
επιτάφιο στους τάφους έχοντας στα χέρια 
σου λιβάνια να σιγοκαίνε και να καλούν 
στη θύμηση σου,  τους ανθρώπους σου 
που κοιμούνται πλέον γαλήνιοι.  Μια 
ηλικιωμένη κυρία που κατάγεται από την 
Κωνσταντινούπολη, αλλά ζει στην Αθήνα, 
μου λέει συνωμοτικά: «Έχω ζητήσει από 
τα παιδιά μου να με μεταφέρουν από την 
Ελλάδα και να με θάψουν εδώ. Έχω βάλλει 
στην τράπεζα κομπόδεμα γι αυτό τον 
σκοπό, επειδή δεν θέλω να τα επιβαρύνω. 
Όλοι οι συγγενείς μου που γύρισαν στην 
Ελλάδα θάβονται σ’ αυτά τα ιερά χώματα». 
Και πριν προλάβεις να σκουπίσεις 
ένα δάκρυ σου που άθελά του φεύγει, 
παρουσιάζονται μπροστά σου επιγραφές 
που έχουν χαραχτεί επάνω στους τάφους. 
«Πολλάκις ήμαρτον ως άνθρωπος, 
βεβαίως και την καρδίαν έθλιψα θνητού 
τινός, διό ζητώ συγχώρεσιν από θερμής 
καρδιάς. Λίγο πιο πέρα, διαβάζεις: «Οίκος 
Κωστή Αδοσίδη». Γνώριμο και οικείο 
όνομα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά… 
Ο Προφήτης Ηλίας Χρυσούπολης, μνημο-
νεύεται πρώτη φορά ως Μονή το έτος 950. 
Εικάζεται ότι χτίστηκε το 1585 από την 
Ελληνίδα μητέρα του σουλτάνου Μουράτ 
Γ´ και ανοικοδομήθηκε δύο ακόμα φορές 
το 1804 και 1851. Η Χρυσούπολη λέγεται 
και Σκουτάρι, λέξη που παραπέμπει στη                                                                                       
φρουρά ενός γειτονικού παλατιού των 
Κομνηνών, η οποία έφερε ένα είδος ασπί-                                                                                                     
δας που λεγόταν «σκούταριν». Εδώ με 
απόλυτη κατάνυξη οι πιστοί παρακο-
λουθούν την ακολουθία των «Ωρών» και 
την αποκαθήλωση.
Στο περιβολάκι μπρος στην εκκλησιά 
θύμιζες πουλάκι σ’ άγρια φυλλωσιά
δυόσμο κι αγιοκέρι κράταγες στο χέρι 
κι έλεγες, “Ραββί, σώσε μας και πάλι”
Κι ήτανε Μεγάλη Παρασκευή…
Ν. Γκάτσος «Μεγάλη Παρασκευή»
Ακόμα και ο Μωάμεθ ο Πορθητής, που                                                                                                    
μετά την Άλωση επισκέφτηκε τα προά-                                                                                                                            
στια της Κωνσταντινούπολης, εντυπωσιά-
σθηκε από τα χρυσά κεραμίδια που σκέ-                                                                                       
παζαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο                                                                                
Τσεγκέλκιοϊ και αποκάλεσε την περιοχή 
τσεγκιάρ καριγεσί, δηλαδή «χρυσοπράσινο 
χωριό». Πιθανότατα από παράφραση του                                                                            
όρου τσεγκιάρ σε τσεγκιέλ προήλθε και                                                                                     
το σημερινό όνομα του προαστίου 
Τσεγκέλκιοϊ.
Πριν μπούμε στον ναό της Μεταμόρφωσης 
στο Κανδυλί σταθήκαμε στο καλντερίμι 
μπροστά από την είσοδό του για να 
ακούσουμε μια μεστή περιγραφή της 
ιστορίας του από τον διευθυντή του 
Ζωγραφείου Λυκείου. Μόλις μπήκαμε 
μέσα είδαμε μόνο τρεις ανθρώπους, τον 
ιερέα, τον νεωκόρο και τον ψάλτη. Ούτε 

την παρέα του σε ένα καφενεδάκι για να 
πιει ένα κρασί να αφήσει πίσω του τις 
σκοτούρες και την κούραση από τη σκληρή 
αγροτική εργασία. Η παρέα, το κρασί 
στον καφενέ ήταν ίσως το ιδανικό μέρος 
για να ξεγνοιάσει. Η κουβέντες λοιπόν και 
το κρασί «έδιναν» και «έπαιρναν», η ώρα 
περνούσε και το βαθύ σκοτάδι απλωνόταν 
σιγά σιγά στο χωριό. Όταν έφτασε η ώρα 
και ένας ένας έφευγε για το σπίτι του να 
ξεκουραστεί έσυρε κι ο προπάππους μου 
στο μονοπάτι για την επιστροφή.
Καθώς περπατούσε άκουσε ένα σύρσιμο 
από πίσω του και γύρισε αμέσως όμως δεν 
είδε τίποτα λόγω του σκότους, ρώτησε 
κάπως φωναχτά αλλά καμία απάντηση κι 
αφού δεν αναγνώρισε καμιά άλλη ύπαρξη 
κοντά του συνέχισε στο δρόμο του. Λίγο 
πιο κάτω που το μονοπάτι μεγάλωνε 
και το φώς του φεγγαριού «πότιζε» το 
δρόμο, άκουσε πάλι αυτό το σύρσιμο 
και ασυναίσθητα γύρισε και να ρώτησε 
συγχρόνως «ποιος είναι». Απάντηση 
δεν πήρε, όμως είδε μια σκιά να τον 
ακολουθεί. Τρόμαξε! Άρχισε να τρέχει, το 
σπίτι ήταν κοντά, μα πριν το καταλάβει 
ένα πλάσμα ανέβηκε στην πλάτη του 
και προσπαθούσε να τον πνίξει. Όπως 
διηγήθηκε αργότερα στη γιαγιά μου ήταν 
ένα σκουρόχρωμο πλάσμα με μακριά 
νύχια, μέτριου αναστήματος και με 
καμπούρα! Δεν μιλούσε μα γρύλιζε σαν 
σκύλος.
Ο Μανώλης όπως και όλοι οι άνδρες της 
εποχής εκείνης ήταν γεροδεμένος από 
τις κακουχίες και την αγροτική δουλειά 
έτσι κατάφερε να το σπρώξει και να 
ελευθερωθεί για λίγο από τα δεσμά 
του. Πάλεψε αρκετά και τα νύχια του 
καλικάντζαρου πλήγωσαν την πλάτη του. 
Μόλις βρήκε τη ευκαιρία τον έσπρωξε 
δυνατά και ο καλικάντζαρος χάθηκε για 
λίγο, ο προπάππος χωρίς να χάσει χρόνο 
κρύφτηκε σε ένα στάβλο που ήταν εκεί 
κοντά και περίμενε χωρίς ανάσα…
Λέγεται πως οι καλικάντζαροι φεύγουν 
με το φως του ήλιου, ο Μανώλης το ήξερε 
αυτό και περίμενε υπομονετικά αλλά και 
με το φόβο να κυριεύει και να παραλύει το 
κορμί του. Είδε μια σκιά να πλησιάζει και 
να απομακρύνετε! Δεν κούνησε. Η ώρα 
περνούσε και τελικά αποκοιμήθηκε. Το 
πρωί αφού είδε κι απόειδε η προγιαγιά μου 
πως δεν είχε γυρίσει έβαλε να το ψάχνουν. 
Δεν χρειάστηκε πολύ όμως αφού τον είδαν 

1940 ο Τσώρτσιλ τηλεγραφεί από το 
Λονδίνο στον υπουργό εξωτερικών 
Ίντεν: “Εδώ είμαστε όλοι πεπεισμένοι 
πως πρέπει να αναλάβουμε προσπάθεια 
να εγκατασταθούμε στην Κρήτη και πως 
αξίζει να διακινδυνεύσουμε γι’αυτό”. Αυτή 
ήταν και η αφορμή που ανάγκασε τον 
Χίτλερ να επιτεθεί και να αναβάλει την 
επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.

Η στρατηγική θέση της Κρήτης
  Η νευραλγικής σημασίας γεωστρατηγική 
θέση της Κρήτης στη Μεσόγειο ήταν 
πάντα ευλογία και κατάρα. Όταν ο 
Χίτλερ έπρεπε να καταστρώσει το σχέδιο 
επέκτασης στη Μέση Ανατολή, τον 
απασχολούσαν 2 στόχοι. Ο πρώτος ήταν η 
Μάλτα, ο δεύτερος η Κρήτη.  Οι στρατηγοί 
του, Γιοντλ και Κάϊτελ, ορθά υποστήριξαν 
πως «...θα ήταν καλύτερα να εξαλείψουν 
και να κάμουν ακίνδυνη την Μάλτα, αυτό 
το θανατηφόρο αγκάθι στην καρδιά των 
γερμανικών και ιταλικών ανεφοδιαστικών 
γραμμών». Ο Αντιπτέραρχος Κούρτ 
Στούντεντ, δημιουργός και γνώστης της 
στρατηγικής των αλεξιπτωτιστών, ήθελε 
πολύ να δοκιμάσει και να αποδείξει στον 
Χίτλερ ότι οι αλεξιπτωτιστές του μπορούν 
να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην 
εξέλιξη του πολέμου. Τελικά κατάφερε να 
πείσει τον Χίτλερ, ο οποίος πίστευε ότι η 
Κρήτη είναι αδύνατον να καταληφθεί από 
αέρος, πως η κατάληψη της Κρήτης είναι 
εφικτή. 
  Οι συμμαχικές δυνάμεις γνώριζαν από 
την αρχή το σημαντικό ρόλο της Κρήτης 
στη μάχη εναντίον του Άξονα. Το νησί για 
τους Βρετανούς έπρεπε να σταματήσει την 
προέλαση των δυνάμεων του Άξονα προς 
την Αφρική: “Θεωρούσαμε την Κρήτη ως 
ζωτικό προπύργιο για την Αίγυπτο και 
τη Μάλτα...” είπε ο Τσώρτσιλ. Επιπλέον 
θα ήταν το ορμητήριο της βρετανικής 
αεροπορίας για το βομβαρδισμό των 
ρουμάνικων πετρελαιοπηγών στο 
Πλοέστι από το οποίο ανεφοδιάζονταν 
τα 2/3 του γερμανικού μηχανοκίνητου 
στρατού. Χτυπώντας τη βασική πηγή 
ανεφοδιασμού των Γερμανών, οι 
τελευταίοι δε θα κατάφερναν ποτέ να 
προελάσουν εναντίον της Ρωσίας.
Με αυτούς τους στόχους, ο Χίτλερ 
έπρεπε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα την Κρήτη προκειμένου 
να αποκτήσει μία σχετική ασφάλεια στη 
μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας 
που θα πρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει από το 
Μάιο για να μην αντιμετωπίσει το Ρωσικό 
χειμώνα.

Τα λάθη
Το 1938 είχε σημειωθεί στα Χανιά 

έναν πιστό. Οι Ζωγραφειώτες, όμως, 
ζωντάνεψαν τον χώρο και η λειτουργία με 
τους θλιμμένους στίχους βρήκε ψυχές να 
πιάσει τόπο. Έψαλαν όλοι μαζί γύρω από 
τον επίχρυσο και σκαλιστό Επιτάφιο. 
«Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως 
να το σηκώσουν …
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε 
σταυρώσουν» Κώστας Βάρναλης
Η ώρα περνά γρήγορα εκείνη την ημέρα. 
Ένας γρήγορος καφές ή τσάι με θέα τον 
Πύργο του Λεάνδρου καταμεσής του 
Βοσπόρου και επιστροφή στην Αγία 
Τριάδα στο Ταξίμι. Εκεί μοιράζονται. Οι 
μισοί στην Αγία Τριάδα, οι άλλοι μισοί 
στον Άγιο Δημήτρη στα Ταταύλα, θα 
ψάλουν τα εγκώμια σε ακόμα ένα επιτάφιο. 
Ό,τι καλύτερο για να κλείσει η μέρα σου. 
Και από μέσα σου μια ευχή που να θες να 
πραγματοποιείται: Να μπορείς να είσαι 
εκεί συνέχεια, κάθε χρόνο, κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή, παρέα με τους λιγοστούς 
πλέον Ρωμιούς.

Γ. Μαυροειδής

στον στάβλο να κοιμάται με ξεσκισμένα 
ρούχα και αίματα στο κορμί του.
Όπως μου είπε η γιαγιά με το που ξύπνησε 
άρχισε να λέει την ιστορία, βέβαια κανένας 
δεν τον πίστεψε και έλεγαν πως έφταιγε 
το κρασί. Εκείνος υποστήριζε μέχρι να 
κλείσει τα μάτια του την εγκυρότητα 
της ιστορίας και η γιαγιά τον πίστευε. Τα 
χρόνια πέρασαν και η κυρά Πολυξένη με 
έβαλε στα πόδια της και την διηγήθηκε 
ξανά από την αρχή. Αν και μικρός στην 
ηλικία τότε σαν να χαράχτηκε τόσο βαθιά 
μέσα μου σαν να ήταν χθες.
Αν είναι αλήθεια ή όχι δεν ξέρω να το πω 
και ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει τόσο αφού 
τη φαντασία και την πραγματικότητα 
την επιλέγεις. Το κοντινό της συγγένειας 
με αγγίζει και με γεμίζει περισσότερες 
εικόνες, το κρατάω μέσα μου σαν τα 
παράδοξα που έχει κάθε οικογένεια να 
διηγηθεί, ένα ακόμα παραμύθι. Εξάλλου 
οι καλικάντζαροι ήταν ανέκαθεν ένα θέμα 
προς συζήτηση και πηγή ιστοριών για 
τους ανθρώπους

Φούσκης Αριστείδης

Σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης

Η εισβολή των Ναζί στην Ελλάδα, σε 
αυτή τη φάση του πολέμου, μπορούμε 
να πούμε ότι οφείλεται στο Μουσολίνι. 
Η Ελλάδα, πάντοτε φιλικά προσκείμενη 
στις Συμμαχικές δυνάμεις, είχε διατηρήσει 
μία σχετική ουδετερότητα στην πολεμική 
σκακιέρα του ευρωπαϊκού μετώπου. Δε 
μπορούμε βέβαια να υποστηρίξουμε ότι 
οι δυνάμεις του άξονα δεν απέβλεπαν 
στον έλεγχο του ελλαδικού χώρου, 
αφού στη Βουλγαρία είχαν ήδη αρχίσει 
να συγκεντρώνονται γερμανικά 
στρατεύματα. Σε αυτή όμως τη χρονική 
περίοδο, ο πρωταρχικός στόχος του Χίτλερ 
ήταν η κατάκτηση της Ρωσίας και δεν 
ήθελε να διαταράξει το κλίμα σε Ελλάδα 
και βαλκάνια, αφού θα δημιουργούσε 
έναν επιπλέον αντίπαλο στα νώτα της 
επιχείρησης Μπαρμπαρόσα (εισβολή στη 
Ρωσία). 
Κατά την ιταλική επίθεση όμως, οι 
Βρετανοί που γνώριζαν τη στρατηγική 
σημασία της Ελλάδος και της Κρήτης, 
απέστειλαν ισχυρά στρατεύματα για 
την εξασφάλιση της χώρας από τις 
δυνάμεις του Άξονα. Στις 29 Οκτωβρίου 

αντιστασιακό επεισόδιο εναντίον της 
δικτατορίας μεταξά το οποίο καταπνίχθήκε 
σε ένα μόλις 24ωρο. Ο τότε στρατιωτικός 
διοικητής Κρήτης Γεώργιος Τσολάκογλου 
(μετέπειτα κατοχικός πρωθυπουργός 
της χώρας) διέταξε τον αφοπλισμό των 
κρητών αφού είχαν στην κατοχή τους 
τουλάχιστον 1000 σύγχρονα όπλα από 
τις κρατικές απόθήκες που λεηλάτησαν 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Ο 
αφοπλισμός γενικά απέτυχε. Όταν όμως 
ξεκίνησε η ιταλική επίθεση, οι εφημερίδες 
γέμισαν εκκλήσεις που ζητούσαν από 
τους κρήτες να παραδώσουν τον οπλισμό 
τους για να ενισχυθεί το ελληνοϊταλικό 
μέτωπο. Αρκετός οπλισμός παραδώθηκε, 
μεταφέρθηκε στο μέτωπο, αλλά έμεινε 
κλειδωμένος σε αποθήκες. 
Στις 4 Ιανουαρίου του ‘41 δώθηκε η διαταγή 
δημιουργίας κρητικής πολιτοφυλακής, 
δύναμης 3050 ανδρών. Στις 9 
Φεβρουαρίου όμως, το γενικό επιτελείο 
ζήτησε τη μείωση της πολιτοφυλακής 
σε μόλις 1500 άνδρες με τη δικαιολογία 
ότι “υπό τας επικρατούσας νυν εν τη 
Μεσογείω συνθήκας, δεν διαφαίνεται 
η από θαλάσσης επίτευξις καταλήψεως 
της Κρήτης”. Οι Βρετανοί ανέλαβαν 
να οπλίσουν αυτό το μειωμένο αριθμό 
πολιτοφυλάκων. Τελικά οι περισσότεροι 
από αυτούς δεν εντάχθηκαν σε τακτικές 
μονάδες ή δεν εξοπλίστηκαν. Όπως 
παρατηρεί και ο Υποστράτηγος Καφάτος 
“νεωτέρα διαταγή ακυροί την πρώτην και 
διατάσσεται η διακοπή πάσης εργασίας 
προς οργάνωσιν Πολιτοφυλακής, η 
διάλυσις των υπό οργάνωσιν Σωμάτων και 
η αποστολή εις το Κέντρον πάντων των 
διά την Πολιτοφυλακήν προοριζομένων 
όπλων και υλικών, μηδέ των διακριτικών 

Ξέρατε ότι...

Το Γυμνάσιο Νεαπόλεως ήταν το πρώτο που λειτούργησε στο Νομό Λασιθίου (1876), 
ένα απο τα τέσσερα πρώτα της Κρήτης και το δεύτερο μέτα το Γυμνάσιο Ηρακλείου που 

αναγνωρίστηκε απο το Εθνικό Πανεπιστήμιο (1884)!

Προσωπογραφία

Εμμανουήλ Καζάνης 
(1793 – 1846)

         Oπλαρχηγός του Λασιθίου στην επα-
νάσταση του 1821, από το Μαρμακέτω, 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Από τις 
σημαντικότερες μάχες που έδωσε ήταν 
για να μην καταλάβουν οι Τούρκοι το 
Οροπέδιο Λασιθίου το 1822. Πολέμησε 
ακόμη στο Μεσολόγγι και στην ηρωική 
έξοδο ήταν ανάμεσα σε αυτούς που 
κατάφεραν να σωθούν. Μετά την επα-
νάσταση, και απογοητευμένος γιατί οι 
μεγάλες δυνάμεις της εποχής άφησαν 
την Κρήτη εκτός του νεοσύστατου ελ-
ληνικού κράτους, αυτοεξορίστηκε στη 
Νάξο όπου και πέθανε.
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Ένας καλικάντζαρος στο δρόμο για το 
σπίτι

Ίσως ο καιρός να μη συμπίπτει με το 
περιεχόμενο αλλά ούτως ή άλλος μια 
ιστορία παραμένει ανεξάρτητα την 
περίοδο και την εποχή. Μια ιστορία 
που όπως την θυμόταν η μακαρίτισσα 
η γιαγιά μου την διηγήθηκε πριν από 
αρκετά χρόνια και, να με συμπαθάτε, με 
όσο περισσότερες λεπτομέρειες –όσο 
θυμάμαι-θα τη μεταφέρω εδώ.
Εκεί που η πραγματικότητα μπερδεύεται 
μερικές φορές με την φαντασία, το φόβο. 
την πίστη, ή ακόμα και τη μέθη, έρχονται 
στο φως αυτές η μικρές ιστοριούλες που 
όσο είσαι μικρός σε καθηλώνουν σου 
δημιουργούν εικόνες, σκηνές, σαν να 
βρίσκεσαι κάπου εκεί στην άκρη σε μια 
γωνιά και παρακολουθείς, περιμένεις με 
αγωνία την εξέλιξη και το αποτέλεσμα. 
Έτσι αποφάσισα να κρατήσω την παιδική 
μου μνήμη και όχι τη λογική που κυριαρχεί 
μεγαλώνοντας για να αναπαραγάγω αυτή 
την μάλλον παραμυθένια ιστορία.
Όταν η γιαγιά μου ήταν σε μικρή ηλικία 
ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με την ύπαρξη 
ενός καλικάντζαρου φυσικά όχι η ίδια 
αλλά δια στόματος του πατέρα της και 
εν συνεχεία δια στόματος της γιαγιάς μου 
έμαθα κι εγώ την «ύπαρξη» αυτού του 
περίεργου πλάσματος.
Πριν από αρκετά χρόνια λοιπόν 
ο προπάππους μου Μανώλης 
Παπαδημητράκης από την Άνω Βιάννο, 
παραμονές Χριστουγέννων έσμιξε με 



των Γερμανών αλεξιπτωτιστών”.   Οι απώλειες 
Ελλήνων και συμμάχων ανέρχονται σε 2.200 
ενώ οι τραυματίες και οι αιχμάλωτοι σε 
13.500. Αντίστοιχα πάνω από 8.000 Γερμανοί 
νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι. Επίσης 
220 γερμανικά αεροσκάφη κατεστραμμένα 
και 150 με σοβαρές ζημιές. Η Μάχη της 
Κρήτης καθυστέρησε σημαντικά την 
επιχείρηση Μπαρμπαρόσα με αποτέλεσμα 
να πετύχει ο Ρωσικός χειμώνας τα γερμανικά 
στρατεύματα λίγο πριν τη Μόσχα και να 
ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το 
τρίτο Ράιχ.

Παπαγιαννάκης Δημήτρης

Σα να μονολογώ σωπαίνω. Πένθιμος, 
πράος ουρανός μες στο λιβάνι…

Είναι ελάχιστοι οι Ρωμιοί που απέμειναν 
στην Κωνσταντινούπολη και πολλές 
οι βυζαντινές εκκλησίες. Ακόμα κι αν 
εκκλησιάζονταν όλοι κάθε μέρα, κάποιες 
απ’ αυτές θα έμεναν άδειες. Δεν το βάζουν 
όμως, κάτω και βρίσκουν τρόπους να τις 
ζωντανέψουν και να μην τις αφήσουν 
να ερημωθούν. Έτσι, κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή τηρούν το πολίτικο έθιμο 
του προσκυνήματος των Επτά Επιταφίων, 
που εξασφαλίζει τη συνεχή κινητικότητα 
του ολιγάριθμου ελληνικού στοιχείου 
σε πολλές εκκλησίες ταυτόχρονα. Κάτι 
γνώριζε ο αείμνηστος Πατριάρχης 
Αθηναγόρας, που έλεγε: «Εμείς οι Ρωμιοί 
της Πόλης είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι».
Πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και με 
πρωτοβουλία κ. Γιάννη Δερμιτζόγλου, 
Δ/ντή Ζωγραφείου Λυκείου, οι λιγοστοί 
Πολίτες ξεκινούν για την Ασιατική 
πλευρά της Πόλης και συγκεκριμένα για 
τις εκκλησίες του Ασιατικού Βοσπόρου. 
Μ’ αυτό τον τρόπο αρχίζει το προσκύνημα 
των επτά επιταφίων του παράκτιου 
Βοσπόρου, τηρώντας το ετήσιο έθιμο.
 Ο Άγιος Παντελεήμων στο 
Κουζκουντζούκι είναι ένας όμορφος ναός 
βασιλικού ρυθμού, που εντυπωσιάζει 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με τον 
καταπληκτικό κήπο του. Ο ναός κάηκε από 
«παμφάγο πυρκαγιά» το 1872, όπως γράφει 
σχετική επιγραφή και αποκαταστάθηκε με 

χορηγίες ευεργετών. Αν και μόνο δύο και 
αυτά νωθρά τα πένθιμα χτυπήματα της 
καμπάνας, αντηχούν βαθιά μέσα στην 
ψυχή του προσκυνητή.  
Τις καμπάνες που χτυπάει ο ψηλορείτης 
νους δοξολογώντας τα πουλιά στο φως 
του μεσαπρίλη…
 Ο ναός της Αγίας Ευημίας στη Χαλκιδόνα 
(Καντίκιοϊ), βρίσκεται πολύ κοντά στην 
παραλία και μέσα στην παλιά αγορά της. 
Αν και Μεγάλη Παρασκευή, αμαρτάνεις 
έστω και νοητά αφού οι μυρωδιές των 
διπλανών ζαχαροπλαστείων σου τρυπούν 
τη μύτη.
Μόλις που διακρίνεται ο ναός του Αγίου 
Ιωάννη στο Καλαμίτσι, ανάμεσα στα 
ψηλά και πολυτελή κτίρια του φημισμένου 
και πλούσιου προαστίου Φενέρ Μπαχτσέ. 
Φαναράκι έλεγαν οι Ρωμιοί την περιοχή 
που παλαιότερα έσφυζε από το ελληνικό 
στοιχείο. 
Ποια ψυχή να φεύγει και μυρίζει τόσο 
δυνατά ο αέρας... Τέτοιες παράξενες 
μυρωδιές σου τρυπούν τα ρουθούνια 
στον Άγιο Ιγνάτιο. Μυρωδιές που θαρρείς 
ξεχυθήκανε από το Μισίρ Τσαρσί και 
πλημμυρίσανε απέναντι το Καντίκιοϊ. Ο 
Άγιος Ιγνάτιος, που βρίσκεται στο ελληνικό 
νεκροταφείο της Χαλκηδόνας, ήταν σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες εκκλησίες 
γεμάτος Ρωμιούς της Πόλης, που λόγω 
της ημέρας είχαν πάει στα μνήματα των 
αγαπημένων τους προσώπων. Συναντάς 
πολλούς εκεί, κλαις μαζί τους, ψάλλεις 
τα εγκώμια μαζί τους, γυρνώντας τον 
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περιβραχιονίων εξαιρουμένων”. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τόσο η διαταγή της 
μείωσης όσο και εκείνη της οριστικής 
κατάργησης του Σώματος των Κρητών 
Πολιτοφυλάκων εκδόθηκαν μετά το 
θάνατο του Μεταξά (29 Ιανουαρίου 1941) 
στην περίοδο δηλαδή που η διαχείριση των 
πραγμάτων της Ελλάδας είχε περιέλθει 
στο βασιλέα Γεώργιο. Εάν τα κίνητρά 
του έως τώρα δεν φαίνονται ξεκάθαρα, οι 
αμφιβολίες διαλύονται από τη στιγμή που 
ο Υποστράτηγος Κίτσος (που συνέστησε 
την ανάκληση της διαταγής) δηλώνει 
“διότι δεν ήτο βέβαιος ότι τα όπλα ταύτα 
οι χωρικοί δεν θα τα έστρεφον κατά της 
κυβερνήσεως”.
Έπειτα από τη γερμανική εισβολή και 
την κατάρρευση του μετώπου στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, 20.000 κρήτες της 
5ης μεραρχίας μετακινήθηκαν νότια, 
μέχρι την Πελοπόννησο. Έκει έμαθαν ότι 
απαγορεύεται να πάνε στην Κρήτη, αλλά 
έπρεπε να μείνουν στα τριγύρω χωριά 
της Πελοποννήσου.  Οι περισσότεροι 
αψήφισαν τις διαταγές και προσπάθησαν 
με κάθε μέσο να επιστρέψουν στην 
Κρήτη. Περισσότεροι από 19.000 άνδρες 
δεν κατάφεραν να διαφύγουν και έμειναν 
μακριά από το νησί να παρακολουθούν τις 
εξελίξεις.
Το σχέδιο των συμμάχων σχετικά με 
την άμυνα της Κρήτης, προέβλεπε 
την οχύρωση των αεροδρομίων σε 
Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Το μικρό 
αεροδρόμιο του Μάλεμε, φαίνεται να 
μην τους απασχόλησε ιδιαίτερα. Μόνο ο 
διοικητής των ελληνικών και βρετανικών 
δυνάμεων Κρήτης Υποστράτηγος 
Φρέιμπερκ διαπίστωσε ότι επρόκειτο για 
θέση-κλειδί, χωρίς όμως να το οχυρώσει 
κατάλληλα αφού ακολούθησε την εντολή 
του επιτελείου να μη μετακινηθούν 
από τις θέσεις τους. Ως αποτέλεσμα, 
το αεροδρόμιο του Μάλεμε έγινε ο 
πρωταρχικός στόχος των Γερμανών και 
ο πρώτος στόχος που καταλήφθηκε, 
καταδικάζοντας τον αγώνα των Ελλήνων 
και των συμμαχικών δυνάμεων. 
Εκτός από τον περιορισμένο οπλισμό 
των κρητών, η αναλογία εξοπλισμού και 
στρατιωτικής δύναμης ήταν τρομακτικά 
δυσανάλογη. Πολλές φορές οι στρατιώτες 

δεν είχαν ούτε ατομικό εξοπλισμό, ενώ 
το πυροβολικό και τα αντιαεροπορικά 
όπλα δεν έφταναν ούτε καν για την 
οχύρωση των αεροδρομίων. Η ανάγκη για 
αεροπορική κάλυψη ήταν φανερή, όμως 
τα ελάχιστα αεροσκάφη που διέθετε ο 
στρατός δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
τις ορδές των γερμανικών αεροσκαφών 
και περιορίστηκαν μόνο στη συνοδεία 
νηοπομπών. Αν και ο συμμαχικός στρατός 
ήταν αριθμητικά ανώτερος, ο εξοπλισμός, 
ο συντονισμός και η εξαιρετική 
κινητικότητα των Γερμανών ήταν τόσο 
ανώτεροι που υπερνίκησαν τις γραμμές 
άμυνας. 
Η έλλειψη συντονισμού των συμμάχων, 
όσο και των μέσων επικοινωνίας φαίνεται 
ξεκάθαρα άλλωστε από το Μάλεμε. Την 
πρώτη νύχτα δεν είχε καταληφθεί κανένας 
αντικειμενικός στόχος των Γερμανών. 
Μόνο στο Μάλεμε γνώριζαν ότι κάποια 
ομάδα αλεξιπτωτιστών επιβίωσε της 
πτώσης και συγκεντρώνεται σε κάποιο 
σημείο. Οι σύμμαχοι όμως δε γνώριζαν 
τον ακριβή αριθμό και δίστασαν αρχικά 
να αντεπιτεθούν. Οι γερμανοί όμως που 
είχαν συγκεντρωθεί, δεν ξεπερνούσαν 
τους 200! Την επόμενη μέρα που τελικά 
αποφασίστηκε η αντεπίθεση, ήταν πλέον 
αργά αφού αυτή η ομάδα είχε ενισχυθεί 
από νέες ομάδες αλεξιπτωτιστών που 
έπεφταν συνεχώς. 
 

Το αποτέλεσμα της Μάχης
Η νίκη των αλεξιπτωτιστών, αποτελεί 
πύρρεια νίκη διότι κατέκτησαν μεν τον 
αντικειμενικό τους στόχο, τους κόστισε 
δε ακριβά τόσο σε εξοπλισμό, όσο και 
σε έμψυχο υλικό, που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εκστρατείες.  
Παρόμοια επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ ξανά. Ο Στούντεντ αναγκάστηκε να 
παραδεχτεί ότι η Κρήτη υπήρξε “ο τάφος 
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Η Κριτσωτοπούλα 
του Μιχαήλ Διαλλινά

Β’

Από τους άνδρας τ’ ήσανε θα δήτε κι η 
γυναίκες,
νοικοκεράδες, ώμορφες, καθαροενδυμένες
με κούδες βενετσάνικες και φορεσιές 
Ρωμαίαις
και στη καρδιά Χριστιανές, σαν άνδρες 
ανδρειωμένες.
Καθαριότη έκτακτον στα σπίτια των 
βαστούσαν,
εκόβανε κι εράβανε μόναι το φόρεμά των,
εκλώθανε, εφαίνανε και πέτσες εκεντούσαν
κι έκαναν μ’ ευχαρίστησι τη κάθε μια 
δουλειά των.
Μ’ ότι φορέματα ‘βαναν μονάχες των τα 
‘φαιναν
και στη Φραγγιά, σα σήμερα, χρήματα δεν 
εστέλναν.
Έβλεπες κόρες νόστιμες με νάζι και 
γλυκάδα,
σαν περδικούλες πλουμιστές κι 
ομορφοπερπατούσαν
και φυσική στα μάγουλα είχαν την 
κοκκινάδα,
που όλοι τους εχαίροντο εκεί που ταις 
θωρούσαν.
Δεν έβαζαν σαν σήμερα, τα φράγγικα 
στολίδια,
ούτε επασαλείφοντο στο πρόσωπο 
φτιασίδια.
Μα κάθ’ αθώα κι εύμορφη Κριτσωτοπούλα 
κόρη,
ένα σωφόρι κόκκινο και στρουφικτό εφόρει.
Για κοντογούνια σέρνανε τότε τους 
μπαχριέδες,
όπου με τέχνη περισσή και τέλεια ‘σαν 
ραμμένοι.
Τρεις δίπλες εφορούσανε φλωριά και 
μαχμουτιέδες,
η κάθε μια σαν ήθελε στην Εκκλησιά 
πηγαίνει.
Ταις χάραις και ταις καλλοναίς, που είχανε 
εκείνοι,
άντρες γυναίκες και παιδιά, για να σας 
παραστήσω

δε θα μπορέσω παντελώς, και δι’ αυτό ας 
μείνη.
Τα ανωτέρω φθάνουνε και ταλοιπά θ’ αφίσω
στη φαντασία καθενός και μόνος του ας κρίνη,
από τα προηγούμενα, τί ήσανε εκείνοι
Κριτσώται και Κριτσώτισσες κι αν δεν 
καταλαβαίνει
τότε και να του πω εγώ, οι κόποι παν χαμένοι.

Γ’

Να, όπως μέσα στο χρυσό, λάμπουνε τα 
διαμάντια,
και στα μεγαλοπέρβολα, τα μυρισμένα άνθη,
Έτσι εδιακρίνετο με τα μεγάλα μάτια
η κόρη του πρωτόπαππα, η ξακουστή 
Ροδάνθη.
Να παραστήσω δεν μπορώ την τόση της 
γλυκάδα
το λιγερόν της το κορμί, ταις χάραις ταις 
μεγάλαις.
Σαν πήγαινε στην εκκλησιά όμοιαζε με 
φεργάδα
και σαν βαρκούλες μπρος σ’ αυτήν εφαίνοντο 
η άλλαις.
Ένας φιλλέλην Μόσχοβος την είχενε βαπτίσει,
πού ‘τυχεν από τη Κριτσά μια μέρα να 
περάσει
γιατί επεριόδευε σ’ Ανατολή και Δύσι,
κι επήγε στου πρωτόπαππα το σπίτι να 
πλαγιάση,
μα κατά θείαν σύμπτωσιν εκείνη την ημέρα
έτυχε η μητέρα της δια να τηνε γεννήση.
Κι ως τώκουσε ο Μόσχοβος λέγει στην 
πρεσβυτέρα
κι εις τον παππά πως το παιδί αν θέλουν να 
βαπτίση.
Σαν έγινε οκτώ μερώ πράγματι το βαπτίζει
και λέγει στο πατέρα του κρυφά την ίδια μέρα.
-”Ο κάθε εις ανάδοχος οφείλει να χαρίζει
κάτι στο νεοφώτιστο, λοιπόν φέρε τη χέρα”,
και του μετράει εκατό χρυσά ναπολεόνια,
με εντολή την κόρη του μ’ αυτά να 
εκπαιδεύση.
Πράγματι που ‘σαν σπάνια μέσα σ’ αυτά τα 
χρόνια
κι αν θέλη κι άλλα μη ντραπή πάλι να του 
γυρεύση.
-”Πάρε τα μ’ ευχαρίστησι, απ’ της καρδιάς τα 
βάθη,
δια τούτη τη νεοφώτιστη κόρη σου, τη 
Ροδάνθη,
θέλω να γίνη Χριστιανή καλή και ζηλεμμένη,
και τους κινδύνους ν’ αψηφά, που σήμερο 
τραβάτε,
να μάθη γράμματα μ’ αυτά, στην εκκλησιά να 
πηαίνη
και μένα που την βάπτισα αν θέλη ας 
ενθυμάται”.
Τα πήρε ο πρωτόπαππας χωρίς να ομιλήση
απ’ την πολλή συγκίνησι βουβάθηκε το στόμα
κι ετρέχανε απ’ τα μάτια του τα δάκρυα σα 
βρύσι
και παρ’ ολίγον έπεφτε χάμαι στης γης το 
χώμα.

d
Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής 

εξετάζει το μάτι μιάς κοπέλας. Ο Διογένης 
τον βλέπει. Ξέρει ο Διογένης ότι ο Διδύμων 

είναι τύπος ερωτίλος, κοινώς γυναικάς.  
Και του λέγει «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως

εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την 
κόρην».

Διογένης ο«Κυνικός»
Αρχαίος φιλόσοφος 412-323 π.Χ.


