913, στην επίσημη ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα, η φορεσιά της κρητικής 
Χωροφυλακής καθιερώθηκε τιμής ένεκεν ως 
η δεύτερη επίσημη ενδυμασία της ανακτορικής 
φρουράς. Έτσι μέχρι σήμερα η μισή προεδρική 
φρουρά φοράει τη  φουστανέλα και η άλλη μισή τη 
βράκα. Το εσωτερικό δε του προεδρικού μεγάρου 
φρουρούν βρακοφόροι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Φραγκάκη Κ. Ευαγγελία: Η λαϊκή 
τέχνη της Κρήτης , γυναικεία 
φορεσιά, Αθήνα 1960.
Φραγκάκη Κ. Ευαγγελία: Η λαϊκή 
τέχνη της Κρήτης , αντρική φορεσιά,      
Αθήνα 1960 . 
Ρούπα  Ευφροσύνη: Απόπειρα 
μεταρρύθμισης της Ελληνικής 
αστικής ενδυμασίας στα τέλη του 
19ου αιώνα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση    : http:// 
www-e-roypa-com/endyma-greek.
htm.  

Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι 
συμμαθητές του,με στολή 
γυμναστικής,11 Ιουνίου 1900

Σφακιά, Σφακιανοί, Nelly’s, 
1939© Κρήτη (Μουσείο 
Μπενάκη, Αθήνα)

32 33

Ομάδα φωτογραφίας Αριάδνη, Ενετική Έπαυλη Ετιάς, Λασίθι

Ήρθενε πάλι η άνοιξη πουλιά και κελαηδούνε

και τσ’ εποχές τσ’ αγάπης μας με κάνει και θυμούμαι.  

Ομάδα μαντινάδας Εναλλακτικού Σχολείου



θαντύνατε τους ηθοποιούς γιατί φαντάζομαι πως δεν είναι 
μόνο ρούχα, είναι και αξεσουάρ..
 Νομίζω γύρω στους 6 με 8 μήνες, γιατί έπρεπε να μελετήσω 
πραγματικά την εποχή. Εγώ πιστεύω πως ακόμα και να θες 
να πειράξεις παρά πολύ μια εποχή, δηλαδή αν θες να κάνεις 
μια ταινία η οποία να αναφέρεται στο 1900 και θες να δώσεις 
μια σύγχρονη  αντίληψη σε αυτό, πρέπει να κατέχεις πολύ 
καλά εκείνη την εποχή για να μπορέσεις να κάνεις κάποια 
παρέμβαση. Είναι σαν να προσπαθείς, ας πούμε, να είσαι 
ζωγράφος και να θες να κάνεις κάτι καινούργιο, αλλά χωρίς 
να ξέρεις τα βασικά, οπότε πρώτα μπαίνεις στην έρευνα  την 
ιστορική, να μαζέψεις όσα περισσότερα στοιχεία μπορείς 
από φωτογραφίες, χτενίσματα και όλα αυτά που εμπεριέχει.  
Απαιτείται βέβαια και συνεργασία, γιατί θα καθίσουν όλοι 
οι συντελεστές μαζί για να βγάλουν ένα ομοιόμορφο 
αποτέλεσμα, διότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις σωστά 
μαλλιά με λάθος ρούχα ή  ένα ντεκόρ διαφορετικό από τα 
ρούχα που δουλεύεις. Όλα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. 
Σαν ενδυματολόγος όμως ξεκινάς πρώτα με το να μαζεύεις 
πληροφορίες και από κει και μετά πρέπει να λάβεις υπόψη 
σου το θέμα σου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, οι 
οποίοι, για παράδειγμα, είναι ασθενείς,  και στους οποίους 
πρέπει να δούμε από τους επιδέσμους τους μέχρι τα νυχτικά 
τους, τα εσώρουχα τους, οτιδήποτε.
 Αφού φύγει το κομμάτι της έρευνας πρέπει να κάτσεις λιγάκι 
να ασχοληθείς με τον ίδιο το χαρακτήρα, λες δηλαδή,  έχω 
100 ρόλους 50 ή 20 δεν έχει σημασία, ναι αλλά τι είναι 
αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν 
για το σύγχρονο ρούχο. Το ίδιο πράγμα στην ουσία κάνεις 
και στο παλιό, ας πούμε η δασκάλα της Σπιναλόγκας πόσο 
καιρό είναι εκεί, πως ζει  μόνη της, όλα αυτά επηρεάζουν. 

Σύμφωνα με την  έρευνά σας εκείνη την εποχή όλοι οι 
άνθρωποι φορούσαν την παραδοσιακή στολή της Κρήτης;
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι υπάρχει μια τεράστια 
διαφορά από περιοχή σε περιοχή και το ρούχο της Κρήτης, 
στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο, 
είναι τελείως διαφορετικό.  Μπορεί στα μάτια κάποιου 
ανθρώπου να δείχνει ίδιο, δηλαδή για την κυλόττα, τα 
στιβάνια κτλ, αλλά έχει άλλα χρώματα, άλλα υφάσματα,  
άλλα μοτίβα στα υφαντά τους ή στα στολίσματά τους.
 Στην πραγματικότητα αυτό που έχω συναντήσει, περισσότερο 
από διηγήσεις, είναι ότι για να μπορούσες να έχεις τέτοιου 
τύπου ρούχα έπρεπε να είσαι πλούσιος.  Μόνο οι πλούσιοι 
της περιοχής είχαν τη δυνατότητα να έχουνε βράκες, στιβάνια 
και λοιπά.. Οι υπόλοιποι άνθρωποι ντύνονταν φτωχικά, αλλά 
αστικά, δηλαδή φορούσανε κανονικά παντελόνια, κανονικά 
παπούτσια, όσοι είχανε παπούτσια.

Κυρία Κόντου, τι είναι αυτό που καλείται να 
κάνει ένας ενδυματολόγος σε μια ταινία και 
από πού πηγάζει η έμπνευσή του;
Ας ξεκινήσουμε με το τι καλείται  να κάνει 
ένας ενδυματολόγος. Υπάρχει μια διαφορά 
ανάμεσα στο σύγχρονο και στο ιστορικό 
ρούχο. Το σύγχρονο είναι εξαιρετικά 
απλό, αυτό που καλείσαι να κάνεις είναι 
απλώς να μπεις στη λογική ότι υπάρχει 
ένας χαρακτήρας με ένα συγκεκριμένο 
μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο, αυτές 
είναι οι σπουδές του, η δουλειά του, η 
οικογένεια του, άρα τι θα επέλεγε αυτός 
ο άνθρωπος να φορέσει; Αυτό είναι το ένα 
κομμάτι που έχει να κάνει με τη σύγχρονη 
ιστορία. Το ιστορικό κομμάτι όταν αρχίζει και 
γίνεται εποχής, που μπορεί να αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε εποχή, καλείσαι πια να ανατρέξεις στην ιστορία τέχνης που από 
εκεί  είναι οι περισσότερες πηγές μας. Και σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε τώρα, 
τη μεταφορά του μυθιστορήματος «Το νησί» της Victoria Hislop, το λαογραφικό 
κομμάτι είναι αυτό που μας έχει δώσει περισσότερες σχετικές πληροφορίες. 
Ο τρόπος δουλειάς λοιπόν που χρησιμοποίησα εγώ ήταν να μελετήσω  παρά 
πολύ φωτογραφικό υλικό επισκεπτόμενη  σπίτια της περιοχής. Δηλαδή πήγαινα 
σε σπίτια και έβλεπα άλμπουμ με φωτογραφίες παλιές, οικογενειακές, για να 
δω πως είναι το τοπικό ρούχο της περιοχής  και στη συνέχεια καθαρά ιστορικά, 
εφημερίδες της εποχής, βιβλία που υπάρχουν από τότε κ.α.

Πόσο καιρό πριν αρχίσει το γύρισμα εσείς δουλεύατε το ρούχο με το οποίο 

Συνέντευξημε την 

Ξανθή Κόντου
ενδυματολόγο στη νέα τηλεοπτική σειρά «Το Νησί», βασισμένη στο ομώνυμο 
Best Seller της Victoria Hislop

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας  βρέθηκε  στα γυρίσματα της νέας 
τηλεοπτικής σειράς «Το Νησί», που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του 

ομώνυμου βιβλίου της Victoria Hislop και συνομίλησε με την ενδυματολόγο 
Ξανθή Κόντου.

...πήγαινα σε σπίτια και 
έβλεπα άλμπουμ με 

φωτογραφίες παλιές, 
οικογενειακές, για να δω 
πως είναι το τοπικό ρούχο 

της περιοχής...
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ντουλάπα και κρέμονται ρούχα δεν υπάρχει εκείνη την 
εποχή, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτό, έχουν, 
δυο ρούχα, αν όχι ένα,  που το πλένουν το βράδυ για να 
το φορέσουν το πρωί, με αυτό το ίδιο ρούχο κοιμούνται, 
τρώνε, πηγαίνουν στη δουλειά τους, τα κάνουν όλα και θα 
γύριζαν στο σπίτι και θα έπλεναν λαιμό, χέρια, πόδια  και 
αυτό ήτανε. Δηλαδή πρέπει να μπει κανείς σε μια άλλη 
λογική, για το πώς ήταν οι άνθρωποι πριν το Δεύτερο 
παγκόσμιο και κατά τη διάρκειά του. 

Είμαστε σε θέση να πούμε με σιγουριά ότι η παραδοσιακή 
Κρητική φορεσιά ήταν το ρούχο που φορούσαν οι άνθρωποι 
στη καθημερινότητα τους;
Όχι.  Το μόνο που χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ και 
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα είναι τα στιβάνια, γιατί 
έχουνε ειδική χρήση, όχι τόσο πολύ κάτω στα πεδινά,  όσο 
στα βουνά. Στα ορεινά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχε 
κάποιος στιβάνια.  Αυτό έχει να κάνει με το γερό πάτημα, 
σου προστατεύει το πόδι γιατί είναι μπότα, που σημαίνει ότι 
όταν περπατάς πάνω σε βράχια σου κρατάει το πόδι, άρα 
πατάς πιο σταθερά. Για πρακτικούς λόγους και βέβαια δεν 
είχαν καμία σχέση με τα σημερινά στιβάνια. Όλη η σόλα 
από κάτω ήτανε με σιδερένιες βίδες, όπως βάζανε και στα 
άρβυλα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταλλικές βίδες, γιατί 
πατάς  και γαντζώνουνε, είναι περίπου σαν τα ορειβατικά 
τα σημερινά δηλαδή, αυτή είναι κατασκευή η οποία 
μπαίνει και είναι πολύ δύσκολο να την πατήσεις στην 

άσφαλτο, πρέπει  να είσαι εξοικειωμένος με αυτό. Έτσι 
ακριβώς ήτανε και τα άρβυλα τα στρατιωτικά στο Δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, τα  φορούσαν όλοι οι φαντάροι, γιατί 
είχαν από κάτω αυτές τις ίδιες μεταλλικές βίδες.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι, όσον  αφορά στα 
ρούχα υπάρχουν διαφορές από τόπο σε τόπο, που ούτε 
κι εγώ μπορώ να καταλάβω τις περισσότερες φορές. Ο 
τρόπος με τον οποίο στο νυφικό φτιάχνεται το γύρω- γύρω,  
εγώ δε μπορώ να το κάνω, αν δεν έρθει να μου το δείξει  
κάποιος, δεν ξέρω, γιατί είναι ένας πολύ ειδικός τρόπος, 
ας πούμε,  ο φιόγκος που έκαναν στην Κριτσά. Ακόμα 
και σε δυο κοντινά μέρη μπορεί να έχουνε διαφορές. Το 
άλλο πράγμα, το οποίο έχω δει και στο οποίο υπάρχει 
αισθητή διαφορά, είναι η ανατολική μεριά της Κρήτης 
από την δυτική. Στην ανατολική Κρήτη τα μοτίβα τους είναι 
όλα βγαλμένα από τη φύση, στη δυτική τα μοτίβα είναι 
γεωμετρικά. Έχει λοιπόν τέτοιες διαφορές. Τα κεντήματα, 
ας πούμε, που γίνονται ανατολικά είναι λουλούδια κυρίως, 
ενώ  στα Χανιά και στο Ρέθυμνο – για κάποιο λόγο - είναι 
πάρα πολύ γεωμετρικά. 

Έχετε εντοπίσει σημεία διαφορετικότητας –ως προς 
την ενδυμασία- των κατοίκων της Σπιναλόγκας με της 
υπόλοιπης Κρήτης;
Στην πραγματικότητα τα τελευταία 15-20 χρόνια 
πριν κλείσει η Σπιναλόγκα ήταν τέτοια η βοήθεια 
που ερχόταν από όλο τον κόσμο και κυρίως από την 
Ευρώπη, που  από αναγνώσματα, έχω εντοπίσει  πως  
στη Σπιναλόγκα πήγανε τα πρώτα  μεταξωτά, οι πρώτοι 
ταφτάδες, σε εποχές που όλη η υπόλοιπη Κρήτη ήτανε 
πάμπτωχη. Στη Σπιναλόγκα πήγαιναν μπαούλα  που 
ήτανε βοήθεια από διάφορες κυρίες της Ευρώπης  ή 
και  της Αθήνας αντίστοιχα, που τους πήγαιναν πάρα 
πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, αυτό είναι και το λίγο 
τραγελαφικό, γιατί υπάρχουνε  φωτογραφίες όπου 
βλέπεις  ανθρώπους  εξαιρετικά παραμορφωμένους  
ξυπόλητους  και από πάνω μια μεταξωτή μπλούζα.. 
Εμείς δεν το δείχνουμε αυτό, κρατάμε μια ισορροπία 
πάνω στο πως είναι οι κάτοικοι της Πλάκας σε σχέση 
με αυτούς της Σπιναλόγκας, με τους τελευταίους να 
είναι ένα πολύ μικρό βήμα πιο μπροστά.
 Υπήρχαν και πολλοί φτωχοί, τόσο πολλοί, που νομίζω 
πως δε μπορούμε να το δείξουμε στην ΤV. Από τις 
διηγήσεις των ανθρώπων της περιοχής της Πλάκας ή 
της Ελούντας, οι άνθρωποι που έχουν ζήσει εκεί πριν 
από τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου, 
οι πιθανότητες να έχουν βάλει παπούτσια μπορεί να 
ήτανε μια φορά στο γάμο τους και μια στην κηδεία 
τους.

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε αστούς και κατοίκους της 
υπαίθρου;
Τεράστια! Δηλαδή αυτό που μου περιγράφουν πολλές 
φορές, η σύγκριση ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο, που 
και αυτό ήταν μικρό μέρος, αλλά όμως αστικό κέντρο 
της περιοχής, σε αντιπαράθεση με την Ελούντα, 
ήτανε τεράστια. Καταρχήν δεν ήταν εύκολο να έχουν 
επαφή.  Για να πάνε ας πούμε  στο Ηράκλειο από την 
Ελούντα, λόγω του ότι ήταν δύσκολες οι μετακινήσεις, 
αυτό γινόταν το πολύ δύο φορές το χρόνο, δεν ήταν 
εύκολο. Νομίζω η εικόνα που έχουμε σήμερα όπως 
έχει αναπτυχθεί η περιοχή, δεν έχει καμία απολύτως  
σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Όσοι δεν είχαν 
τη δυνατότητα  να χρησιμοποιούν κάποιο πλεούμενο, 
θα έπρεπε να περπατάνε 3-4 μέρες και άλλες τόσες 
να γυρίσουν ή να πάνε με  κάποιο γαϊδούρι.

Ως ενδυματολόγος, γύρω στα τέλη του ’30, πόση  
διαφορά έχετε εντοπίσει στο ντύσιμο των κατοίκων της 
Κρήτης και αυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης;
Όχι πολύ μεγάλη, πραγματικά. Μόνο σε γάμους, 
γλέντια, και τέτοια θα έβλεπες τους ανθρώπους να 
ανατρέξουν να βάλουν πράγματα, που μπορεί να ήταν 
από ένα μαντήλι στο κεφάλι μέχρι μια ποδιά κεντητή 
οι γυναίκες, αλλά μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Τα καθημερινά τους, δηλαδή τα ρούχα με τα οποία 
εργάζονταν ή φορούσαν στο σπίτι τους δεν είχαν 
κάποια μεγάλη διαφορά. 

Και η ενδυματολογική διαφορά που υπήρξε  με την 
υπόλοιπη Ευρώπη κατά τις δεκαετίες του ΄20 του 
΄30 και του ΄40;
Εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά, και νομίζω 
ότι αν μπει κανείς στη διαδικασία να σκεφτεί ότι αυτό 
το πράγμα που κάνουμε σήμερα, ότι ανοίγουμε μια 

Μόνο οι πλούσιοι της περιοχής 
είχαν τη δυνατότητα να έχουνε 

βράκες, στιβάνια και λοιπά.. 
Οι υπόλοιποι άνθρωποι 

ντύνονταν φτωχικά, αλλά 
αστικά, δηλαδή φορούσανε 

κανονικά παντελόνια, κανονικά 
παπούτσια, όσοι είχανε 

παπούτσια.

Στην ανατολική Κρήτη 
τα μοτίβα τους είναι όλα 
βγαλμένα από τη φύση, 

στη δυτική τα μοτίβα είναι 
γεωμετρικά.
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Δερμιτζής ή γανωτής (Τζανής Ιωάννης)

Απόσπασμα φωτογραφίας: Λάκκοι, η οικογένεια 
Μάντακα. 
Fred Boissonnas, 1911. ©: Μουσείο Μπενάκη – 
Φωτογραφικό Αρχείο



με τη ματιά της

Ρέας Γαλανάκη

Δεν έχω μελετήσει την κρητική ενδυμασία στο πέρασμα των αιώνων, ούτε 
έχω ασχοληθεί με την ενδυματολογία. Θα σας μιλήσω, λοιπόν,  εμπειρικά. 
Και αρχίζω με τον παιδικό θαυμασμό που ένιωθα για έναν ηλικιωμένο άντρα, 

τον κ. Μουντράκη, που καθόταν απέναντι από το σπίτι μας στο Ηράκλειο, στην οδό 
Βασιλογιώργη. Όχι μόνο φορούσε την κρητική βράκα  σε μπλε βαθύ χρώμα,  το 
μεϊντανογέλεκο από το ίδιο ύφασμα κεντημένο με χρυσοκλωστή, ψηλά στιβάνια, 
αλλά ήταν και ο ίδιος ράφτης  “κρητικών ρούχων”, αυτής δηλαδή της όμορφης 
φορεσιάς -από τους τελευταίους υποθέτω. Ψηλός και λιγνός, αναδείκνυε την φορεσιά 
που ήξερε καλά τα μυστικά της, την οποία και δεν αποχωρίστηκε ώς το τέλος της 
ζωής του.

 Πολύ πιο αξιοπρόσεκτη μου φαινόταν αυτή η φορεσιά από τα αστικά κουστούμια του 
γιατρού πατέρα μου Εμμ.  Γαλανάκη. Οι γυναίκες πάντως στο σπίτι του γείτονα, και 
οι υπόλοιποι άντρες, φορούσαν κανονικά ρούχα, δηλαδή αστικά,  είτε ραμμένα, είτε 
με το πέρασμα του χρόνου αγορασμένα έτοιμα από  γνωστούς καταστηματάρχες της 
πόλης μας -δεν υπήρχαν ακόμη ούτε πολυμάγαζα, ούτε  ευρωπαϊκά, αμερικάνικα ή 
κινέζικα ρούχα.  Όσοι  συνέχιζαν να φορούν τοπική φορεσιά, άντρες κυρίως, όλο και 
λιγόστευαν, ενώ στο Ηράκλειο καμιά -θαρρώ - γυναίκα δεν φορούσε τα αντίστοιχα 
γυναικεία ρούχα, ίσως επειδή τα θεωρούσαν χωριάτικα, πολύ ντεμοντέ. Όμως και τα 
αστικά ρούχα ράβονταν συνήθως από καλούς ράφτες και μοδίστρες, τα υφάσματά 
αγοράζονταν ξεχωριστά, η εφαρμογή τους στο σώμα του ανθρώπου ήταν άψογη.  
Και κόστιζαν αρκετά χρήματα, γιατί κρατούσαν χρόνια και καμιά φορά έντυναν 
και τις νεότερες γενιές. Οι μοδίστρες έρχονταν στα σπίτια και δούλευαν μερικά 
μεροκάματα για να ράψουν όλο τον γυναικείο πληθυσμό  του σπιτιού με καινούρια, ή 
να μεταποιήσουν τα παλιά. 
Άλλοτε πηγαίναμε με το λεωφορείο, η κομψότατη πάντα μαμά μου, γιατρός κι  εκείνη, 

Η Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1947. Σπούδασε Ιστορία και 
Αρχαιολογία στην Αθήνα κατά την περίοδο της δικτατορίας και οι πρώτες δημοσιεύσεις της 
έγιναν σε περιοδικά στρεφόμενα εναντίον του καθεστώτος. Ζει στο Κάτω Καστρίτσι, στην 
περιφέρεια της Πάτρας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, που συγκροτήθηκε 
το 1982 στην Αθήνα, ενώ την περίοδο 1994-1997 διατέλεσε αντιπρόεδρος της Στέγης 
Καλών Τεχνών και Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα 
“Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά”, “Θα υπογράφω Λουί”, “Ελένη ή ο Κανένας”, “Αμίλητα, βαθιά 
νερά”.  Στην κατηγορία διηγήματα εντάσσεται το έργο της “Ομόκεντρα διηγήματα”, στα δοκίμια 
το “Βασιλεύς ή στρατιώτης”, ενώ στην ποίηση από την οποία ξεκίνησε περιλαμβάνονται τα 
“Πλην εύχαρις”, “Τα Ορυκτά”, “Το Κέικ” και το “Που ζει ο λύκος;”
Πολλά έργα της είναι μεταφρασμένα σε διάφορες ξένες γλώσσες, ενώ κατά καιρούς έχει 
βραβευτεί γι’ αυτά π.χ. Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το “Ελένη ή ο Κανένας”. Το 
1999 το μυθιστόρημα “Ελένη, ή ο Κανένας” επελέγη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα για το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, όπου έλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ το 1994 το 
μυθιστόρημα “Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά” έγινε το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα που η 
ΟΥΝΕΣΚΟ ενέταξε στη Συλλογή αντιπροσωπευτικών έργων της. Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Καστανιώτη το μυθιστόρημα  «Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα » 
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Ηράκλειο, Λεωφόρος Καλοκαιρινού, 
Fred Boissonnas 1920. Κρήτη, © 
Μουσείο Μπενάκη-Φωτογραφικό 
Αρχείο



κι  εγώ στην μοδίστρα μας που έμενε στους σημερινούς  
Αμπελόκηπους, τότε Ντεκέ. Η  αγαπητή σε μένα “δεσποινίς 
Άννα”, προσφυγοπούλα όπως έμαθα αργότερα,  ήταν για 
πάρα πολλά χρόνια η μοδίστρα μας. Σ’  αυτήν την ευγενική και 
χρυσοχέρα κοπέλα  είχα ράψει, όντας μικρή ακόμη, μέχρι κι 
ένα γυναικείο ολόσωμο μαγιώ!
Σε πολλά σπίτια υπήρχε  επίσης  ραπτομηχανή για το 
γάζωμα. Η γιαγιά μου μεταποιούσε τα πρόχειρα ρούχα, 
ενώ οι περισσότερες νοικοκυρές έραβαν στη ραπτομηχανή 
σεντόνια και άλλα “είδη προικός” όπως λέγαμε τότε. Στόλιζαν 
μετά τα γαζωμένα υφάσματα με δαντέλλες πλεγμένες στο 
βελονάκι, που συχνότατα οι ίδιες είχαν πλέξει, ή έκαναν το 
λεγόμενο “ασπροκέντημα”. Όλη αυτή η χειροτεχνική, και πολύ 
προσωπική   ενασχόληση με τα ρούχα, σιγά σιγά χάθηκε.

Φέρνω εικόνες στο μυαλό μου; Ο πατέρας μου τις λίγες φορές 
που συνόδεψε στις πλαζ την μαμά μου,  η οποία   μέχρι τα 
βαθιά γεράματά της έκανε κοντά στα εκατό μπάνια κάθε 
καλοκαίρι,  πηγαίνοντας στη θάλασσα με τον αδερφό μου κι 
εμένα με το λεωφορείο  και με μια σαμπρέλλα από λάστιχο 
αυτοκινήτου (μιλώ για το διάστημα 1950- 1960 κυρίως), 

καθόταν με την εφημερίδα του στο καφενείο και φορούσε το σκούρο κουστούμι του 
και το ανοιχτόχρωμο πουκάμισο.  Η γιαγιά μου, μια θαυμάσια αγράμματη γυναίκα, 
ηλικιωμένη πλέον και  φορτωμένη με πένθη στενών συγγενών, δεν φορούσε ούτε 
την κρητική φορεσιά, ούτε τα  προσεγμένα αστικά φορέματα της μάνας μου. Μαύρα 
λιτά, φαρδιά και μακριά ρούχα ήταν η μόνιμη ενδυμασία της, μαζί κι ένα τσεμπέρι 

Φωτογαφία μικρού κοριτσιού 

(Γραμματικάκης Κώστας)

μαύρο που έδενε στο πηγούνι σκεπάζοντας τα πλεγμένα 
σε μακριές πλεξούδες και τυλιγμένα γύρω από το κεφάλι 
άσπρα της μαλλιά. Όμως ήταν αυτή κυρίως που μου έδειξε 
να ράβω, και στα δεκατέσσερά μου είχα ράψει ένα κακότεχνο 
φορεματάκι από τσίτι, για το οποίο ήμουν περήφανη. 
Κάναμε  και στο σχολείο λίγη ραπτική, λίγο κέντημα, λίγο 
πλέξιμο, και λιγότερο δαντέλα με βελονάκι, κέντημα σε 
άσπρο χασέ κ.λ.π. Θεωρούνταν  απαραίτητες γνώσεις για τα 
κορίτσια,  και ίσως μερικές όπως οι  στοιχειώδεις γνώσεις 
ραπτικής, είναι όμως κρίμα που τα διδασκόμασταν με 
συνοπτικές διαδικασίες. Όσο για τις αποκριάτικες στολές 
που φορούσαμε τα παιδιά των αστικών οικογενειών, συχνά 
ήταν οι τοπικές φορεσιές που δεν φορούσαν πλέον οι γονείς, 
φορούσαν όμως κάποτε οι παππούδες, και διασώζονταν 
ευτυχώς ακόμη  σε κάποια χωριά.

Όταν μεγάλωνα στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο διάλογος 
ανάμεσα στα παλιά τοπικά ρούχα και τα αστικά μοντέρνα 
είχε ήδη γύρει αποφασιστικά υπέρ των τελευταίων. Δεν 
θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά, γιατί το ένδυμα 
εξαρτάται απολύτως από την κοινωνία στην οποία εντάσσεται, 
και η μετάβαση από τις κλειστές και αυτάρκεις αγροτικές 
κοινωνίες στις αστικές εμπορικές των πόλεων υπήρξε 
ταχύτατη και καταλυτική. Ούτως ή άλλως και ο τρόπος 
που, όσο ήμουν παιδί, ραβόμασταν και στολιζόμασταν στην 
πόλη, ανήκει πια  στο παρελθόν, σε μια συγκεκριμένη φάση  

της κοινωνίας και της ενδυματολογίας, γι’  αυτό και σε 
ανθρωπολογικά μουσεία υπάρχουν  καμιά φορά τμήματα 
με τα αστικά επαγγέλματα, όπου πρωτεύοντα ρόλο έχουν ο 
ράφτης και η μοδίστρα.  
                                                                        
     Ρέα Γαλανάκη

Λουόμενες κάτω από το «Μέγαρο Φυτάκη» 
αρχές 1930, (Ιστορικό Μουσείο)

Μαθήματα ραπτομηχανής, Μονή Μαλεβιζίου 
(Τζανής Ιωάννης)
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Γράψατε ένα πολύ επιτυχημένο βιβλίο για τη Σπιναλόγκα. Από που αντλήσατε 
την έμπνευσή σας γι’ αυτό;
Πήγα απλά πριν καιρό στη Σπιναλόγκα και είδα ότι είναι ένα μαγικό και πολύ 
ιδιαίτερο μέρος. Η ατμόσφαιρα εκεί είναι απίστευτη και ένιωσα κάτι πολύ 
δυνατό. Η φαντασία μου εξερράγη αμέσως σαν πυροτέχνημα. Θέλησα  να 
φανταστώ πως μπορεί να ήταν η ζωή τότε στο νησί αυτό και να την περιγράψω. 
Ήταν η ίδια η Σπιναλόγκα που μου το έδωσε αυτό.

Δηλαδή πώς ξεκίνησε ; 
Ήρθα για διακοπές με την 
οικογένεια μου εδώ στην Κρήτη. 
Κάθε μέρα θέλαμε να πηγαίνουμε 
σε διαφορετικά μέρη και μια μέρα  
διάβασα σε ένα βιβλίο «ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟ». Το βρήκα αρκετά 
ενδιαφέρον, μου κίνησε την 
περιέργεια και ξεκίνησα να πάω. Όταν 
έφτασα εκεί με την βάρκα ήταν κάτι 
πολύ συγκινητικό και ενδιαφέρον 
και να σας πω ότι, αν δεν έχετε πάει 
στη Σπιναλόγκα, πρέπει οπωσδήποτε 
να πάτε, γιατί είναι πραγματικά ένα 
πολύ ξεχωριστό μέρος.

Το μυθιστόρημά σας βασίζεται σε 
ιστορίες που έχετε ακούσει  ή είναι 
εντελώς φανταστική ιστορία; 

Θα ακουστεί παράξενο αλλά εγώ ήμουν απλά μια τουρίστρια που δεν ήξερα 
τίποτα και κανέναν, δεν μιλούσα ελληνικά. Βρήκα κάποια στιγμή τρία πολύ 
μικρά βιβλία με θέμα την Σπιναλόγκα με λίγες πληροφορίες, όπου απλά 
αναφέρανε ότι υπήρχε ένα λεπροκομείο  από την τάδε περίοδο έως εκείνη, ότι 
δεν υπήρχε θεραπεία και ότι ζούσαν σε χαμόσπιτα κάτω από άθλιες συνθήκες. 
Μου δημιουργήθηκαν εικόνες μέσα στο μυαλό μου από εκείνη την περίοδο και 
έτσι  επινόησα μια ιστορία και χαρακτήρες όπως  η Μαρία, ο γιατρός κλπ. 
Κάτι που μπορώ να πω είναι ότι όταν ήμουν εκεί την πρώτη φορά, μετά από 
μια ώρα φαντάστηκα τους ανθρώπους που ήταν εκεί και έγιναν καλά και 
έφυγαν αφού από ένα σημείο κι ύστερα υπήρχε θεραπεία. Αλλά σκέφτηκα 

VICTORIA HISLOP

Μια τυχαία επίσκεψη στο «Νησί» που έγινε Best Seller

πόσο δύσκολο θα ήταν και για κάποιους να φύγουν από το νησί αν 
είχαν δημιουργήσει σχέσεις ή είχαν ερωτευτεί και τέλος πάντων 
είχαν δεθεί με το νησί.  Η ιστορία και οι χαρακτήρες του βιβλίου δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όλα τα επινόησα σιγά-
σιγά μέσα στο μυαλό μου.  Εγώ είμαι και δημοσιογράφος και μέσα 
από αυτή την δουλεία έμαθα να μιλάω με πολλούς ανθρώπους, να 
μαζεύω πολλά  στοιχεία και να καταγράφω τα γεγονότα, όπως είναι 
για να γράψω ένα άρθρο, ενώ όταν είσαι συγγραφέας τα πράγματα 
είναι αλλιώς, μπορείς να γράψεις ότι θέλεις. Οι χαρακτήρες είναι 
δικοί σου και φτιάχνεις την ιστορία σύμφωνα με αυτά πού σκέφτεσαι 
με αυτά πού νιώθεις και με την φαντασία σου . 

Στη Σπιναλόγκα περιγράφετε κάποιες σκηνές για το πώς ήταν 
ντυμένες οι γυναίκες,  πώς το εμπνευστήκατε όλο αυτό, πώς τις 
ντύσατε, έχετε διαβάσει για τα ρούχα της περιόδου; 
Ενδιαφέρουσα ερώτηση.. Μέσα στο μυαλό μου και στην σκέψη μου 
αρχικά ήταν μοντέρνα, αλλά ήμουν λάθος, γιατί εγώ σκεφτόμουν 
πως ήταν σαν τη δεκαετία του ΄50, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 
πιο πίσω. Μέσα στο μυαλό μου τα ρούχα που φορούσαν οι γυναίκες 
ήταν με λουλούδια, σχέδια και με χρώματα αλλά αυτό ήταν λάθος 
στην ουσία, γιατί δεν ταίριαζε με το όλο σκηνικό. Μόνο τα ρούχα της 
Άννας  (κεντρική ηρωίδα) διαφέρουν. Ενώ όλα τα ρούχα της εποχής 
ήταν μουντά και τα χρώματα που επικρατούσαν ήταν το μαύρο το 
καφέ και το γκρι, την Άννα την έχουμε ντύσει διαφορετικά, είναι 
εκθαμβωτική και πανέμορφη με πολλά χρώματα, σαν ένα λουλούδι 
. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μια ταινία ασπρόμαυρη και ξαφνικά 
εμφανίζεται η Άννα που της έχουμε δώσει χρώμα και το αποτέλεσμα 
είναι φανταστικό. Η Ξανθή (ενδυματολόγος) εργάζεται με πολύ 
λεπτομέρεια .
Νομίζω ότι οι γυναίκες μετά το σήριαλ, όταν θα παιχτεί στην 
τηλεόραση, ίσως αλλάξουν λίγο το πώς ντύνονται και η μόδα το ίδιο. 
Οι ηθοποιοί που παίζουν στο σίριαλ λένε ότι τα ρούχα είναι πολύ 
ωραία, είναι κομψά, με λεπτομέρειες, με ωραία τελειώματα στα 
μανίκια και πάνω από όλα χειροποίητα.

Πώς σας φαίνονται τα ρούχα στην Κρήτη στις μέρες μας ; 
Είναι όλα τα ίδια και είναι πολύ λυπηρό αυτό. Όπως σε όλα έτσι και 
στα ρούχα επικρατεί η παγκοσμιοποίηση. Εντύπωση μου είχε κάνει 
σε ένα ταξίδι μου στην Θεσσαλονίκη που βρήκα μικρά μαγαζιά που 
έφτιαχναν ρούχα, γιατί δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στην Αγγλία 
και έφτιαχναν πολύ ωραία φορέματα. Αν πας στην Αγγλία να πάρεις 
ένα χειροποίητο φόρεμα θα πληρώσεις εκατοντάδες ευρώ, ενώ αν 
πας στην Θεσσαλονίκη σε αυτά τα μαγαζιά που φτιάχνουν ρούχα 
θα το βρεις σε πολύ καλή τιμή, έτσι νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα 
διαφορές .
Στην Κρήτη, για παράδειγμα στην Κριτσά,  οι μεγάλες γυναίκες  
ξέρουν να κεντούν με πολύ λεπτομέρεια και φοβάμαι ότι οι πιο νέες 
δεν γνωρίζουν αυτή την τεχνική που είναι λυπηρό που χάνεται.

Η ατμόσφαιρα εκεί 

είναι απίστευτη και 

ένιωσα κάτι πολύ 

δυνατό. Η φαντασία 

μου εξερράγη αμέσως 

σαν πυροτέχνημα
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συνέντευξη

φωτογραφίες Σπιναλόγκας: 
Κυριάκος Παπαδάκης



Έχετε δει την παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών της 
Κριτσάς, για παράδειγμα την Κούδα;
Ναι την έχω δει και είναι καταπληκτική, το ίδιο και τα νυφικά. 
Το ίδιο και οι μπότες (στιβάνια) και τα ρούχα που φορούσαν 
οι άντρες ή το σαρίκι που φορούσαν στο κεφάλι τους, τους 
έκαναν να δείχνουν τόσο ωραίοι και δυναμικοί και όλο αυτό 
ήταν καταπληκτικό.
Να πω την αλήθεια περίμενα να παρέμεναν όλα αυτά τα 
παραδοσιακά στοιχεία στην ενδυμασία της Κρήτης και να 
μην τα έχαναν οι Κρητικοί, γιατί τώρα βλέπω εδώ, αλλά και 
σε όλο τον κόσμο να φοράνε τζιν ή να ντύνονται σχεδόν το 
ίδιο και αυτό είναι λυπηρό. Ελπίζω ότι δεν θα χαθούν όλα 
αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία από γενιά σε γενιά. Δε λέω η 
κάθε νέα γυναίκα να αφήσει τον μοντέρνο τρόπο ζωής και 
να κάθεται να κεντάει, αλλά κάπως να κρατηθεί όλο αυτό το 
χειροποίητο και η λεπτομέρεια που υπήρχε παλιά, γιατί ήταν 
κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό για να χαθεί έτσι.

Πόσο χρόνο σας πήρε για να γράψετε το βιβλίο; 
Συνολικά μου πήρε τρία χρόνια για να το γράψω και το 
επόμενο βιβλίο που γράφω τώρα μου έχει πάρει κι αυτό τρία 
χρόνια, οπότε για μένα το τρία είναι συμβολικός αριθμός.

Περιμένατε ότι το βιβλίο σας θα είχε τόση επιτυχία;
Όχι δεν το περίμενα καθόλου. Ήθελα να γράψω αυτήν την 
ιστορία για μένα και μετά όταν είδα ότι ήθελε ο κόσμος να το 
διαβάσει ήταν για μένα έκπληξη, γιατί η ιστορία της λέπρας 
είναι γεμάτη από φόβο και στίγμα. 
Βασικά οι λεπροί ήταν μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήθελε 
να ξέρει κανείς για αυτούς, να τους βλέπει ή να σκέφτεται 
ότι υπάρχουν και έτσι στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να βρω 
εκδότη για το βιβλίο, δεν ήθελε κανένας.
Η λέπρα είναι μια πολύ παλιά αρρώστια και ήταν κάτι σαν 
την πανούκλα και χειρότερο ακόμα και οι άνθρωποι την 
έβλεπαν σαν κάτι πολύ κακό, δηλαδή πέρα από το ότι σε 
παραμόρφωνε και σε έκανε άσχημο, επικρατούσε και η 
αντίληψη ότι οποίος είχε λέπρα έκανε κάτι πολύ κακό και 
ότι αυτή η αρρώστια ήταν μια τιμωρία από τον θεό γιατί ήταν 
αμαρτωλός και όχι ίσως απλά άτυχος.

Θα θέλατε να μας πείτε το καινούργιο βιβλίο σας τι θέμα 
έχει; 
Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω αυτό, δεν 
το έχω πει ακόμα πουθενά. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το 
εμπνεύστηκα εδώ στην Κρήτη και αυτό μου δίνει λόγω να 
παραμένω εδώ. 

Η Βικτόρια Χίσλοπ είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας και συνεργάζεται με τις εφημερίδες Sunday Tele-
graph και Daily Telegraph, όπως και με το περιοδικό Woman & Home. Ζει στο Κεντ της Αγγλίας μαζί με το 
σύζυγό της και τα δυο παιδιά της, αν και το τελευταίο διάστημα περνάει περισσότερο χρόνο στον Άγιο Νικόλαο 
Κρήτης. Της απονεμήθηκε το βρετανικό βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα για το 
2007. “Το νησί” κυριάρχησε για 24 εβδομάδες στο βρετανικό τοπ 10, με τις πωλήσεις του να ξεπερνούν τα 
850.000 αντίτυπα. Τα δικαιώματα του βιβλίου πουλήθηκαν σε 27 χώρες. «Ο Γυρισμός» είναι το δεύτερο 
μυθιστόρημά της, που από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας του στην Αγγλία έγινε κι αυτό best seller. 
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Ομάδα φωτογραφίας Αριάδνη, Σπιναλόγγα, Λασίθι

Τς αγάπης τ΄ άνυδρο δεντρί ποτίζω με το δάκρυ

 και το δα μάθια να πετά στου κλώνου ντου την άκρη
Ομάδα μαντινάδας Εναλλακτικού Σχολείου



Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε, τι σας ώθησε να μάθετε παραδοσιακούς 
χορούς;
Κυρίως η περιέργεια. Οι παραδοσιακοί χοροί είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε οι 
περισσότεροι κι αυτό για μας ήταν πρόκληση. Στην Ομάδα Παραδοσιακών 
Χορών του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων δεν διδάσκονται μόνο κρητικοί 
παραδοσιακοί χοροί, αλλά και  χοροί από όλη την Ελλάδα. Μας βοηθάει να 
ερχόμαστε σε επαφή με τις ρίζες μας. 

Κάνετε μια προσπάθεια απεξάρτησης. Πόσο σας βοηθάει στην προσπάθεια σας 
η συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπαιδευτική ομάδα; 
Είναι πολύ σημαντική, μας συνδέει με την παράδοση και τον πολιτισμό της 
Ελλάδας,  και μας ανεβάζει την ψυχολογία. Κάθε φορά που έχουμε μάθημα, 
ανυπομονούμε, γιατί βλέπουμε πόσο μας ενώνει, πόσο βοηθάμε και γνωρίζουμε 
ο ένας τον άλλον. Είναι καθαρά ομαδικό μάθημα και μας προσφέρει αρμονία 
και ισορροπία. Όταν χορεύεις βλέπεις τις ικανότητες και τις δεξιότητες σου, 
νοιάζεσαι για τον διπλανό σου. Αποκτάμε άποψη, αντίληψη και μαθαίνουμε να 
βάζουμε διάρκεια σε ό,τι κάνουμε. Επίσης μαθαίνουμε να διασκεδάζουμε με 
«καθαρό» τρόπο!    

Εκτός όμως από τους χορούς που χορεύονται σήμερα, εσείς εδώ χορεύετε και 
κάποιους χορούς που έχουν ξεχαστεί. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι’ αυτό;
Η κοινωνική ζωή των κατοίκων της Kρήτης είναι από τα πανάρχαια χρόνια στενά 
συνδεμένη με τους χορούς. Ο πυρρίχιος π.χ. είναι ένας πάρα πολύ αρχαίος 
χορός. Σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια και 
γιορτές, χαρές και λύπες, ο χορός είναι έκφραση των συναισθημάτων. Ήταν και 
είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Οι χοροί που σήμερα είναι συνηθέστεροι να 
χορεύονται είναι  ο Συρτός, ο Μαλεβιζιώτης ή Πηδηχτός ή Κρητικός, ο Σιγανός, ο 
Πεντοζάλης, η Σούστα. Όμως, υπήρχαν σε περιοχές χοροί που με το πέρασμα των 
χρόνων έχουν ξεχαστεί, είτε γιατί ο ρυθμός δεν ήταν τόσο έντονος και  εύθυμος, 
ώστε να προκαλέσει στους χορευτές ψυχική ανάταση, είτε γιατί οι συνεχιστές 
της παράδοσης προτίμησαν τους διαδεδομένους χορούς, παραβλέποντας τους 
παλιούς. Παρόλα αυτά βλέπουμε πως, όπως σε κάθε γεωγραφικό κομμάτι της 
χώρας μας, έτσι και στην Κρήτη, ο πλούτος της χορευτικής  μας κληρονομιάς 
είναι  αρκετός και μάλιστα με  διαφοροποιήσεις από Νομό σε Νομό αλλά και 
από χωριό σε χωριό. Ψάχνοντας κάποιος θα συναντήσει   αστείρευτο χορευτικό 
πλούτο, αλλά και θα αναρωτηθεί, γιατί οι συνεχιστές της παράδοσης επέλεξαν 
να αφήσουν αυτούς τους χορούς στο περιθώριο! 

Συνέντευξη

με μέλη της Ομάδας Παραδοσιακών Χορών
του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Νομός Χανίων
Ρουμαθιανή σούστα (ή Ρουματσίστικη σούστα ή Γιτσικιά 
σούστα) από τα Παλιά Ρούματα, χωριό της επαρχίας Κισσάμου 
του νομού Χανίων. Ο χορός είναι η χανιώτικη εκδοχή του 
Πυρρίχιου. Μοιάζει με την σούστα στα βήματά της, αλλά 
χορεύεται μόνο από άντρες και οι χορευτές πιάνονται σε 
κύκλο. 
 
Ρόδο: Γυναικείος χορός από το χωριό Λουσακιές Κισσάμου. 
Η μελωδία φαίνεται να είναι επηρεασμένη από τα νησιά του 
Αιγαίου.
 
Νομός  Ρεθύμνου
Απανωμερίτης ή προβατινίστικος χορός ή  νταγκουνάκι: 
Από το Αμάρι – Ρεθύμνου, χορευόταν μόνο από γυναίκες. 
Χαρακτηριστικό του είναι ότι οι χορεύτριες χτυπάνε το πόδι 
τους με το τακούνι στο έδαφος.
  
Κατσαμπαδιανός ή κουτσαμπαδιανός ή  κουτσιστός χορός 
(Επαρχία Αμαρίου): Χορεύεται μόνο από άνδρες πιασμένους 
από τους ώμους. Ένας οπλαρχηγός του Δασκαλογιάννη, 
ο Σηφοδασκαλάκης –ο οποίος είχε αναπηρία στο ένα 
του πόδι- θέλησε να χορέψει πεντοζάλη και ο λυράρης 
προσάρμοσε τη μουσική προς τιμήν του. Στον Κατσιμπαδιανό 
δεν πραγματοποιούνται φιγούρες και αυτοσχεδιασμοί.
 
Τριζάλης (επαρχία Αμαρίου): Γυναικείος χορός, παραλλαγή 
του πεντοζάλη. 
 
Μικρό-Μικράκι (Αμάρι και Μεσσαρά): Η λαβή του είναι με τα 
χέρια χιαστή.
 

 Νομός Ηρακλείου
Εθιανός Πηδηχτός (Εθιά): Παραλλαγή του πηδηχτού της 
Κρήτης και παραπέμπει στον αρχαίο Πυρρίχιο, τον πολεμικό 
χορό των Κουρητών.
 
Νομός Λασιθίου
Αγκαλιαστός (Λασίθι): Χορός κάπως τελετουργικός. Οι 
χορευτές πιασμένοι σε ζευγάρια μπλέκονται μεταξύ τους 
και μετά ξεμπλέκονται. Αφού ξεμπλεχτούν όλοι ο λυράρης 
γυρνάει τη μελωδία σε Λασηθιώτικο Πηδηχτό.
 
Ζερβόδεξος: Είναι αποκριάτικος εύθυμος χορός. Οι χορευτές 
χορεύουν με κατεύθυνση πότε ζερβά και πότε δεξιά. Η 
εναλλαγή γίνεται από το λυράρη με έναν οξύ ήχο της λύρας 
ή του βιολιού και η μελωδία  ξεσηκώνει τους χορευτές. 
 
Ξενομπασάρης (ορεινά χώρια της Ιεράπετρας και στο κάτω 
Μιραμπέλο): Χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Λέγεται και 
“Μανά”
εξαιτίας του επιφωνήματος: “Για το Θεό, μανά μου” που 
λέγεται ανάμεσα στις μαντινάδες. Στρωτός και αργός χορός, 
μοιάζει με το Σιγανό. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες με 
τα χέρια πιασμένα χιαστί.
 
Πρινιανός ή Πρινιώτης (Ιεράπετρα και Ηράκλειο): Μοιάζει 
με τον Ανωγειανό πηδηχτό.  

Η Ομάδα Παραδοσιακών 
Χορών του Εναλλακτικού 

Σχολείου του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ δημιουργήθηκε 

από την ανάγκη 
κάποιων μελών της 

Θεραπευτικής Κοινότητας 
να γνωρίσουν τις ρίζες 

τους, καταφεύγοντας σε 
παραδοσιακούς τρόπους 
έκφρασης, όπως είναι οι 

παραδοσιακοί χοροί. 
Θελήσαμε να μάθουμε 

τι αποκόμισαν από αυτή 
τους την εμπειρία
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συνέντευξη Ξεχασμένοι παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης



Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου
Σμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 261026, 261126 - φαξ 2810 260566
e-mail: cciraklio@ kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου
Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7,
721 00 Άγιος Νικόλαος, Κρήτης
τηλ. 28410 22981   φαξ 28410 22982
cclasithi@ kethea-ariadni.gr

Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων
Κ.Σφακιανάκη 13 (1ος Όροφος), 73135 Χανιά
Τηλ. 28210 87040 φαξ 87741

Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων
Δαμασκηνού 31 & Ικτίνου, 71305  Ηράκλειο 
Κρήτης
τηλ. 2810 331034 φαξ 2810 343220
teens@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Υποστήριξης Φυλακισμένων & 
Αποφυλακισμένων Χρηστών
Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67
713 04  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 319505   φαξ 2810 315469
prisons@kethea-ariadni.gr

Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: tc@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Σμπώκου 6,  713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ – φαξ  2810 322708
e-mail: rehab@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Σμπώκου 6,  713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.- φαξ 2810 256935
e-mail: family@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Εκπαίδευσης – Εναλλακτικό Σχολείο 
Ενηλίκων
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: education@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: research@kethea-ariadni.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001 φαξ 2810 342562
e-mail Γραμματείας: info@kethea-ariadni.gr
e-mail Δ/Ο : accounting@kethea-ariadni.gr

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με έδρα το Ηράκλειο, ανήκει στο πανελλαδικό 
δίκτυο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και είναι το πρώτο 
πρόγραμμα απεξάρτησης για χρήση ουσιών και τις οικογένειές τους 
που λειτούργησε στην Κρήτη. Το δίκτυο υπηρεσιών του ολοκληρώθηκε 
το 2000 με την ίδρυση της Θεραπευτικής Κοινότητας (40 θέσεων), του 
τμήματος Εκπαίδευσης και του τμήματος Έρευνας. Το Συμβουλευτικό 
Κέντρο λειτουργούσε ήδη από το 1993 ενώ τα Κέντρα Οικογενειακής 
Υποστήριξης και Κοινωνικής Επανένταξης από το 1997. Ως πρόγραμμα 
εξωτερικής παρακολούθησης διαθέτει ξενώνα φιλοξενίας για τα μέλη του 
που προέρχονται από άλλες περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης 
Ελλάδας.   

Από το 2003 λειτουργεί Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων προκειμένου 
να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα εφήβων και των οικογενειών 
τους για τη συμβουλευτική στήριξη και θεραπεία.  

Το ίδιο έτος ξεκίνησε και η λειτουργία προγραμμάτων Αυτοβοήθειας στις 
Δικαστικές Φυλακές Νεάπολης, στην Κλειστή Φυλακή Ν. Αλικαρνασσού, 
στις Δικαστικές Φυλακές Χανίων και στις Φυλακές της Αγιάς με στόχο 
την ενημέρωση των κρατουμένων χρηστών γύρω από την εξάρτηση 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της, καθώς και την κινητοποίηση και 
προετοιμασία τους για ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα ή στην Ανοιχτή 
Δομή Υποστήριξης.

Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ να δημιουργήσει 
δομές υποστήριξης και στους Νομούς Λασιθίου και Χανίων με τη 
δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών στον Άγιο Νικόλαο (2005) και στα 
Χανιά (2010). 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος 
είναι εθελοντική και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Όπως σε όλα 

τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν χορηγούνται υποκατάστατα.

Σημαντικό συστατικό στοιχείο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι οι εκπαιδευτικές 
δυνατότητες που παρέχει στα μέλη του, μέσα από δραστηριότητες 
επαγγελματικής κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης, καλλιτεχνικής 
έκφρασης και αθλητισμού, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την απόκτηση των τυπικών προσόντων, όπως τα απολυτήρια γυμνασίου 
και λυκείου (σύμφωνα με Νόμο για την “κατ’ οίκον διδασκαλία”) και 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών 
των προγραμμάτων έχει το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Εναλλακτικό 
Σχολείο Ενηλίκων.

Βασικός στόχος του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι να παρέχει στα εξαρτημένα 
άτομα τη δυνατότητα να ενταχθούν εθελοντικά σε μια μακροχρόνια και 
σταδιακή θεραπευτική διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται στη σωματική 
αποτοξίνωση, αλλά στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών της εξάρτησης 
και στην πλήρη κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων.

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις έννοιες:
της κοινότητας και 
της αυτοβοήθειας 
  
Κοινότητα είναι το περιβάλλον όπου οι άνθρωποι συμβιώνουν 
έχοντας κοινά προβλήματα να  αντιμετωπίσουν, αλλά και στόχους να 
οραματιστούν.

Η Αυτοβοήθεια αναφέρεται στη διαδικασία που επιτρέπει σε κάθε μέλος 
της Κοινότητας να βοηθήσει τον εαυτό του με τη στήριξη των άλλων.
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Μερικές από τις δράσεις του Εναλλακτικού
Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ το έτος 2009 - 2010

48

1) και 2)  Επίσκεψη του 

μεγάλου πιανίστα Romayne 

Wheeler, όπου μας μίλησε 

για τη ζωή του με τους 

Ινδιάνους Ταραχουμάρα στο 

Μεξικό

3) και 4)  Επίσκεψη της 

Κικής Δημουλά

5) Κατασκευάζοντας 

σοκολατόσπιτα

6) Γκράφιτι στο πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής του 

Δήμου Νέας Αλικαρνασσού




