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ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΓΓΡΑΥΕΑ 
------------------ 

 
Εν τη Γεωργική Ηχώ μεταξύ άλλων περί κτηνοτροφίας γραφέντων ο κ. 

Ιωάννης Μαυρακάκις, πτυχιούχος της Υιλολογίας, υπό τον τίτλον 
«Ποιμενικά Φαρακτηριστικά εν Κρήτη» εξακολουθεί δημοσιεύων, 

αξιόλογον λίαν επιμεμελημένην, πλουσίαν και πολύτιμον, από τε 
κτηνοτροφικής απόψεως, αλλά και γλωσσοπλαστικής δυνάμεως του 
κτηνοτροφικού λαού της Κρήτης, Πραγματείαν περί ποιμενικών 

χαρακτηριστικών, κοινώς καλουμένων «ημάδια» συνηθέστερον δε 
«αμά». 
Εκ της πληθύος ταύτης των διαφόρων φυσικών και τεχνικών στοιχείων η 

θαυμασία οξυδέρκεια παρατηρητικότητος και γλωσσοπλαστική δύναμις 
του «Υυσικάρη» προ πάντων βοσκού, δημιουργεί απειρίαν 

παραστικοτήτων και θαυμαστών λέξεων και τεχνικών όρων, τους οποίους 
επιμελώς συλλέγει ο κ. Μαυρακάκις και διά των οποίων δύναται να 
εμπλουτισθή ικανοποιητικότατα το λεξικόν της Νεοελληνικής μας 

γλώσσης. 
 

Η πραγματεία του κ. Μαυρακάκι δεν ετερματίσθη ακόμη, αλλά 
συνεχίζεται. Κατά την εις βιβλίον έκδοσιν της παρούσης Πραγματείας 
μου θα παρακαλέσω τον κ. Μαυρακάκιν να μου επιτρέψη, όπως στολίσω 

ταύτην και δια της πολυτίμου ιδικής του. 
(Απόζπαζμα ηοσ εν ηη εθημερίδι Χανίων «Βήμα ηοσ 

Λαού» άρθροσ ηης 30-3-1937 «Φιλολογία περί Κηη- 

νοηροθίας» ηοσ αειμνήζηοσ Κ. Φούμη, Γεροσζιαζηού). 

 

Δεν ξεύρω γιατί οι Κρήτες  τα ζώα γενικά τα λένε έχνη. Μήπως 
διετήρησαν το Ομηρικόν Έθνεα που σημαίνει κοπάδια; Ο καλός και 

εργατικός καθηγητής του Ιδιωτικού Γυμνασίου της Φώρας των φακίων 
κ. Ιωάννης Μαυρακάκις, ο οποίος ησχολήθη ειδικώς με τα ποιμενικά της 

Δυτικής Κρήτης και του οποίου αποσπάσματα της σοβαράς εργασίας του 
εδημοσιεύθησαν εις το «Βήμα του Λαού» των Φανίων, ας μας εξηγήση. 
Ευχής έργον θα ήτανε αν όλοι οι καθηγηταί και οι διδάσκαλοι που ζούνε 

εις τας επαρχίας εμιμούντο τον κ. Μαυρακάκιν. Σί πλούτος Λαογραφικός 
θα εσώζετο και οποία και οπόση ζωή ελληνική, άγνωστος σήμερα εις 
πάντας θα ήρχετο εις φώς! 

 
ταμ. ταματίου 

Δθημερίς Αθηνών «Δλεύθερον Βήμα» ηης 5/2/1938 

 
 

Εις την αγαπητήν συνάδελφον «Βήμα του Λαού Φανίων», δημοσιεύεται 
από ημερών εις σειράν φύλλων μελέτη επί των ποιμενικών εθίμων της 
Δυτικής Κρήτης υπό του κ. Ιωάννου Μαυρακάκη καθηγητού, εξόχως 

ενδιαφέρουσα και δια την συμβολήν εις την Ιστορίαν των ηθών και 
εθίμων της Δυτικής Κρήτης, αλλά και διά τας οικονομικού χαρακτήρος 

πολιτίμους πληροφορίας. υγχαίροντες τον μελετηρόν άγνωστόν μας 



 3 

καθηγητήν προβάλλομεν την εργασίαν εις μίμησιν από τους δυναμένους 
να παράσχουν ομοίαν υπηρεσίαν εις την τοπικήν μας ιστορίαν και 

εθνικήν οικονομίαν. 
 

Δθημερίς Ρεθύμνης «ο Σύπος» 11 Νοεμβρ. 1939 

 

 

Εν Φανίοις 17 Δεκεμβρίου 1939 
 

Κύριε Μαυρακάκι, 
 

Έλαβα και ανέγνωσα τα ανάλεκτά σας εκ της Κρητικής Λαογραφίας, ών 
τινα είχα αναγνώσει και ότε εδημοσιεύοντο εις τον ημερήσιον τύπον. 
 

Ευχαριστώ διά το εκλεκτόν δώρον και συγχαίρων σφίγγω το χέρι 
πνευματικού ακαταπονήτου εργάτου εν τω αγεωργήτω ακόμη, αλλά 

πλουσίω αγρώ της Κρητικής Γραμματείας. 
 
Είσθε νέος και πολλά εγγυάται η μέρχι τούδε δράσις σας. 

 
Εξακολουθήσατε τον ανοιχθέντα δρόμον με όσην μέχρι τούδε δεικνύετε 
επιμέλειαν και ελπίζομεν ημείς οι παλαιότεροι διδάσκαλοι, ων το έργον 

διδακτικόν μόνον υπήρξε, ότι εν τω προσώπω υμών η Κρήτη θα έχη μετά 
μικρόν Πολίτην τινά ή Κυριοκίδην. 

 
Μετά τω Σωμαδάκη, πυριδάκη, Κριαρά, Κουρομούλη και άλλων θα 
αποτελέσητε επιστημονική πλειάδα μέλλουσαν να τιμήση και δοξάση την 

πατρίδα. 
                                                                  Μετά τιμής, 

                                                               Εμμ. Γενεράλης 
 
 

Ηράκλειον 2-10-1939 
 

Υίλε κ. Μαυρακάκη, 

 
ήμερα έπεσε στα χέρια μου το τομίδιο των Αν. Κρ. Λαογραφίας και 

τούρριξα μιά ματιά. Και η ματιά μόνο αυτή μου επέβαλε ως ψυχική μου 
ανάγκη να σας γράψω ένα εύγε και να σφίξω με ενθουσιασμό το χέρι 
σας. Ο Θεός μαζί σας. Μην αφήσετε τον εαυτό σας να κουρασθή. 

 
                                                                Με τιμή και φιλία 

                                                                Ι. Δ. Μουρέλλος 
ΗΜΔΙΩΜΑ.   Παραηέθηζαν μερικές κρίζεις για ηον ζσγγραθέα και ιδίως οι 

ζτεηικές με ηα εκδιδόμενα ποιμενικά ηης Γση. Κρήηης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Σο πολύχρωμο τρίχωμα ενός κουραδιού αιγών, που επερνούσαν το 
καλοκαίρι του 1936, από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει τα Μεσκλά 

Κυδωνίας, και εκινούντο με την γνωστή σβελτάδα και ζωηρότητα που 
χαρακτηρίζει τα ζώα αυτά, μου έδωσε την αφορμή να ασχοληθώ με τα 

ποιμενικά της Δυτικής Κρήτης. 
Μέσα στον χρόνον 1936 συνεκέντρωσα τους χαρακτηριστικούς 
ποιμενικούς όρους, από τον χρωματισμό των τριχών και μαλλιών κυρίως 

των αιγοπροβάτων και τους εδημοσίευσα στην εφημερίδα Φανίων 
«Γεωργική Ηχώ» με τον τίτλον «Ποιμενικά χαρακτηριστικά της Δυτικής 
Κρήτης». Έπειτα εμάζεψα συστηματικά και πολλούς άλλους ποιμενικούς 

όρους τους οποίους ετακτοποίησα και εδημοσίευσα το έτος 1937 στην 
εφημερίδα Φανίων «Βήμα του Λαού», εις σειράν άρθρων, με τον γνωστόν 

τίτλον «Ποιμενικά της Δυτικής Κρήτης». 
Η προσπάθειά μου για την συλλογή ποιμενικού λαογραφικού υλικού, 
εξηκολούθησε ύστερα με την ελπίδα, πως θα ημπορέσω να παρουσιάσω 

μια εργασία ανάλογη προς την αξιοπρόσεκτη τοιαύτη «Ποιμενικά της 
Ανατολικής Κρήτης, του αειμνήστου τεφάνου Ξανθουδίδου. Με την 

έκδοση του βιβλίου «Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης, πραγματοποιείται τώρα 
η ελπίδα μου εκείνη. 
Σο ποιμενικό υλικό, όπως και κάθε άλλο λαογραφικό τοιούτο τρέχει 

παντοτεινά απ’ την  αστήρευτη λαϊκή πηγή χωρίς να εξαντλήται. Γι’αυτό 
η εργασία τούτη πιθανόν να μη περιέχη όλο το σχετικό υλικό. Μπορεί να 
μειονεκτή κάπως και στην εμφάνιση και στην έλλειψη συσχετισμού του 

υλικού της με τους ποιμενικούς όρους άλλων διαμερισμάτων της 
Ελλάδος, επειδή τυπώνεται εις επαρχιακή πόλι που δεν έχει άριστες 

τυπογραφικές εγκαταστάσεις και στερείται Δημοσίας βιβλιοθήκης, που 
θα παρείχε σχετικά βοηθήματα. 
Μα ωστόσο πιστεύω, παρ’ όλα ταύτα, πως το μικρό αυτό έργο, έστω και 

με την απλή παράθεση των ποιμενικών όρων και των ποιμενικών 
σχέσεων κ.τ.λ. θα συντελέση πολύ στην πλουτισμό του Λεξικογραφικού 

θησαυρού της γλώσσης μας και μάλιστα του εκδιδομένου Ιστορικού 
Λεξικού μας, θα εξυπηρετήση αρκετά την ζωολογική επιστήμη και θα 
συμβάλη γενικώς στην πρόοδο της Ελληνικής Λαογραφίας. 

Σο βιβλίο αυτό εκδίδεται με την βεβαιότητα πως θα συντελέση στην 
δημιουργία του Corpus των ποιμενικών όλης της Κρήτης, με την 
κατάλληλο συνένωσή του με τα ποιμενικά της Ανατολικής Κρήτης των 

τεφ. Ξανθουδίδου και την απαιτούμενη επεξεργασία και συμπλήρωση 
με άλλους τυχόν συγκεντρωθησομένους εν των μεταξύ ποιμενικούς 

όρους. 
Συπώνεται ακόμη με την ελπίδα πως θα τύχη ευμενούς υποδοχής από το 
κοινόν και τους επιστήμονες ιδιαίτερα, όπως δίνηκε και στο παρελθόν 

τον καιρό που εδημοσιεύοντο στις εφημερίδες μερικά από τα ποιμενικά 
του, εις άρθρα, τα οποία διαβάστηκαν με ενδιαφέρον και έτυχαν 
εξαιρετικών κρίσεων. 

Φανιά, 1 Αυγούστου 1948                                                    
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΡΑΚΑΚΗ    καθηγητής 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 
Κάποτε ο Ρωμαίος πολιτικός Κάτων είπεν: « Η αρίστη κτηνοτροφία είναι 
το πρώτον των επαγγελμάτων». Η γνώμη του αυτή είναι πολύ ορθή, γιατί 

η κτηνοτροφία αποτελεί πραγματικά μιά πολύ σπουδαία πηγή πλούτου 
και ένα από τους πιό σημαντικούς παράγοντες για την άμυνα και την 

ανεξαρτησία ακόμη κάθε χώρας. 
 
Εκεί που προοδεύει η κτηνοτροφία υπάρχουν εξαιρετικά και αρκετά απ’ 

τα προϊόντα της, για τις τοπικές ανάγκες, περισσεύουν δε και για 
εξαγωγή σ’ άλλες χώρες και ανταλλαγή τους με χρυσάφι ή άλλα 
προϊόντα. 

 
τις χώρες αυτές υπάρχει επάρκεια κτηνοτροφικών προϊόντων, 

συνυπάρχει δε και οικονομική ευρωστία και υγεία και ηθικό του λαού 
ακμαίο και έτσι αποφεύγονται η πείνα, οι ασθένειες, η ηθική κατάπτωση 
και η αδυναμία και υποδούλωσή τους σε πιό ισχυρές χώρες. Η 

Αυστραλία, η Αμερική και μερικά κράτη της Ευρώπης έχουν δώσει 
μεγάλη σημασία για την εξάπλωση και καλλιτέρευση της κτηνοτροφίας, 

γιατί ένοιωσαν την σημαντική τους ωφέλεια. Έτσι απέκτησαν ένα πολύ 
καλό οικονομικό παράγοντα, ενώ η Ελλάδα εδαπανούσε το 1929 ένα 
δισεκατομμύριο δραχμές προπολεμικές και εξοδεύει ακόμη σημαντικό 

χρηματικό ποσό για την εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, αν και είναι 
καθαρώς γεωργική και κτηνοτροφική χώρα. Η Ελλάδα κατέχει 
πρωτοποριακή θέση στα Ευρωπαϊκά κράτη στην αιγοτροφία, μα υστερεί 

αρκετά στην γενική κτηνοτροφία και βρίσκεται σε πρωτόγονη σχεδόν 
κατάσταση. 

 
Σο ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει ειδικώτερα στην Κρήτη, όπου κατά την 
μυθολογία ήσαν προστάτες στα ποίμνια κι’αυτήν την ίδια οι θεοί Πάν, 

Απόλλων και Ερμής, σύμβολα των Κρητικών θεών οι κεφαλές Κριού και 
Σαύρου, εθήλασε  απ’ την αίγα Αμάλθεια ο Ζεύς, υπάρχει δε στην 

Κνωσσό της ανάγλυφο με αγριόγιδα, που βυζαίνει σε φυσική και 
συμπαθητική στάση τα δυό μικρά της. τα παλαιότερα χρόνια εβόσκοντο 
περισσότερα από 2 εκατομμύρια αιγοπρόβατα στα βουνά, τους γηλόφους 

και τις κλιτύες τους, που αποτελούν τα 2/3 της εκτάσεώς της, και στα 
χειμαδιά, στα ακρωτήρια και τις νησίδες Γαύγο, Γαυδοπούλα Θοδωρού 
και Γραμβούσα που βρίσκονται κοντά της. 

 
τον νομό μόνο της Ρεθύμνης ήσαν προ του 1922 ένα περίπου 

εκατομμύριον αιγοπρόβατα. Μα ο αριθμός αυτός ελαττώθηκε αργότερα 
με την ζωοκλοπή, που αποδεκατίζει τα κουράδια, και με την εντατική 
καλλιέργεια της γής και μάλιστα την δενδροκαλλιέργεια, που περιώρισε 

πολύ τους βοσκότοπους και τα χειμαδιά. 
 
Σο 1941 που κατακτήθηκε το ηρωϊκό αυτό νησί, απ’ τους Γερμανούς, 

είχε 700 χιλιάδες πρόβατα και 400 χιλιάδες αίγες δηλαδή πάνω από ένα 
εκατομ. αιγοπρόβατα. 
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Η κατοχή της Κρήτης του 1941-45, απ’ τους Γερμανούς, η ανταρσία που 
σηκώθηκε μετά την απελευθέρωσή της και η ζωοκλοπή που δυνάμωσε 

ως τόσο, λιγόστεψαν ακόμη πιό πολύ τα αιγοπρόβατά της. Έτσι σήμερα 
είναι αμφίβολλο αν διατρέφη έστω και 700 χιλιάδες ζώα, δηλαδή το 1/3 

περίπου απ’ αυτά που είχε πρό 50ετίας. 
 
Σο νησί αυτό παρουσιάζει ιδιάζουσα γεωγραφική διαμόρφωση, ωραίο 

κλίμα, πολύ πλούσια χλωρίδα και κάποιο πανάρχαιο τρόπο ζωής των 
ορεινών κατοίκων του. Γι’ αυτό ακριβώς και διαφέρει κάπως στους 
κτηνοτροφικούς όρους, απ’ την άλλη Ελλάδα. 

 
Η Κρήτη εισάγει το 1/3 περίπου των διαφόρων κτηνοτροφικών προϊόντων 

που της κάνουν ανάγκη, ενώ έπρεπε να έχει αυτάρκεια σ’ αυτά και να 
της περισσεύουν. 
 

Φρειάζεται λοιπόν περισσότερη προσοχή στα ζήτημα αυτό. Η 
κτηνοτροφία στην Κρήτη και ειδικώτερα η διατροφή των αιγοπροβάτων 

πρέπει να ενισχυθή. Η ζωοκλοπή που μαστίζει από πολλά χρόνια τα 
κουράδια του νησιού πρέπει να κτυπηθή αλύπητα και σκληρά. 
Παράλληλα είναι ανάγκη να ψηφισθούν και να εφαρμοσθούν από το 

Κράτος προστατευτικοί νόμοι για τους βοσκούς και τα κουράδια τους. 
Επιβάλλεται να φορολογηθούν περισσότερο τα κτηνοτροφικά προϊόντα 
που έρχονται από το εξωτερικό για να ενισχυθούν τα ιδικά μας. 

 
Πρέπει να γίνουν οικονομικές διευκολύνσεις στους βοσκούς, από τις 

Σράπεζες, για να ιδρύσουν τυροκομεία, να τακτοποιήσουν τα ποτιστήρια, 
να κατασκευάσουν στέγαστρα στα χειμαδιά για τα ζώα και ιδίως τα 
νεογέννητα, και να δημιουργήσουν πρατήρια για την ταχύτερη και 

συμφερώτερη διάθεση των κτηνοτροφικών προϊόντων. 
 
Απαιτείται ακόμη κάποιος καλός καθορισμός ζωνών βοσκής 

αιγοπροβάτων, ιατρική παρακολούθηση και μετεωρολογική 
παρατήρηση, από καλούς ειδικούς επιστήμονες, για να αποφεύγωνται οι 

καταστρεπτικές ζημίες στις γεωργικές καλλιέργειες και η εξάπλωση 
μεταδοτικών θανατηφόρων ασθενειών, να προλαμβάνωνται δε οι 
αποδεκατίσεις ή οι ολοκληρωτικές καταστροφές των κουραδιών, από τις 

κακοκαιρίες και τις άγριες χιονοθύελλες. Αυτά γενικά χρειάζεται να 
γίνουν απ’ το κράτος, για να καλλιτερεύση η διατροφή των αιγοπροβάτων 

προς όφελος του ιδίου. Μα και οι βοσκοί μας πρέπει να εργασθούν με 
περισσότερο ζήλο, να οργανωθούν σε συνεταιρισμούς με την καθοδήγηση 
και προστασία του Κράτους, να παρουσιάσουν πιό άφθονα και πιό καλά 

προϊόντα, να φέρουν καλλίτερες ράτσες ζώων για την βελτίωση των 
αιγοπροβάτων τους και να φροντίσουν για την διάσωση και τον 
πολλαπλασιασμό τους, με την άγρυπνη διαφύλαξή τους απ’ τους 

ζωοκλέπτες και με την παροχή συμπληρωματικής τροφής, από κλαδιά 
αγρίων δένδρων, τριφύλλι, βρώμη, χαρούπια κ.τ.λ., στις κακοκαιρίες 

τουλάχιστον του χειμώνα, που είναι δύσκολη και ανεπαρκής η διατροφή 
τους με χόρτα και αυτοφυείς μόνο θάμνους. Έτσι η Κρήτη θα γίνη 
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αυτάρκης και θα ημπορέση ίσως να κάμη εξαγωγή ποιμενικών 
προϊόντων. 

 
Σότε και η βασανισμένη και περιφρονημένη ζωή του βοσκού μας θα γίνη 

καλλίτερη. 
 
Ο Κρητικός βοσκός που περνά όμορφο καλοκαίρι στον ολοκάθαρο αέρα 

των βουνών του νησιού, μα δύσκολο χειμώνα, όταν τον δέρνουν οι 
βροχές και οι χιονοθύελλες, νηστικό πολλές φορές και ξάγρυπνο, για να 
βοσκήση και να φυλάξη τα ζώα στα χειμαδιά και στ’ ακρωτήρια, θα 

ημπορέση κι’ αυτός να τρώη πιό άνετα το ψωμί του και να ζήση μιά ζωή 
καλλίτερη και ανθρωπινότερη, θα δημιουργήση και κτηματική 

περιουσία, θα αποβή δε το επάγγελμά του ωραίο, τίμιο, προσοδοφόρο 
και ζηλευτό, ώστε να το ζηλεύουν οι άλλοι επαγγελματίες και να το 
προτιμούν και όχι να το περιφρονούν, οι νέοι των ορεινών κυρίως 

διαμερισμάτων του νησιού. 
 

 

ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 
-------------------  

Α΄. 
Το πρόβατον – Η αίγα – Το αγρίμι 

----------  

 
α΄. Σο πρόβατον 

 
την Ελλάδα έχομε δύο κύριες γενεές (ράτσες) πρόβατα (πράτα-ζά, 
ωζά), αν τα προσέξωμε ζωολογικώς. Σα καμπουρομύτικα, που έχουν 

κυρτή προτομή και μοιάζουν με τα πρόβατο του ουδάν και τα 
ντρετομύτικα, που έχουν ευθύγραμμη προτομή, όπως τα πρόβατα της 

Μικράς Ασίας. Μα και οι δυό αυτές ράτσες βρίσκονται στην Ελλάδα 
μάλλον ανακατευμένες. Από τα ζώα αυτά τα καμπουρομύτικα παράγουν 
περισσότρο γάλα, αλλά τα ντρετομύτικα έχουν πιό μεγάλη αντοχή. Σα 

πιό παραγωγικά απ’ τα πρόβατα που διατρέφονται στην Ελλάδα είνε τα 
κοπελίτικα (της Γλώσσης κοπέλου), που γεννούν 2-4 αρνιά τον 
χρόνον, δίδουν μιά οκά μαλλί εξαιρετικής ποιότητος και παρέχουν μιά 

οκά γάλα την ημέρα. 
 

Αλλά και τα Βλάχικα και τα Φιώτικα και τα ιδικά μας εδώ στην Κρήτην 
και τα λοιπά πρόβατα, έχουν πολύ καλή απόδοση εις γάλα, κρέας και 
μαλλί, όταν τρώγουν καλά και προφυλάσσωνται κάπως από τις βροχές. Η 

ιστορική εξέταση του προβάτου από τα χρόνια του Αβραάμ και Ισαάκ της 
Γραφής μέχρι σήμερα, δεν παρουσιάζει διαφορές, όπως μας δείχνουν οι 
ανάγλυφες παραστάσεις προβάτων πάνω εις Αιγυπτιακά και Ελληνικά 

μνημεία. 
 

τη χώρα μας διατρέφονται, εκτός από τα παραπάνω, ελάχιστα πρόβατα 
από ξενικές γενεές (ράτσες). Σέτοια δε πρόβατα είναι: 
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1. Η καραμανίτικη γενεά (ράτσα), δηλαδή η πλατύουρη της Μικράς 
Ασίας, που διακρίνεται για τα ψηλά πόδια και το λίπος 5-6 

οκάδων που υπάρχει στην ουρά του προβάτου. 
2. Η του Λαμάρκ της Γαλλίας, που προήλθε ίσως απ’ την συνένωση  

και των Μερινών της Ισπανίας, αρκείται σε λίγη τροφή, βγάζει 
άφθονο γάλα και αντέχει πολύ στις κακοκαιρίες. 

3. Η της Κίνας, χωρίς μαλλί (με τρίχα) με πλατειά ουρά, που έχει 

στην ρίζα της δυό προσκέφαλα πάχος. 
 
Πολύ σπάνια βλέπει κανείς στην Ελλάδα πρόβατα Ολλανδικής ράτσας, 

που έχουν το ανάστημα μικρού όνου και βγάζουν πολύ γάλα, καθώς και 
μερικές Αγγλικές ράτσες, που κάνουν πολύ κρέας, και Γαλλικές τέτοιες 

που αντέχουν στην αρρώστια Διστομίαση (Γλαμπάτσα). 
 
Η ξακουστή ράτσα Μερίνα ή Μερινά της Ισπανίας, που έχει το 

εκλεκτότερο μαλλί του κόσμου δεν παρουσιάζει εξάπλωση στην Ελλάδα. 
Είναι γνωστό πως η Ισπανία είχε απαγορεύσει την εξαγωγή ζωντανών 

προβάτων και ότι έκαμε πολέμους στα παλαιά και στα νεώτερα χρόνια, 
για να διατηρήση το μονοπώλειο του εκλεκτού αυτού μαλλιού, που 
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για να κατασκευάζωνται οι τσόχες. 

 
Μα δεν ημπόρεσε να διατηρήση η χώρα αυτή το μονοπώλειο, ούτε σα 
παλαιά ούτε και στα νεώτερα τα χρόνια. 

 
ήμερα έχει παράσημο για το εξαιρετικό αυτό μαλλί που παράγει. Σο 

χρυσόμαλλό της όμως δέρας το πήρε ο Ιάσωνας στην μυθολογική 
Αργοναυτική εκστρατεία στους παλαιούς καιρούς, όπως το εκυρίευσε κι’ 
ο Ναπολέοντας κατά τον περασμένο αιώνα που την ενίκησε. Έτσι τα 

πρόβατα της Ισπανίας εισήχθησαν στην Γαλλία κι’ απ’ εκεί διαδόθηκαν 
σ’ όλες τις χώρες του κόσμου και δημιουργήθηκαν και ποικιλίες απ’ 
αυτά. 

 
Οι ράτσες των προβάτων που διατρέφονται στην Ελλάδα γενικώς, 

υπάρχουν και στην Κρήτη. τα κουράδια των βοσκών της Κρήτης 
βρίσκονται οι ανακατευμένοι τύποι των καμπουρομύτικων και 
ντρετομύτικων προβάτων. τα οικόσιτα δε ζώα διατρέφονται οι ίδιες 

γενιές και σπανιώτερα μερικές από τις ξένες που εσημειώθησαν 
παραπάνω. 

 
Περισσότερα σχετικά με την Ιστορία, Ζωολογία, Ζωοτεχνία, Κτηνιατρική, 
Παθολογία κ.τ.λ του προβάτου ημπορεί να δή κανείς στα ειδικά άρθρα 

των εγκυκλοπαιδικών λεξικών και τα ειδικώτερα για το ζώο αυτό βιβλίο. 
 
β΄. Η Αίγα 

 
Η αίγα, ή γίδα ή κατσίκα (από το ρήμα αϊσσω = πηδώ) κατάγεται από 

τα βάθη της Ασίας και ξαπλώθηκε πρώτα στην Ευρώπη κι’ έπειτα στον 
άλλο κόσμο. 
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Σο ζώο αυτό δεν έχει ιστορία, γιατί δεν επροκάλεσε πολέμους σαν το 
πρόβατο για το όμορφο μαλλί του, μα κατέχει μιά εξαιρετική θέση στην 

Ελληνική Μυθολογία και ιδιαίτερα στην Κρητική. 
 

Ο πατήρ ανδρών τε θεών τε, ο Ζεύς, όταν ήταν βρέφος στην Κρήτη 
εθήλασε το γάλα της αιγός Αμαλθείας και εχρησιμοποίησε αργότερα το 
άτρωτο δέρμα της, στους πολέμους που έκαμε με τους γίγαντες. 

 
Κατ’ άλλη παράδοση είχε τροφόν του την νύμφη που έφερε το όνομα αίξ. 
 

Αργότερα ο Ζεύς, από ευγνωμοσύνη, μετεμόρφωσε και έκαμε 
αστερισμούς του ουρανού και την αίγα Αμάλθεια και το κέρας της, απ’ το 

οποίο έπινε το γάλα. 
 
Η αίγα (και το αρσενικό τράγος) ανήκει στα κοιλόκερα, γιατί έχει 

κούφια κέρατα που κλίνουν προς τα πίσω ή προς τα πλάγια ελικοειδώς, 
είναι φυτοφάγο και χορτοφάγο και μηρυκαστικό και έχει κοντή ουρά 

που στέκει πάντα όρθια. 
 
ε μερικές αίγες υπάρχει κάτω απ’ το πηγούνι τους γένειον. Σο ζώο αυτό 

ημπορεί να εγκλιματισθή εύκολα σε κάθε περιβάλλον, είναι ζωηρό, 
ευκίνητο, ιδιότροπο, περίεργο και ατίθασο, μα και πολύ προσοδοφόρο  
και ευκολοσυντήρητο και γι’ αυτό ο λαός λέει: «όποιος έχει ταυτόχρονα 

καλή γυναίκα, καλό μουλάρι και καλή αίγα είναι ευτυχισμένος». 
 

Γενικά όλες οι αίγες προέργονται από 3 γενιές. 
 

1) Σην Ευρωπαϊκή 2) την Αφρικανική και 3) την Ασιατική. 

 
Η Ευρωπαϊκή έχει ευθύγραμμη προτομή (ντρέτη μύτη) και προέρχονται 
απ’ αυτή οι Ελβετικές και οι Ελληνικές βουνήσιες αίγες. Η Αφρικανική 

έχει κυρτή μύτη (καμπούρικη μύτη) επήρε το όνομα Μαλτέζικη και 
ξαπλώθηκε σ’ όλες τις χώρες και ιδίως στις πολιτείες, για το άφθονο γάλα 

που δίδει. Η Ασιατική έχει ευθύγραμμη μάλλον μύτη, με τελείως 
διαφορετικά κέρατα και χνούδι ανάμεσα στο μαλλί της το οποίο 
μαζεύεται με χτένισμα και όχι κουρά, παρουσίασε δε τις ποικιλίες  αιγών 

του Θιβέτ, της Αγκύρας (τεφτίκιον) και του Κασμίρ, που παρέχουν το 
περίφημο μαλλί, που κάνουν τα ξακουστά σάλια Κασμίρ και τα 

υφάσματα που ονομάζονται κασμίρια. Τπάρχουν και διάφορες άλλες 
ποικιλίες αιγών. 
 

Η Ελληνική αίγα και επομένως και η Κρητική που μας ενδιαφέρει 
περισσότερο έχει μικρόν ανάστημα, λεπτά σκέλη, μικρή κεφαλή και 
σηκωμένα αυτιά. Βρίσκεται στην Ελλάδα από πολύ παλαιούς χρόνους 

και προήλθε από εξημέρωση και διασταύρωση της αγριόγιδας. 
 

Έχει κοντές και σκληρές τρίχες που είναι κυρίως μαύρες, ψαρές, 
καστανές και κόκκινες. Οι περισσότερες αίγες των Ελληνικών κουραδιών 
(κοπαδιών) έχουν κέρατα. Οι οικόσιτες αίγες στην Ελλάδα, που λέγονται 
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και μαρταρές ή του σκοινιού, προέρχονται από την βελτιωμένη 
Ελληνική βουνίσια αίγα και από ξένες γενεές αιγών. Οι αίγες κατά την 

στατιστική του 1933 εφθάνανε τα 25 εκατομμύρια στην Ευρώπη και η 
Ελλάδα με την Ισπανία βρισκόταν στην πρωτοπορία των χωρών της με 5 

εκατομμύρια κάθε μιά. την χώρα μας εσημείωσε διακυμάνσεις ο 
αριθμός αυτός γιατί κρατήθηκε κάπως ως τον χρόνο 1937, μα από τότε 
ως σήμερα ανεβοκατέβαινε από τον αριθμόν 2.700.000 έως 3 ½ 

εκατομμύρια. Σώρα δε πιθανόν να διατρέφωνται περί τα 3 ½ 
εκατομμύρια αιγών στην Ελλάδα. 
 

Για την αίγα ημπορεί να δή κανείς περισσότερα στα ειδικώτερα βιβλία. 
 

 
γ΄. Σο αγρίμι 
 

Αγρίμια λέγουν οι Κρητικοί τα αγριοκάτσικα (τα αγριόγιδα) που 
υπάρχουν σήμερα, σε ελάχιστον αριθμό, σα απόκρημνα και απρόσιτα 

βουνά της αμαριάς των φακιών. 
 
Αυτά προέρχονται από γερή ράτσα αγρίων αιγών και στα παλιότερα 

χρόνια ήσαν πολλά στα γκρεμνά των υψηλών βουνών της Κρήτης και 
μάλιστα στο Βρυσί, το φαράγγι αμαριάς και άλλες δυσπρόσιτες 
μαδάρες των Λευκών Ορέων, όπου κατέφευγαν για την ασφάλειά τους. 

 
Σο αγρίμι της Κρήτης μοιάζει με τον τραγέλαφο και τον αίγαγρο της 

Ασίας και των Άλπεων, μα είναι μικρότερό τους. Βόσκεται γενικά στους 
γκρεμνούς των βουνών και στις απάτητες δυσκολοτοπιές τους. Για την 
διαμονή και τους τόπους της βοσκής του  υπάρχει και το δημοτικό 

τραγούδι της Κρήτης (που έχει και κάποια αλληγορική σημασία για τον 
Κρητικό αντάρτη των χρόνων της Σουρκοκρατίας: 
 

«Αγρίμια κι’ αγριμάκια μου λάφια μου μερωμένα 
Πέστε μου πούν’ οι τόποι σας και πούν’ τα Φειμαδιά σας;» 

«Γκρεμνάν’ ναι μας οι τόποι μας, λέσκες τα χειμαδιά μας. 
Σα σπηλιαράκια των γκρεμνών (βουνών) είναι η κατοικιά μας». 
 

Σα αγρίμια λέγονται στην Κρήτη και λάφια, είναι δε αρσενικά και 
θηλυκά. 

 
Σο αρσενικό αγρίμι λέγεται αγριομότραος, το θηλυκό δε σαναδάκι στη 
μικρή του ηλικία και σανάδα ή αγριομόγα, όταν μεγαλώση. 

 
Από το γένος λοιπόν και την ηλικία τα διακρίνομε στα αγριομοτραγάκια, 
τους αγριμότραους, τα σαναδάκια και τις σανάδες ή αγριμόγες. 

 
λα τα αγρίμια έχουν κέρατα. Γι’ αυτό ίσως εβγήκε η παροιμία 

«Ανάθεμα τα κούτουλα αγρίμια», επειδή δεν υπάρχουν αγρίμια χωρίς 
κέρατα. 
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Σα κέρατα του αγριμιού κάμπτονται προς τα οπίσω σε σχήμα τόξου και 
τα κοκκάρια (οι δακτύλιοι) που σχηματίζουν είναι πολύ όμορφα. Σο 

τρίχωμά του είναι ωραίο καστανόφαιο και το δέρμα του πολύ δυνατό. 
Από το δέρμα του αγριμιού βγάζουν το καλλίτερο και δυνατότερο λουρί 

που χρησιμοποιούν οι φακιανοί και οι βοσκοί των Λευκών Ορέων για 
σπάγγους και για το ράψιμο των στιβανιών τους. 
 

Μα και το κρέας του είναι εξαιρετικό σε νοστιμάδα γι’ αυτό ακριβώς το 
κυνηγούν πολύ οι φακιανοί. Σο κυνήγι των αγριμιών είναι πολύ 
δύσκολο και γίνεται με παραγάδια ή μπροσκάδες. Σα αγριόγιδα αυτά δεν 

πιάνονται σαν τις αίγες, ούτε και σκοτώνονται εύκολα, γιατί τρέχουν 
πολύ γρήγορα και περνούν σαν αστραπή από τα ύποπτα μέρη, που τους 

κάνουν τα παραγάδια οι κυνηγοί. Για το κυνήγι τους χρησιμοποιείται 
πυροβόλο πολεμικό όπλο και όχι το συνηθισμένο δίκανο του κυνηγιού. 
Ο κυνηγός των αγριμιών λέγεται αγριμολόγος ή αγριμολόος 

(αγριμοκυνηγά). Πολλές φορές γκρεμίζονται από τα απόκρημνα μέρη 
που κυνηγούν οι αγριμολόοι και σκοτώνονται, σαν κι’ αυτούς που 

μαζεύουν το αγρίμι των βοτάνων, το στοματόχορτο (τον δίκταμον) που 
φυτρώνει μονάχα στα πιό απρόσιτα και απόκρημνα βουνά της Κρήτης. 
 

Η Κρητική μούσα εδημιούργησε και τραγούδι για τους αγριμολόους 
αυτούς που χάνονται με τέτοιο θάνατο: 
 

«μορφος γιός εβγήκαινε 
Ν’ αγριμοκυνηγήση, 

Μ’ άταν η πλάκα από βροχή 
Κι’ ήταν και βρυασμένη 
Κι’ εγλύστρησεν ο κυνηγός 

Και έπεσεν στον τάφκο». 
 
αράντα μέρες έκανε 

Ο κυνηγός στην τρύπα, 
Κι’ απάνω στις σαράντα μιά 

Έστεσεν μοιρολόϊ: 
Παιδιά δεν είνε κυνηγοί, 
Δεν είν’ αγριμολόοι 

Νάρθουν να δούν τη σκύλα μου; 
 

το τραγούδι αυτό μπορούμε να διακρίνουμε την ψυχική ευγένεια του 
Κρητικού αγριμολόου, που δεν στενοχωριόταν για τον σκληρό θάνατο 
που τον βρήκε, παρά μονάχα γιατί δεν μπορούσε να βοηθήση τη σκύλα 

του. 
 
Για τα αγρίμια έχουν μερικές παραδόσεις οι αρχαίοι Έλληνες και οι 

φακιανοί. Γενικά οι παλαιότεροι και οι σημερινοί παραδέχονται πως 
θεραπεύεται η πληγή που κάνει το βέλος είτε η σφαίρα στο σώμα του 

αγριμιού αν θέση πάνω σ’αυτή στοματόχορτο (δίκταμο). 
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Από τους αρχαίους συγγραφείς ο Αριστοτέλης, ο Αιλιανός και ο 
Πλούταρχος, αναφέρουν για την θεραπευτική αυτή δύναμη του 

δικτάμου, μα με την διαφορά πως τον έτρωγαν τα πληγωθέντα ζώα και 
δεν τον έκαναν έμπλαστρο. Ο Οππιανός αναφέρει την παράξενη ακόμη 

δοξασία των αρχαίων, πως ανέπνεαν τ’ αγρίμια από μιά τρύπα που είχαν 
στα κέρατα, και πως αν εφράσετο αυτή θα ψοφούσαν. Αυτό το πράγμα 
όμως δεν το παραδέχονται οι φακιανοί. Αυτοί όμως λέγουν κάποιο άλλο 

αξιοσημείωτο. ταν γεράσουν τα αρσενικά αγρίμια και δεν μπορούν να 
πάνε στη βοσκή, τα γεροντοκομούν, (δηλαδή τους φέρνουν τροφή) τα 
νεώτερά τους αγρίμια, όπως κάνουν και τα καλά παιδιά στους γέροντες 

γονείς τους.  Η σανάδα ή αγριμόγα μεταφέρει τα μικρά της στις 
απόκρημνες σπηλιές για να τα διασώση. Οι φακιανοί έχουν και μιά 

άλλη περίεργη, αλλά διδακτική παράδοση: 
 
ταν πιασθή το αγριμάκι από τον κυνηγό το ακολουθεί η αγριμόγα και 

συμμετέχει της τύχης του, πράγμα που φανερώνει εξαιρετική μητρική 
στοργή και αυτοθυσία την οποία δεν συναντούμε εύκολα στην ανθρώπινη 

κοινωνία, παρ’ όλη την εξέλιξη και πρόοδό της. 
 
Σο Κράτος εφρόντισε για την διάσωση των αγριμιών της Κρήτης και έκανε 

απαγορευτικούς νόμους για το κυνήγι τους. τα τελευταία δε αυτά 
χρόνια μετέφερε στην νησίδα Θοδωρού ένα ζεύγος αγριμακιών (που είχε 
συλλάβει ο εκ αμαριάς Θεοδ. Βίγλης) για να πολλαπλασιασθούν εκεί 

ανενόχλητα. Έτσι υπάρχουν σήμερα στα Θοδωρού δυό-τρία ζευγάρια. 
 

τα φακιά εξακολουθεί βέβαια το άγριο κυνήγημά τους παρά τις 
απαγορευτικές διατάξεις, μα υπάρχει πιθανότης να διατηρηθούν και να 
μη εκλείψουν απ’ εκεί, γιατί τα προστατεύει πολύ ο απόκρημνος και 

απρόσιτος χώρος που ζούν. ημειώνω ακόμη ότι διατηρούνται αγρίμια 
(αγριοκάτσικα) και στις νησίδες Αντίμηλον και Γιούρκα. 
 

Β΄. 
Φαρακτηριστικά γνωρίσματα 

αιγοπροβάτων 

----------------  
α) Φυσικά     β) Τεχνητά 

--------------  
 
την Κρήτη καθώς συμβαίνει και στους διαφόρους άλλους τόπους, οι 
βοσκοί διακρίνουν τα κουράδια των απ’ άλλα τοιαύτα, αλλά και καθ’ 

ένα από τα αιγοπρόβατά τους, από ποικίλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
σημεία. Σα χαρακτηριστικά αυτά σημεία λέγονται κοινώς σημάδια και 

σαμές και είναι φυσικά και τεχνητά. Πολλοί είναι οι όροι που 
συντελούν στην δημιουργία των φυσικών σημαδιών. 
 

Πάρα πολύ συντείνουν στην εμφάνισή τους, η αναπαραγωγή και 
διαιώνιση του είδους, ο κληρονομικός δηλαδή παράγων, το γένος (η 

ράτσα), ο αριθμός των γεννήσεων και η ηλικία των ζώων, το μέγεθος όλου 



 13 

του σώματός τους ή μερών και οργάνων τινων αυτού και η ποσότης και η 
ποιότης του γάλακτος που παρέχουν. Αλλά όμοια συμβάλλουν σ’ αυτό, η 

καλοφαγία, η κακοφαγία, η προκοπή και εξυπνάδα τους ή οκνηρία τους, 
η ποιότης του μαλλιού και της τρίχας τους, και ο φυσικός χρωματισμός 

ολοκλήρου του ζώου ή μερών του, όπως π.χ. της κεφαλής, του κορμού 
των ποδιών, των ωμοπλατών, του μετώπου, των αυτιών κ.τ.λ. Σα τεχνητά 
δε σημεία που λέγονται κοινώς σαμές (ή σαμιές στην Ανατολική Κρήτη) 

δημιουργούνται με τεχνητά μέσα και διάφορα όργανα, απ’ τα οποία τα 
κυριώτερα είναι η ψαλίδα, η βούλλα (η σφραγίδα), η τανάλια, τα δόντια 
του ανθρώπου, λουρί από δέρμα ζώου, πέτρες που προσδένονται στα 

κέρατά τους, χοχλάδι (πέτρα στρογγυλωπή με μαγλινή επιφάνεια) και 
ποικίλα χρώματα. 

 
α) Φυσικά χαρακτηριστικά 

 
«Γένος, ηλικία, αναπαραγωγική εργασία ποιμνίου και άλλες 
φυσικές ιδιότητες των αιγοπροβάτων». 

 
Σα αιγοπρόβατα διακρίνονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά (σημάδια) 

ως εξής: 
 

1. Από το φύλον ή γένος έχομεν: Αίγες και πρόβατα, αρσενικές, 

αρσενικά, και θηλυκές, θηλυκά, με το κοινό όνομα 
αιγοπρόβατα. Από τα πρόβατα τα μέν αρσενικά λέγονται κριγοί 
(κριοί) τα δε θηλυκά προβατίνες (προβάτες).Οι κριγοί και οι 

προβατίνες ονομάζονται κοινώς ωζά, ζά. Από τις αίγες άλλες μεν 
λέγονται τράγοι, τράοι και είναι αρσενικού γένους, άλλες αίγες, 

γίδες, κατσίκες και είναι θηλυκές. Οι τράοι και οι αίγες γενικώς 
έχουσι το όνομα γιτσικά. 

2. Από την ηλικία: Σα νεογέννητα των αιγοπροβάτων λέγονται τον 

χρόνον που βυζαίνουν το γάλα της μητέρας των βυζαστακάκια-
βυζαστάκοι, όταν θα βυζάνουν από άλλη μάνα, άμα ψοφήση η 

ιδική τους, αναθρεφτάρια ή κολισιάρικα ή αναδεστάρικα (και 
στους ανθρώπους λέγεται αναθρεφτός το παιδί που πέρνει ένας 
χωρίς τέκνα και το υιοθετεί και το ανατρέφει) και όταν βυζαίνουν 

από πολλά αιγοπρόβατα λέγονται φλουμάρια (φλουμίζω=βυζαίνω 
από ξένη μάνα). Σα αρσενικά νεογέννητα των αιγοπροβάτων 
καλούνται κριγιαράκια, τα θηλυκά μαρόπες και αμφότερα αυτά 

με το γενικόν όνομα αρνάκια. Σα από τις αίγες μικρά άρρενα ζώα 
λέγονται τραγάκια, τα θήλεα μουσκούλες και αμφότερα γενικώς 

ριφάκια-ρίφια. Σο θηλυκό νεογέννητο των προβάτων άμα 
σακασθή (σακάζω-το σακασμένο αρνί στα ειδύλια Θεοκρίτου 
υπάρχει σακήταν άρνα), δηλαδή όταν θα πάψη να τρώη το γάλα 

της μητέρας του, που γίνεται 6 μήνες περίπου μετά την γέννησή 
του, λέγεται στειράρνι-στειραρνάκι, το δε αρσενικό της ίδιας 
ηλικίας κριγιαρόπουλο-κριγιαράκι. Σο σάκασμα των αρνιών 

και ριφιών γίνεται συνήθως τον Μάρτιον και πιθανόν να έδωσε το 
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όνομα μαρτιά-μαρθιά στα οικόσιτα ζώα που καλούνται μανάρια 
στην άλλη Ελλάδα. 

Οι λέξεις σακάζω – σάκασμα λέγονται και για τα παιδιά που 
αποκόβουν από το γάλα της μάνας τους (εσάκασε το κοπέλι). ταν 

τα ωζά σέρνουν τα αρνιά τους δηλαδή πρίν τα σακάσουν ή να 
’γκαλέψουν λέγονται απαλλαγά. ταν σακασθούν τα αρνιά τους 
ονομάζονται έγκαλα. 

Από τα σακασμένα αρνιά τα μεν θηλυκά κρατεί ο βοσκός για 
αναπιάσματα, τα δε αρσενικά που λέγονται αρσενικομάνια τα 
πωλεί. Απ’ τα αρσενικομάνια αυτά κρατεί τα πιό καλόσειρα ζώα 

και κάνει τα κεφαλάρια του κουραδιού. μοια στις αίγες το μεν 
θηλυκό λέγεται στειρόριφο-στειροριφάκι, το δε αρσενικό 

τραόπουλος-τραγάκι. Ένα χρόνο μετά την γέννησή τους λέγονται 
τα αρσενικά των προβάτων μεσόκριγοι και των αιγών μεσότραοι. 
 

3. Από τις γεννήσεις, τα δόντια, το πρόσωπο κ.τ.λ. Σα πρόβατα 
εκείνα που εγέννησαν μέσα στον χρόνο λέγονται μαροπογκάλια 

κι’ οι αίγες μουσκουλογκάλες-μουσκουλογκάλια, αυτά δε που 
δεν εγέννησαν στειροπρόβατα και στειρόγες (στην λοιπήν 
Ελλάδα) ζυγούρια. Σα αιγοπρόβατα, αν γεννήσουν όταν 

εισέρχονται στο δεύτερον έτος της ηλικίας των καλούνται 
πρωτόγεννα-πρωτόγεννες, άν όμως δεν γεννήσουν 
πρωτόστειρα-πρωτόστειρες. Δίστειρα-δίστειρες καλούνται 

αυτά, αν δεν γεννήσουν ούτε στον τρίτον χρόνο από την γέννησή 
τους. Μεγαλόστειρα (μεγαλόστειρες) δε είναι, όταν γεννήσουν 

μιά ή δυό φορές κι’ ύστερα μένουν στείρα σ’ όλα τα άλλα χρόνια 
της ζωής των. Σα θηλυκά πρόβατα που δεν εγέννησαν λέγονται 
κοινώς στείρες και εις τα Ανώγεια Μυλοποτάμου λίτσες. Αυτά 

για τα θηλυκά αιγοπρόβατα από γενικής απόψεως.                    
Από τον αριθμό των γεννήσεων: Διακρίνομεν τις αίγες και 
προβατίνες εις πρωτόγεννες, δίγεννες, τρίγεννες, 

τεσσαράγεννες, πεντάγεννες, εξάγεννες, εφτάγεννες, 
οκτάγεννες, εννιά γεννώ, δέκα γεννώ, έντεκα γεννώ, 

θώδεκα γεννώ και ούτω καθ’ εξής.                                           
Σα αρσενικά όμως των αιγοπροβάτων χαρακτηρίζονται από τα 
χρόνια της γεννήσεώς των ως εξής: Κριγιός ή τράγος τριόχτης, 

τεσσαράχτης, πεντάχτης, εξάχτης, εφτάχτης οκτάχτης, 
εννιάχτης, δεκάχτης, εντεκάχτης, δωδεκάχτης, 

δεκατριόχτης, δεκατετράχτης, δεκαπεντάχτης και ούτω καθ’ 
εξής: Η συνηθισμένη ηλικία για τα πρόβατα είναι μέχρι του 8ου 
έτους, για τις αίγες μέχρι του 10ου έτους και για τους τράγους και 

κριούς μέχρι του 8ου-10ου έτους, γιατί σφάζονται, εν τω μεταξύ, 
από τους βοσκούς, που φροντίζουν κάθε χρόνο να καθαρίζουν τα 
κουράδια τους από τα γεροντότερα αιγοπρόβατα. Οι κριγοί και οι 

τράοι που παραμένουν τυχόν στα κουράδια μετά το δέκατο έτος 
της ηλικίας τους δεν σφάζονται συνήθως, γιατί θεωρούνται φύσεις 

εξαιρετικές και χρήσιμες στα κουράδια, αλλά και από κάποια 
συμπάθεια και αναγνώριση τρόπον τινά των υπηρεσιών τους από 
τους βοσκούς, που τους λυπούνται και τους αφήνουν, έως ότου 
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ψοφήσουν μόνοι τους. Έτσι από το τρίχωμα και τη 
διαμόρφωση του προσώπου θεωρούνται κατά προσέγγιση ως 

γηραλέα- γέρικα, τα κούτουλα πρόβατα που έχουν αδρότερες 
τρίχες και αυλακώσεις (ρυτιδώσεις) πολλές στο πρόσωπο.    

Από τα δόντια: Σα χωρίς κέρατα αιγοπρόβατα (τα κούτουλα) τα 
κοιτάζωμε στα δόντια κι’ έτσι καθορίζομε την ηλικία τους. ταν 
έχη το πρόβατο ή η αίγα δυό δόντια μεγάλα που προεξέχουν από 

τ’ άλλα στη κάτω σιαγόνα είναι στειροπρόβατο ή στειρόγα, όταν 
διακρίνομε σ’αυτό τέσσερα τέτοια δόντια είναι πρωτόγεννο ή 
πρωτόγεννη. μοια διακρίνομε πως είναι δίγεννα τα 

αιγοπρόβατα των οποίων προεξέχουν έξ δόντια. Σα δίγεννα, 
τρίγεννα, τεσσαράγεννα, εξάγεννα κλπ., έχουν ίσια όλα τα δόντια 

από την πολλή χρήση και γι’ αυτό είναι δύσκολο να 
προσδιορίσωμε την ηλικία των αιγοπροβάτων, με τον τρόπο αυτόν, 
από το τρίτο χρόνο και εξής. Η ηλικία των ζώων αυτών καθορίζεται 

τότε ασφαλώς μόνον από τον βοσκόν που έχει παρακολουθήσει τις 
γεννήσεις των.    

Από τα κέρατα: Κάθε κοκκάρι ή ζωναράδα (ζώνη, δακτύλιος), 
που βρίσκεται στα κέρατα των αιγοπροβάτων φανερώνει ένα χρόνο 
της ηλικίας τους και επομένως όλα τα κοκκάρια ενός ζώου απ’ 

αυτά δείχνουν την ηλικία του. Εδώ συμβαίνει κάτι παρόμοιο με 
την εξακρίβωση της ηλικίας των δένδρων, που τα χρονολογούμε 
από τους κύκλους, που φαίνονται στους τεμνομένους εγκαρσίως 

κορμούς των. 
 

4. Από την αναπαραγωγική εργασία και ηγεσία των 
κουραδιών:    Σα καλύτερα απ’ τα αιγοπρόβατα 
χρησιμοποιούνται από τους βοσκούς, ως οδηγοί των κουραδιών 

και για την αναπαραγωγή και διαιώνιση του είδους. Οι τράγοι και 
οι κριγοί που χρησιμεύουν ως οδηγοί των κουραδιών, λέγονται 
μπροσταρότραοι ή μπροσταρόκριγοι. Οι κριγοί ή τράοι που 

(οχεύουν) πηδούν (πηδώ, πηδιώ, πηδιούμαι) τα αιγοπρόβατα, 
για αναπαραγωγή, ονομάζονται βαρβατόκριγοι και 

βαρβατότραοι. Μα εκτός απ’ αυτούς υπάρχει και μιά άλλη 
κατηγορία που κοπανίζονται ή μουνουχίζονται (ευνουχίζονται) από 
τους βοσκούς και έχουν το όνομα κοπανότραοι - κοπανότραγοι 

ή μουνουχότραοι-μουνουχότραγοι και κοπανόκριοι-
κοπανόκριγοι ή μουνουχόκριγοι. Αυτοί μάλιστα διακρίνονται 

σε αρνοκόπανους, όταν κοπανιστούν σε μικρή ηλικία, και σε 
μεγαλοκόπανους, αν ευνουχισθούν σε μεγάλη τοιαύτη και ιδίως 
μετά την πάροδο ενός, δύο ή περισσοτέρων χρόνων 

αναπαραγωγικής εργασίας. Σο κοπάνισμα ή μουνούχισμα 
(ευνουχισμός) των τράγων και κριγιών γίνεται την λήγωση του 
φεγγαριού κατά τρείς τρόπους: α) Με την αφαίρεση των σβαχιών 

(όρχεων) με το μαχαίρι. β) Με το κοπάνισμα των βαστάγων 
(κρεμαστήρων των όρχεων) με ένα χοχλάδι (λίθον). γ) Με το 

δάγκαμα που κάνει ο βοσκός με τα δόντια του ή με τανάλια 
στους βαστάγους των όρχεων του βαρβάτικου ζώου. Κατά το 
κοπάνισμα που γίνεται για τον ευνουχισμό, δένομεν τα σβάχια 
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(όρχεις) του ζώου από χαμηλά, απ’ το μέσα μέρος, σ’ ένα ξύλο 
μαγλινό λ.χ. σ’ ένα στυλιάρι, με δυνατό σπάγγο προς τα έξω. 

Έπειτα κοπανίζομεν πάνω στο ξύλο, μ’ ένα χοχλάδι, τους 
βαστάγους (κρεμαστήρες των όρχεων) του ζώου, έως ότι 

ζουλισθούν (ζουλίζω-ζουλίζομαι = συνθλίβομαι) οπότε γίνονται 
άχρηστοι οι όρχεις και το ζώο δεν ημπορεί να πηδά τα 
αιγοπρόβατα. Κατά το δάγκαμα ζουλίζομεν τους βαστάγους του 

τράγου ή κριού με τα δόντια, συνήθως άμα είναι μικρός, έτσι δεν 
αχρηστεύομεν τους όρχεις του. Με τον ίδιο τρόπο σφίγγομε τους 
κρεμαστήρες του με την τανάλια και ευνουχίζομεν το ζώον που 

θέλομεν. 
 

5. Από το μέγεθος του σώματος: Απ’ αυτό διακρίνομεν 
μεγαλόζουλα, μικρόζουλα, μιτσιαλόζουλα και μεγαλόγες, 
μιτσιαλόγες, (μιτσιαλός = μικρός), μεγαλόκριγιους, 

μιτσόκριγιους και μεγαλότραους, μιτσότραους. 
 

6. Απ’ την ομορφιά, την ασχήμια, την εξυπνάδα και το 
αντίθετο, το πολύ και καλό γάλα, την γενική εμφάνιση του 
ζώου κ.τ.λ. 

 
Έτσι έχομεν τις εξής κατηγορίες αιγοπροβάτων: α) Σα φούσκικα ή 
κατσιάρικα, τα κακοτυχεμένα δηλαδή νεογέννητα β) Σα 

σαρκερά, που έχουν όμορφο σώμα. γ) Σα ατυχόκορμα, που είναι 
άσχημα (στην θωριά) εξωτερικώς, αλλά παχειά πιθανώτατα 

εσωτερικώς. δ) Σα καλόσειρα ή καλογαλούσικα, επειδή βγάζουν 
πολύ γάλα. ε) Σα κακόσειρα, που παράγουν λίγο γάλα. στ) Σα 
φραγέρια ή φραγερογάλια, που τρώγουν χόρτο άφραντο 

(θρεπτικό) και παρέχουν ολίγο, μα θρεπτικό γάλα, το οποίον 
φθάνει για να ανατραφούν φραγερά (εις φακιά) αρνόριφα. ζ) Σα 
δραπετάρια ή πρεδιάρικα, που είναι έξυπνα και προκομένα και 

καλόφαγα. η) Σα αράβουλα (αράβουλος λέγεται ο οκνηρός και 
καθυστερημένος στην δουλειά άνθρωπος), τα οποία ξεκόβουν 

(ξεκόβγουν, χωρίζουν) και μένουν πίσω απ΄τ’ άλλα, επειδή 
βραδυπορούν. θ) Σα καλόταχτα, δηλαδή όσα συνηθίζουν να 
υποτάσσωνται στις υποδείξεις του βοσκού και περνούν τακτικό 

κάπως βίο. ι) Σα κακόταχτα, που μοιάζουν με τα αράβουλα και 
δραπετάρια, επειδή δεν έχουν τάξη στη ζωή τους. ια) Σα σαρμερά, 

που έχουν ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό γνώρισμα απ’ το οποίο 
αναγνωρίζονται αμέσως και ιβ) από την γενική τους εμφάνιση 
τα καχεκτικά και αδύνατα αιγοπρόβατα λέγονται: το 

κακάρνι, το κακαρνάκι, το κακοριφάκι, το ψοφάριφο, το 
ψοφοριφάκι, η κακοπροβατίνα, η ψοροπροβατίνα, η 
βουρβουλοπροβατίνα, η σκεμπέ, η κακόγα, η ψοφόγα, η 

ανεμόγα. 
    

7. Από το σχήμα των μαστών και το μέγεθος ρογών αυτών και 
το εύκολο ή δύσκολο άρμεγμα. 
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α) Από τους μαστούς (τις μουσταρές): φουγκαρομουστάρια 
– σφουγκαρομουστάρες προβατίνες ή αίγες (στα φακιά 

γαϊδορομουστάρια), όταν έχη ή μουστάρα – η μουσταρά – η 
μουσταρέ τους σφουγκάρι και νομίζομεν πως έχει πολύ γάλα ενώ 

έχει λίγο, νταντουλομουστάρια – νταντουλομουστάρες – όταν 
έχουν μακρέ-ντάντουλη μουστάρα που ντεντενίζει 
σκαφιδομουστάρια – σκοφιδομουστάρες και στα φακιά 

μασκολοβύζια, όταν διευθύνεται προς την κοιλιά η μουστάρα και 
έχει σχήμα σκαφιδίου, στρογγυλομουστάρια – 
στρογγυλομουστάρες, αν παρουσιάζουν οι μαστοί των ζώων 

σχήμα στρογγυλό, χαχαλομουστάρια – χαχαλομουστάρες, όταν 
είναι πολύ ανοιχτή η μουσταρά του. 

 
β) Από τη ρόγα της μουστάρας: Σσιμπουρορόϊκα, όταν έχουν 
ψιλές και μικρές ρόγες μαστών, σαν τσίπουρο-τσίκουδο-δηλ. 

σπόρον της ρόγας σταφυλής (τσίπουρα λέγονται και τα στέμφυλα ή 
στράφυλα και η ρακή στα Φανιά λέγεται τσικουδιά και τσίπουρο 

και στο Ηράκλειο σούα). Παλουκορόϊκα από τις χονδρές και 
μακρές ρόγες των μαστών, που διευθύνονται κατ’ευθείαν και 
μοιάζουν με παλούκια. Γκαλονομιάρικα – γκαλονομιαρές ή 

παραρογιάρικα – παραρογιάρικες όταν είναι μεγαλύτερη η μιά 
ρόγα από την άλλη ή βγαίνη αρκετό γάλα από την μια ρόγα και 
απ’την άλλη 2-3 τσιρές ή δεν βγαίνη καθόλου γάλα. Μονορόϊκο – 

μονορόγες αν βγάζη μόνο η μιά ρόγα του ζώου γάλα. 
Σζιφτερορόϊκα ή τσιμπιδορόϊκα, αν έχουν δυό ρόγες μαζί, 

οπότε αποκόπτομεν την μιά και μάλιστα αυτή που είναι προς το 
μέσα μέρος. 
 

Από το εύκολο ή δύσκολο άρμεγμα: Αχαμνογάλια, όταν 
βγαίνη εύκολα το κάλα αυτών, ανασερτογάλια, στα φακιά 
νευρογάλια, όταν ανασέρνη δηλ. γυρίζει ππισω το γάλα τους κατά 

την στιγμήν του αρμέγματος και δυσκολευόμεθα σ’αυτό. Αυτά 
βγάζουν 1-2 ζευγάρια γάλα (2-4 τσιρές) – ενώ τα καλά πρόβατα 

βγάζουν 30-33 ζευγάρια γάλα ήτοι περί τα 150 δράμια. τιφέ-
στιφιά, όταν βγαίνη με δυσκολία το γάλα τους και ψιλό ψιλό σαν 
τη κλωστή. Ριξιάρικα αυτά, όπου κακογενούν και ψοφούν τα 

νεογνά τους, βγάζουν δε 2-4 ζευγάρια γάλα. 
 

Από τα ζώα αυτά χειρότερα είναι τα χαχαλομουστάρια και 
ντανταλομουστάρια και καλύτερα τα μασκαλοβύζια, που έχουν 
πλατειά μουστάρα (μουσταρέ στα φακιά) η οποία κρέμεται 

απότομα προς τα κάτω. Σα άρρενα αρνόριφα των νταντάλικων ζώων 
δεν τα αφήνουν ως βαρβάτικα στο κουράδι, γιατί δεν είναι καλά. 
Οι μαστοί των ζώων αυτών προσβάλλονται από διάφορες ασθένειες 

απ΄τις οποίες είναι σπουδαιότερες ο περίδρομος (που λέγεται 
γκαλόνομος στα ριζίτικα χωριά Κυδωνίας) και η πονοβυζάγρα. 

 
     8. Από το σχήμα της μύτης και των αυτιών:  α) Από το σχήμα      
της μύτης: Καμπουρομύτικα –  καμπουρομύτες με κυρτή μύτη 
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(προτομή κυρτή). Ο καμπουρομύτης τύπος προβάτου είναι όμοιος του 
προβάτου Μικράς Ασίας, αλλά μεγαλυτέρας αντοχής. φηνομύτικα-

σφηνομύτες με σχήμα σφήνας, σελλομύτικα   σελλομύτες με σχήμα 
σέλλας. Ντρετομύτικα-ντρετομύτες με σχήμα ευθείας (με 

ευθύγραμμον προτομή- ο ντρετομύτης τύπος του προβάτου ομοιάζει με 
τα πρόβατα του ουδάν και είναι γαλακτοπαραγωγικός). 
 

β) Aπό το μέγεθος και το σχήμα των αυτιών (ώτων): Βάτσικα-
βάτσικες, με αυτιά μικρότερα των κανονικών, πουλαραύτικα-
πουλαραύτες με πλατειά και μεγάλα αυτιά μεγαλύτερα των κανονικών. 

Κουλαύτικα-κουλαύτες με μεγάλα και κλίνοντα προς τα κάτω αυτιά. 
Κουτσαύτικα-κουτσαύτες, με το ένα ή  και τα δύο αυτιά κομμένα. 

Σρουλαύτες, με τρουλωτά αυτιά. Καουραύτες με ζουλισμένο το ένα ή 
τα δυό αυτιά με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται σαν κομμένα. 
 

9. Από το σχήμα και το μέγεθος των κεράτων: Από τα κέρατα 
ή χαρούπια (στην Ανατολική Κρήτη) φοινίκια ή ξύλα) έχομεν: 

 
α) Πρόβατα ή σφαχτά 

 

Κερατσάτα ή κερούλια – κερούλικα – κερούλλες, όταν έχουν τα 
ζώα αυτά κέρατα (Φαρούπια – χαρουπάκια, φοινίκια, κερατάκια). 
Τπάρχουν δε αρνιά που έχουν κερατάκια από τον καιρού που θα 

γεννηθούν. 
Κούτουλα – κούτουλες (κούτλο-κλούτα-καούα-κούτουλη (την 

Ανατολική Κρήτη) αν δεν έχουν κέρατα. κορδαλά-σκορδοκέρες-
σκορδαλοκέρες, τα ωζά που έχουν μικρά κερατσάκια, γυριστά λίγο 
και όμοια με την σκελίδα σκόρδου. Κουτρουλοκέρες-

κουτρουλοκέρικα εκείνα στα οποία μόλις αρχίσουν να φυτρώνουν 
τα κέρατα. Γιδοκέρικο, αυτό που έχει κέρατα που μοιάζουν με της 
αίγας. Κερολίβανα σφαχτά, όσα παρουσιάζουν καμπυλωτά κέρατα. 

Βαβούλια, όταν παρουσιάζουν μικρά λιανά, και αδύνατα 
κερατσιάκια (κερατάκια) που μόλις αρχίζουν να κατσουνώνουν (να 

κάμπτωνται κυκλοτερώς). Απ’ το ρήμα κατσουνώνω και η 
κατσούνα, γαγλωτό συνήθως ραβδί, που έχει ο βοσκός μας αντί της 
γκλίτσας του τσομπάνου της άλλης Ελλάδος, το οποίο χρησιμοποιεί 

για στήριγμά του, πρόχειρο αμυντικό μέσο, προστασίας του και για 
να πιάνη τα αιγοπρόβατα από το λαιμό ή απ’ το ένα πισινό τους πόδι. 

Η κατσούνα του Κρητικού βοσκού κατασκευάζεται από κλαδί 
αμπελιτσιάς, πρίνου, σφενδάμου και στην έλλειψη τους από μικρό 
κυπαρισσάκι, αν ξεστάνωμεν το λιανό μέρος του κλαδιού αυτού 

μέσα στη καυτερή στάχτη της φωτιάς κι έπειτα το καμπυλώσωμεν και 
δέσωμε ανάμεσα στο κουλούρι που σχηματίζεται ένα στρογγυλό 
πλακάκι κάμποσες ημέρες, για να γίνη όμορφο το κουλούρι της και 

να διατηρηθή κατόπιν που θα κρυώση, και θα αφαιρέσωμε το 
πλακάκι. 

        β) Αίγες και προβατίνες 
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Καβούλλα – καβούλλες, καβούλικα αιγοπρόβατα (κάβουλο – 
περίττωμα μικρού ζώου – ποντικοκάβουλο) στην ανατολική Κρήτη 

κοβουλοκερούλλες, αυτά τα ζώα που έχουν κοντά ημικυκλικά 
κέρατα, που πλησιάζουν στα αυτιά και εγγίζουν στον αυχένα τους. 

Γλυκοκέρες (θρουλοκέρες Ανατ. Κρήτη) όσες έχουν μικρά μαλακά 
κέρατα που μπορούν αν θρουλίσουν εύκολα αν προσκρούσουν 
κάπου. Σραοκέρες ή ορθοκέρες, ή τρουλοκέρες, αυτές που έχουν 

μεγάλα και ολίγον στριφτά και ανοιχτά και προς επάνω διευθυνόμενα 
κέρατα, που μοιάζουν με τα κέρατα των τράγων. 
Κριγιαροκερούλλες (κριγιαροκερούλικα), όταν παρουσιάζουν 

κέρατα όμοια με κριούς. Κούτουλες – κούτουλα, λέγονται τα 
αιγοπρόβατα που δεν έχουν κέρατα. Βεργοκέρες, όταν κάμπτονται 

λιγάκι προς τον σβέρκον τα κέρατα και ύστερα διευθύνονται προς τα 
επάνω, ωσάν την βέργα (ράβδον). Καλαθοκέρες, αν έχουν κέρατα 
μεγαλύτερα απ’τις καβούλες τα οποία ανοίγονται και κάνουν το 

σχήμα του καλαθιού. Ξαπλοκέρες ή ξάπλες, με κέρατα αραιά και 
απλωτά όσο πηγαίνουν προς τα έξω της αποφύσεώς των, ομοιάζουν δε 

με τις ανεμοκέρες της Ανατολικής Κρήτης, στις οποίες το ένα κέρατο 
πηγαίνει επάνω και το άλλο κάτω. Αγριμοκέρες, με κέρατα όμοια 
των αγριμιών, που πηγαίνουν ίσια επάνω κι έπειτα καβώνουν – 

σελώνουν (καμπυλώνουν) και κάνουν τρούλους. Ζουλοκέρες, όσες 
έχουν το ένα κέρατο ζουλισμένο και επομένως χαμηλώτερο απ’το 
άλλο. Κουτσοκέρες (κουτσοκερούλλες Ανατολ. Κρήτης), με το ένα 

ή με τα δυό κέρατα σπασμένα. Οι δυό τελευταίες αυτές κατηγορίες 
των αιγοπροβάτων δεν είναι καθαρά φυσικές, γιατί προέρχονται από 

το τυχαίο ρίψιμο λίθων απ’ τους βοσκούς ή απ’ άλλες αιτίες.  
Σα αιγοπρόβατα χαρακτηρίζονται γενικά απ’ τα κέρατά τους: 
1. τρίφνικα, 2. ορθοκέρικα και 3. καβούλικα. 

Σριοκέρα αίγα, δηλαδή με τρία κέρατα παρουσιάζεται σπάνια στην 
Κρήτη, όπως αναφέρει και ο τέφαν. Ξανθουδίδης για την Ανατολ. 
Κρήτη. 

 
γ) Τράγοι και κριοί. 

 

Από τους βοσκούς δίδονται για τους τράγους και κριγιούς όλοι 
σχεδόν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί που εδόθησαν απ’τα κέρατα 

για τα πρόβατα και τις αίγες. Επικρατούν όμως γι’ αυτούς οι 
γενικοί χαρακτηρισμοί στρίφνης, ορθοκέρης, καβούλης κριός 

ή τράγος. τρίφνης είναι ο κριός ή τράγος που έχει στριφνά 
κέρατα. Σα στριφνά ή στρίφνικα κέρατα γίνονται και με τέχνη 
στους κριγιούς μόνον, αν δέσωμεν καταλλήλως και κάμποσον 

καιρόν τα κέρατά τους με λουρί. Λουρί λέγεται ένα κομμάτι απ’ το 
δέρμα αγριμιού ή αγριμόγας ή αίγας ή τράγου που χρησιμοποιεί ο 
βοσκός αντί σπάγγου για να δένη κάτι ή για να ράβη τα σπασμένα 

του στιβάνια (υποδήματα). Ορθοκέρης είναι ο κριός ή τράγος, 
που έχει ορθά και προς τα επάνω τα κέρατα, ομοιάζει δε τον εις 

Σοπλού λεγόμενον τρούλην. Σέτοια κέρατα ημπορεί να κάμη 
τεχνητώς ο βοσκός και εις τους κριούς και εις τους τράγους, όταν 
δέση (ντρέτα  πάνω) κατ’ ευθείαν προς τα επάνω τα μικρά κέρατά 
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τους κάμποσο χρονικό διάστημα. Καβούλης τράγος ή κριός 
είναι αυτός που έχει κοντά ημικυκλικά κέρατα τα οποία 

πλησιάζουν να εγγίσουν στον αυχένα του (σβέρκον του). 
Καβούλικα κέρατα γίνονται με τέχνη μόνον στις αίγες και τους 

τράγους, όταν κρεμάση ο βοσκός ένα κομμάτι κολύβι ή μιά 
σφαίρα στην άκρη κάθε μικρού κέρατος, οπότε λυγίζει το τρυφερό 
κερατάκι και σε τρείς περίπου μήνες, που αφαιρεί την σφαίρα, 

έχει σχηματισθή το ημικύκλιο, που χρειάζεται. 
 

10.Από την ποιότητα και ποσότητα του μαλλιού των προβάτων  

     και αιγών. 
α) Σων προβάτων 

 
Μαλλιαρά ωζά, τα με πολλά και μακρυά μαλλιά, 
κουντουρομάλλια, τα με κοντά μαλλιά, τσιβούρικα, τα με πολύ 

μικρά μαλλιά, πετασάτα, αυτά πυ έχουν προεξέχοντα μαλλιά στο 
κούτελο, (πετάσι – πέτασον), με κάλεσι ωζά, όσα έχουν ένα γύρο 

ωραίο μαύρων τριχών γύρω στα μάτια, απαλομάλλια ή 
μεταξομάλλια ή σγουρομάλλια, τα με απαλά σαν το μετάξι ή 
σγουρά μαλλιά, αδρόμαλλα, τα με αδρά μαλλιά.  

 
β) Σων αιγών και αιγοπροβάτων γενικώς. 

 

Για τις αίγες και για τα αιγοπρόβατα μαζί χρησιμοποιούνται οι 
προηγούμενοι χαρακτηρισμοί που δίδουν οι βοσκοί για τα πρόβατα. 

 
11.Από τον γενικό ή μερικό χρωματισμό των αιγοπροβάτων. 

 

β) Αίγες (και τράγοι). 
 

Άσπρες, μαύρες, κόκκινες, καστανές, φαζές, με ανοικτότερο 

από τις καστανές χρωματισμό, ρουπές, με κοκκινωπή ράχη, άσπρα 
πόδια και κοιλιά και ραβδώσεις άσπρες στο πρόσωπο, σκανές, 

σκουρόχρωμες με τα χαρακτηριστικά των ρουπών, σκανόρουπες 
(στα φακιά μούντες), που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά σκανής 
και ρουπής, κουρνές, σχεδόν ασπρόψαρες με μπαλωμάδες 

διαφόρων χρωματισμών, μαυρόκουρνες, χελιόκουρνες, 
φαζόκουρνες, κουβές, απ’ τη μέση και εμπρός μαύρες με 

μπαλωματάδες διαφόρων χρωματισμών, φροές , ξανθόχροες, 
μεταξόφροες, ανοικτοξανθομαλλούσες, νερατζόφροες, 
σκουροκοκκινόξανθες (ξανθές  με χρωματισμόν ωρίμου νερατζιού), 

μελισσές, μελισσόκουρνες, ψαρές, χελές, με χρωματισμόν 
χελιού στην κοιλιά, ραβδώσεις στα μάγουλα και στα πόδια και με 
άλλα χρώματα αλλαχού, δαφνές, με σημεία όμοια των ρουπών 

χρωματισμού δάφνης, πεζόψαρες, χρωματισμού πέτρας και ψαρής 
αίγας, μαυρόψαρες, μαυρόχελες, λαγουδόχελες, χρωματισμού 

χελές και του λαγωού στην ράχη και το πρόσωπο, δαφνόχελες. 
Από τον χρωματισμό όμως της κεφαλής ή μέρους αυτής: Κεφάλοπη, 
άσπρη με διαφόρους χρωματισμούς στην κεφαλή, μαυροκεφάλοπη, 
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άσπρη και μαύρη στην κεφαλή, ψαροκεφάλοπη άσπρη και ψαφή 
στην κεφαλή, φρογοκεφάλοπη, άσπρη και φροή στην κεφαλή 

χελοκεφάλοπη, άσπρη και χελέ στην κεφαλή. 
 

Με τον ίδιο τρόπο και με βάση τους παραπάνω γενικούς 
χρωματισμούς των αιγών χαρακτηρίζοντιαι και οι τράγοι και όλα τα 
γιτσικά. 

 
Από τον χρωματισμό και το σχήμα της μύτης διακρίνομεν: 
 

Χαρομύτες, ασπρομύτες, ή αφρομύτες, σφηνομύτες, με σχήμα 
σφήνας, καμπουρομύτες, σελλομύτες, με σχήμα σέλλας, 

ντρετομύτες, με σχήμα ευθείας. 
 
Από το σχήμα και το μέγεθος των αυτιών: Βάτσικες, με 

μικρότερα απ’ τα κανονικά αυτιά. Πουλαραύτες, με πλατειά και 
μεγάλα αυτιά μεγαλύτερα απ’ τα κανονικά, κουλαύτες ή 

κουτσαύτες, με μεγάλα αυτιά που κλίνουν προς τα κάτω, 
λαγουδαύτες με αυτιά χρώματος λαγωού τρουλαύτες, με 
τρουλλωτά αυτιά, ψαραύτες, με ψαρά αυτιά, καουραύτες με 

ζουλισμένο το ένα ή και τα δυό αυτιά με τέτοιο τρόπο ώστε να 
φαίνωνται σαν κομμένα, ψαραυτοροδομάγουλες, με ψαρά αυτιά 
και ροδοπά μάγουλα. 

 
Από το χρώμα των μηνίγκων (μηλίγγων), μελιγκάτες, εκείνες 

που κοκκινίζουν λίγο στον μήλιγγα, ψαρομηλιγκάτες, με 
ψαροκόκκινον μήλιγγα, ψαραυτομηλιγκάτες, μηλιγκάτες με 
ψαρά αυτιά. 

 
Από το χρώμα του προσώπου: ταλιδοπρόσωπες ή 
σταλιδομούρες ή ψιχαλιδομούρες, αυτές που έχουν σταλιές ή 

ψιχάλες χρωματιστές στη μούρη (στο πρόσωπο), βατσιλομούρες, 
μαύρες ή χελές συνήθως αίγες, που έχουν μακρουλή ασπριλάδα 

στην μύτη να πάη απάνω. 
 
Aπό το χρωματισμό του μετώπου: (μέτωπον = κούτελο), 

αστεράτες, όσες παρουσιάζουν στο κούτελο ένα ασπριλάδι σαν τ’ 
άστρο. 

 
Από το χρωματισμό των παρειών (παρειαί=μάγουλα), 
ροδομαγουλάτες, με ροδοπά μάγουλα. 

 
Από το χρωματισμό του κορμού και της μασχάλης, ζωνές, 
αυτές πυο παρουσιάζουν στην μέση του σώματος, μιά ή 

περισσότερες ζώνες-ζωναράδες, άσπρες ή μαύρες συνήθως και 
διαφορετικόν τον υπόλοιπον χρωματισμόν, χελιόζωνες, με ζώνες 

άσπρες ή μαύρες στη μέση τους, αμασκαλάτες, μαύρες αίγες με 
ασπριλάδια στις μασχάλες. 
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Από τον χρωματισμό των οπισθίων άκρων (κνημών-κώλων-
ατζιών), ατζοκολάτες, με άσπρα ατζιά (πόδια) και άσπρους 

κώλους, ρουπατζοκολάτες, οι ρουπές ατζοκολάτες, 
ψαρατζοκολάτες, οι ψαρές ατζοκολάτες, λαιμαιράτες, όσες έχουν 

άσπρο τον ένα μηρόν, καπουλάτες, άσπρες αίγες με μαύρη 
μπαλωμάδα στην καπούλα, λαμπιρατζοκολάτες, λαμπερές 
(καθαρές) άσπρες και ατζοκολάτες, μαυρατζοκολάτες, μαύρες 

ατζοκολάτες, τζαγκάτες, εκείνες που έχουν μιά άσπρη ζωναράδα 
(σαν κάλτσα) σ’ένα ή περισσότερα πόδια. 
 

Από τον γενικόν χρωματισμόν του σώματος της αίγας, γίνονται 
κατ’αναλογία των προηγουμένων χαρακτηρισμών ποικίλοι ακόμη 

τέτοιοι, ώς λ.χ. χελιατζοκολάτες αίγες, κουρνοατζοκολάτες, 
φαζοατζοκολάτες. μοια δε χαρακτηρίζονται και οι τράγοι. 
 

β) Πρόβατα (και κριοί). 
 

Άσπρα, μαύρα, λιβανά, μαυρόματα, μαυρομούτσουνα, 
μαυροπόδια, αστεράτα, μελιγκάτα, ψαλιδόστομα κτλ., 
κατ’αναλογία πρός πολλούς ακόμη χαρακτηριστικούς όρους των 

αιγών και τράγων. 
 

β) Τεχνητά χαρακτηριστικά (σαμές) 
 

Για να γνωρίζουν πιό εύκολα τα αιγοπρόβατά τους οι βοσκοί τα 
σαμώνουν δηλαδή τους κάνουν κάποια σημάδια στα αυτιά ή στο 

πρόσωπο. Σα σημάδια αυτά λέγονται σαμές (στον ενικό η σαμά) και 
στον Θεόκριτον σάμα=σήμα και στην Ανατολ. Κρήτη οι σαμιές), 
γίνονται με μαχαίρι, είτε ψαλίδα, είτε βούλλα, ή άλλο σίδερο 

καυτερό, ακόμη δεν και με χρώματα και είναι οι εξής: 
 
 

1) Με το μαχαίρι και σπανίως με την ψαλίδα: 
 

Κουτσαύτι δεξιό ή ζερβό, όταν είναι κομμένο το δεξιό ή ζερβό αυτί 
(ούς) από την μέση κι επάνω και μάλιστα από την άκρη του. 
 

κιζαύτι δεξιό ή ζερβό, είναι η σαμά που σχίζει (χωρίζει) στην 
μέση, από πάνω ως κάτω, το δεξιό ή αριστερό αυτί. 
 

Μπροσκόκι δεξιό ή ζερβό, αν κάνη κοκκάρι το δεξιό ή αριστερό 
αυτί, δηλαδή αν είναι κομμένο απ’την άκρη και λίγο πλάγια. 

 
Πισωκόκι δεξιό ή ζερβό, όταν κάνη κοκκάρι σαν την προηγούμενη 
σαμά, μα είνε κομμένο το δεξιό ή αριστερό αυτί λίγο πλάγια και από 

το βάθος του. 
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Πιρούνι δεξιό ή ζερβό, όταν είναι κομμένο στην μέση το δεξιό ή 
αριστερό αυτί του ζώου με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζωνται δυό 

μύτες, σαν τα δόντια του πιρουνιού. 
 

Ζωνή σαμά δεξιά ή ζερβή, αυτή που γίνεται απ’ την ένωση των 
σαμών μπροσκόκι και πισωκόκι, με την αποκοπή ενός κομματιού απ’ 
το ένα και το άλλο μέρος της ρίζας του δεξιού ή αριστερού αυτιού. 

 
Ξιράφι (στα φακιά ξιραύτι) δεξιό ή ζερβό, όταν είνε, κολλημένο έξω 
έξω, το δεξί ή το αριστερό αυτί με τέτοιο τρόπο, πυ να σχηματίζη αυτό 

ξίφος. τα φακιά διακρίνεται η σαμά αυτή σε μπροσξίραφο και 
πισωξίραφο. 

 
Σριπαύτι δεξιό ή ζερβό, γίνεται συνήθως στους Λάκκους Κυδωνίας 
και στην επαρχία ελίνου και παρουσιάζεται σαν μιά τρύπα στη μέση 

του δεξιού ή αριστερού αυτιού των ζώων. Με δυό τρυπαύτια 
σαμώνονται τα μοναστηριακά κυρίως αιγοπρόβατα. Άρχισαν όμως κι 

άλλοι να σαμώνουν τα ζώα τους έτσι, για να τα νομίζουν οι κλέφτες 
μοναστηριακά και να μη τα  κλέβουν. 
 

καρβέλι ή φτεραύτι (σκαλί ή σκαρδελαύτι στα φακιά) δεξιό ή 
ζερβό, είναι η σαμά που σχηματίζει ένα σκαλί, όταν σχισθή ως την 
μέση το δεξιό ή αριστερό αυτί και αποκοπή και πεταχθή το ένα απ’τα 

σχισμένα του κομμάτια. 
 

Φωστή σαμά δεξιά ή ζερβή (δεν υπάρχει στα φακιά) έχει στη ρίζα 
του δεξιού ή ζερβού αυτιού ένα κοκκαραδάκι, που διακρίνεται με 
δυσκολία 

 
Μαχαιροβάτσια, είναι η σαμά που κάνουν συνήθως οι κλέφτες στα 
κλεψίμια αιγοπρόβατα να μη τα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους όταν 

κόψουν τα αυτιά τους από βαθειά, ώστε να μη φαίνωνται σαμές και 
να νομίζωνται βάτσικα ή μικραύτια. 

 
Κουτσαύτια, άν είναι κομμένα σύρριζα τ’αυτιά των ζώων και δεν 
φαίνεται καμμιά σαμά. 

 
Ζυλιαύτι, όταν είναι σχισμένο στην άκρη το ένα αυτί του ζώου με 

τέτοιο τρόπον, ώστε να κρέμεται το λιγώτερο μέρος τους. 
 
2) Με βούλλα (σφραγίδα), Οι προηγούμενες σαμές γίνονται και στις 

αίγες και στα πρόβατα, ενώ η σαμά της βούλλας χρησιμοποιείται 
μόνο στα πρόβατα και είναι ως εξής: 

 

Βούλλα δεξιά ή ξερβή ή και τα δυό μαζί, όταν σημαδέψωμε με 
καυτερό σίδερο το δεξί ή αριστερό ή και τα δυό μάγουλα (παρειές) του 

ζώου και σχηματίσωμε ένα στρογγυλό σαν σφραγίδα σημάδι. 
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Βεργόβουλλα δεξιά ή ζερβή, είναι το σημάδι που κάνει ο βοσκός 
με πυρωμένη σιδερόβεργα στο δεξιό ή αριστερό μάγουλο του 

προβάτου. 
 

Καμαρόβουλλα, όταν σημαδεύεται το πρόβατο στη μύτη είτε στα 
μάγουλα με πυρωμένο σίδερο καμπυλωτού σχήματος. 
 

Δακτυλιδόβουλλα, γίνεται στις παρειές του προβάτου (στα φακιά 
κυρίως), με σίδερο πυρωμένο σχήματος δακτυλιδιού. 
 

ταυρόβουλλα, (στα φακιά κυρίως)  είναι σημάδι που αφήνει στις 
παρειές του προβάτου ένα κομμάτι πυρωμένο σίδερο σχήματος 

σταυρού. 
 
Εκτός απ’ τις σαμές αυτές υπάρχει και εκείνη που λέγεται αρήσαμα. 

Η σαμά αυτή παρουσιάζεται στα κουράδια που έχουν κολλησιάρικα 
πρόβατα με σαμά διαφορετική απ’ τη γενική σαμά του κουραδιού. Σο 

χαρακτηριστικό αυτό σημάδι μπορεί να παρουσιασθή και όταν 
γίνονται κοινιάτα. Μα τότε κάνουν και γενική σαμά και το κουράδι 
δεν λέγεται αρήσαμο. 

 
3) Με χρώματα: Η χρωματιστή σαμά γίνεται συνήθως με μαύρο ή 

πράσινο χρώμα στα αρνιά, όταν αλλάξουν ιδιοκτήτη, ή πρόκειται 

να σμίξουν τα ωζά τους ακάτεχοι βοσκοί. Μα και στην διάλυση 
κοινιάτων παρουσιάζεται ως γενική σαμά, εν συγκρίσει με τις 

διάφορες άλλες σαμές, για να μη δυσκολεύωνται οι βοσκοί στην 
αναγνώριση των ζώων τους. τη σαμά αυτή βάφουν οι βοσκοί το 
κεφάλι συνήθως ή την καπούλα των προβάτων. Αυτά δε τα ζώα, 

που βάφονται με κόκκινο χρώμα λέγονται και 
κοκκινοβαργιασμένα. 

 

 
 

 
 

Γ΄ 

Βοσκότοποι, ποτιστήρια, 
ταλίχτρες, κοιμητές. 

 
α) Βοσκότοποι (μαδάρες – χειμαδιά). 

 
τη Δυτική Κρήτη οι βοσκότοποι είναι θερινοί και χειμωνιάτικοι και 

ανήκουν σε ιδιώτες ή στις Κοινότητες, ή σε Νομικά πρόσωπα, όπως λ.χ. 
τα Εφεδρικά Σαμεία και τα Μοναστήρια. 
 

Οι βοσκότοποι των Λευκών Ορέων λέγονται Μαδάρες. χετικόν είναι το 
ρήμα μαδώ-μαδούμαι. Μαδάρα επομένως από το μαδαρός, που 

σημαίνει τον μαδημένον, τον φαλακρόν, τον γυμνόν, γιατί είναι γυμνή 
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σχεδόν δένδρων. Οι μαδάρες ανήκουν στις Κοινότητες που 
βρίσκονται κοντά τους και χρησιμοποιούνται ως θερινοί βοσκότοποι, 

όπως συμβαίνει π.χ. στα ριζίτικα χωριά Κυδωνίας Μεσκλά, Ζούρβα, 
Θέρισσον, Λάκκους, Καρανοσκάφιδα, Ορθούνι, στους Κάμπους κ.τ.λ. 

και σε ιδιώτες ή σε ολόκληρες οικογένειες, από διανομή της 
Κοινοτικής μαδάρας ή από αγοραπωλησίες, όπως παρατηρείται στα 
φακιά και στα χωριά Κεραμειών Κυδωνίας εκτός από τους Κάμπους. 

τα Κεραμειά η μαδάρα είναι χωρισμένη σε μάνες. Κάθε μάνα 
αποτελείται από βοσκήσιμο περιοχή 30 οκάδων τυριού (πέρνει δηλαδή 
νόμη 30 ομάδες τυρί). 

 
τις Κοινοτικές μαδάρες ημπορούν ελεύθερα να βόσκουν τα 

αιγοπρόβατά τους όλοι οι κάτοικοι των Κοινοντήτων, που έχουν σπίτι σ’ 
αυτές, αφού διαμοιράσουν τις μαδάρες αυτές αναμεταξύ τους, την άνοιξη 
αποτελέση δε ανάλογα προς τους βοσκοτόπους μιτάτα, αλλά με την 

πληρωμή μιάς μικρής φορολογίας κατά κεφαλή ζώου. Για τις 
Κοινοτικές μαδάρες υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη στους κατοίκους 

κάθε Κοινότητος, όταν καταπατηθούν δε από γειτονικές Κοινότητες τα 
σύνορά τους, γίνονται ομηρικές μάχες και σκοτωμοί και επακολουθεί 
Βεντέτα μεταξύ των Κοινοτήτων. 

 
τις οικογενειακές δε ή ατομικές μαδάρες γίνεται η βοσκή των ζώων, 
άμα ενωθούν τα κομμάτια μαδάρας των διαφόρων ιδιοκτητών 

αιγοπροβάτων, που αποτελούν το μιτάτο, όταν όμως δεν επαρκούν αυτά 
και σε βοσκότοπους που ενοικιάζουν οι μέτοχοι του μιτάτου, απ’ άλλους 

ιδιώτες που δεν έχουν αιγοπρόβατα. 
 
Οι ενοικιάσεις βοσκοτόπων γίνονται την άνοιξη που βγάζουν τα ωζά και 

τις αίγες στις μαδάρες για να τυροκομίσουν. Σότε γίνεται το γενικό 
μοίρασμα της μαδάρας σε διάφορα κομμάτια, που λέγονται μιτάτα, 
στα οποία βόσκονται και διαμένουν ωρισμένα αιγοπρόβατα. Με τρεις 

τρόπυς τακτοποιούνται οι μαδάρες της Δυτικής Κρήτης, όταν στένουν τα 
μιτάτα κατά την άνοιξη: 1) Με το μοίρασμα, 2) με την ενοικίαση, 3) 

με την ανταλλαγή. 
 
Κατά το μοίρασμα οι κτηνοτρόφοι, που επιθυμούν να στέσουν χωριστά 

μιτάτα, μοιράζουν την μαδάρα με τέτοιο τρόπο, ώστε πέρνοντας ο ένας το 
ένα μέρος και ο άλλος το άλλο να μην έχουν προστριβές και διαφορές 

αναμεταξύ τους. 
 
Κατά την ανταλλαγή ημπορεί να ανταλλάξη το ένα μιτάτο με το άλλο 

ένα κομμάτι βοσκότοπο, που δεν του ταιριάζει. 
 
Με τον τρόπο της ενοικιάσεως, ένας άνθρωπος που έχει περίσσιους 

βοσκοτόπους και δεν έχει ζώα, βρίσκει ένα κτηνοτρόφο που έχει 
αιγοπρόβατα αρκετά και λίγο βοσκότοπο και του ενοικιάζει τη μαδάρα 

του, για ωρισμένο χρονικό διάστημα, από του Μαρτίου μέχρι 
επτεμβρίου συνήθως, που φεύγουν τα ζώα στα χειμαδιά. την επαρχία 
φακίων κάνουν (μοιράζουν) την μαδάρα οκάδες. Είναι δε μιά οκά 
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μαδάρα, η έκταση που θα βόσκωνται 20 πρόβατα κατ’ανώτατον όριον ή 
που θα δρομίσουν (θα καταλάβουν) περί τα 350 αιγοπρόβατα. Εκείνος 

που έχει αιγοπρόβατα στο μιτάτο και έχει και μαδάρα δικαιούται να 
πάρη στην κάθε οκά μαδάρα 1 οκά τυρί το χρόνο ή 50 δραχμές 

προπολεμικές. Αυτός δε που δεν έχει ζώα στο μιτάτο και ενοικιάζει 
μαδάρα σε τούτο πέρνει διπλάσιο από τον προηγούμενο, δηλαδή 2 
οκάδες τυρί ή 100 δραχμές. 

 
Η Κρήτη κατά τον περίφημο βοτανολόγο Β Ρολέν (περιγραφή της νήσου 
Κρήτης βιβλ. 4 Βοτανική σελίς τόμος 2, σελ. 639), έχει 1.200 είδη 

χλωρίδος και είναι η πλουσιώτερη του κόσμου σε ποσόν, είδη και 
αρώματα. 

 
Από τα πολλά αυτά είδη τρώγουν τα αιγοπρόβατα τον λουτσόκαρπο, 
που έχει μορφή του σχινοκάρπου και γεύση βατομούρου και γίνεται 

απ’τον ακανθωτό θάμνο λουτσιά, την μαρουλίδα, που έχει  
γαλακτοφόρο χυμό και κάνει εξαιρετικό σαλατικό για τους ανθρώπους 

και ιδίως των ορεινών περιοχών του νησιού, τον βροβιό (βολβόν) που 
τρώγουν οι άνθρωποι, την μαλοτήρα, την ασφενδηλιά, τον (πρίνο) την 
πιπερόριζα, που βρίσκεται με το σκάλισμα της γής με τα πόδια του 

προβάτου, τον αγκίσαρο, τον θύμον, την ματζοράνα, τον αγκάραθο, 
τον αγγέλαμο, τον δίκταμο (σταμοτόχορτο) κλπ. 
 

Μα η αφθονιά αυτή της χλωρίδος της Κρήτης δεν υπάρχει σ’ όλες τις 
περιοχές της. Έτσι άλλοι έχουν εξαιρετικό κλαδί και χόρτο άφθονο και 

θρεπτικό και άλλοι ελάχιστο και όχι τόσον θρεπτικό. 
 
τις κοινοτικές μαδάρες μπορούν και ξένοι να βόσκουν αιγοπρόβατα αν 

παχτώσουν και πληρώσουν περισσότερο φόρο απ’ τους κατοίκους της 
κοινότητος, που λέγεται τοπιάτικο και είναι διπλός ή τριπλός από 
εκείνο, που δίδουν οι εντόπιοι. Έτσι συμπληρώνονται και τα ζώα, που 

ημπορεί να λείπουν από κανένα μιτάτο. 
 

Οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται τον χειμώνα για να 
ξεχειμωνιάζουν (παραχειμάζουν) τα αιοπρόβατα ονομάζονται 
χειμαδιά. Ψς χειμαδιά χρησιμεύουν τα πεδινά μέρη, τα παραθαλάσσια 

τοιαύτα, τ’ ακρωτήρια και μερικά νησάκια, όπως η Γαύδος, η 
Γαυδοπούλα, τά Θοδωρού, η Γραμβούσα και η Αγριογραμβούσα. 

 
Απ’ τα χειμαδιά άλλα μεν ανήκουν στο Κράτος ή το Εφεδρικόν Σαμείον ή 
στα Μοναστήρια, άλλα δε σ’ όλόκληρες οικογένειες ή άτομα. Σα Κρατικά 

Μοναστηριακά και του Εφεδρικού Σαμείου χειμαδιά ενοικιάζονται 
στους βοσκούς με δημόσιες πλειοδοσίες. 
 

Σα οικογενειακά δε και ιδιωτικά (ατομικά) τοιαύτα ενοικιάζονται 
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες κατόπιν συννενοήσεως των 

ιδιοκτητών τους με τους βοσκούς. Η ενοικίαση των χειμαδιών ημπορεί να 
γίνη για ένα χρόνο, ή μιά διετία ή για πολλά χρόνια. Κάθε χρονιά η τιμή 
ενοικιάσεως του χειμαδιού, κατά κεφαλήν ζώου (το κεφαλιάτιο), είναι 
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συνήθως για τα καλά μεν τοιαύτα 60-70 προπολεμικές δραχμές, στα 
κατώτερα δε από 40-50 τέτοιες δραχμές. Μα αυτή η κατά κεφαλήν ζώου 

τιμή ενοικιάσεως ημπορεί να αυξηθή, αν ο βοσκός ενοικιάση εκτός απ’ 
το συντροφικό χειμαδιό (που έχει μ’ άλλους βοσκούς) και ιδιαίτερους 

βοσκότοπους, που λέγονται φυλάματα, για να τους χρησιμοποιήση 
μόνον για τα ζώα του. 
 

την περίπτωση αυτή που νοικιάζει ο βοσκός φυλάματα, ημπορεί να 
στοιχίση το κάθε ζώον 80 ή και περισσότερες προπολεμικές δραχμές το 
χρόνο. Κάθε χειμαδιό ενοικιάζεται από μιά ομάδα βοσκών. Αναλόγως 

προς την έκταση του χειμαδιού διατέφονται ανάλογα στον αριθμόν 
αιγοπρόβατα. ’ ένα στρέμμα καλού χειμαδιού παραχειμάζουν συνήθως 

10 περίπου αιγοπρόβατα, ενώ στην ίδια έκταση κακού τοιούτου περνά 
τον χειμώνα ένα μονάχα ζώον. Σα έξοδα του χειμαδιού λέγονται 
χειμαδιάτικα και πληρώνονται κάθε χρόνο απ’ τους ενοικιαστές, κατ’ 

αναλογία των ζώων τους. Σα αιγοπρόβατα παραμένουν στα χειμαδιά απ’ 
(τις αρχές του χειμώνα) τον Δεκέμβριο ή Ιανουάριο μέχρι του Μαρτίου 

συνήθως. 
 
Οι φακιανοί πηγαίνουν τα αιγοπρόβατα στην Γαυδοπούλα, στη 

Μεσσαρά, στον Αποκόρωνα, στα Ρεθεμιώτικα παράλια και πεδινά 
μέρη και στα τοιαύτα του ελίνου, από τα Φριστούγεννα μέχρι του 
Μαρτίου. 

 
Οι ριζήτες δε της Κυδωνίας πηγαίνουν τα ζώα τους ολίγον ενωρίτερα 

στα χειμαδιά των πεδινών περιχών του Νομού Φανίων, στα Ακρωτήρια 
Κισάμου και Φανίων και στα νησιά Γραμπούσα, Αγριογραμπούσα 
και Θεοδωρού. Σα αιγοπρόβατα κακοπερνούν στα χειμαδιά, γιατί δεν 

βρίσκουν στις βουνώδεις και ακαλλιέργητες εκτάσεις των άφθονες 
τροφές, όπως το καλοκαίρι στις μαδάρες, επειδή έχουν φτωχική 
βλάστηση τα παράλια και τα ακρωτήρια της Κρήτης, που οφείλεται στο 

στενόμακρο της Κρήτης, την όλη σύστασή ης και την έλλειψη τεχνικών 
έργων για το συμμάζεμα των βρόχινων ραγδαίων νερών και το σταμάτημα 

της απογυμνώσεώς της από νεροπάρματα. 
 
Οι βοσκοί φροντίζουν να πάνε στα χειμαδιά τα ζώα τους 5 ημέρες 

τουλάχιστον προ της γέννας των, δηλαδή πρό του καιρού που 
υπολογίζουν πως θα αρχίσουν να γεννούν. Σο σπιτάκι ή σπηλιάρι που 

μένουν οι βοσκοί όσον  καιρό βρίσκονται σα χειμαδιά λέγεται κατούνα. 
Σον καιρό που μένουν εκεί οι βοσκοί προμηθεύονται τα τρόφιμα απ’ το 
κοντινότερό τους χωριό. 

 
ταν βρίσκεται στο χειμαδιό ο βοσκός τότε παρακολουθεί τα γεννημένα 
ζώα και αρμέγει σ’ ένα αραγάκι το γάλα, που περισσεύει απ’ τα 

βυζανάρικα αρνόριφα, το οποίο λέτεται τυρεύτης. Σο άρμεγμα αυτό 
γίνεται για να μη γκολονομιάση το ζώο και για να κάνη ένα είδος 

μυζήθρας ο βοσκός, άμα ζεστάνη τον τυρεύτην. την καλή χρονιά 
βγαίνει πολύς τυρεύτης. Ο τυρεύτης που τρώει το αρνί ή το ρίφι γίνεται 
αγαστέρα-πηθιά, που πήσουν το γάλα και το κάνουν τυρί. 
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Γιά να βγή όμως αυτή η πηθιά από το στομάχι του αρνιού ή ριφιού, 

πρέπει να σφαή λίγες ημέρες μετά την γέννησή του και το πολύ μετά 15-
20 ημέρες. Μόλις γεννηθή το αρνάκι δεν θέλει κανένα να τ’ 

αναχαλιάση, δηλαδή να του ανοίξη το στόμα και να το φλουμίση - να 
το βυζάση στην μάνα του, γιατί βρίσκει μόνο του τη ρόγα της μουστάρας 
της. ’ αυτό όμως βοηθεί και η προβατίνα, γιατί χαμηλώνει τους 

πισινούς της, όταν είναι κρεμαστή η μουστάρα της και έτσι φτάνει το 
αρνάκι και βυζαίνει. Σο αρνί εξ άλλου μπορεί να ζήση κι’ αν δεν φάγη 
αμέσως γάλα απ’ την μάνα του και να την ακολουθήση ακόμη ενώ το 

ρίφι είναι ασθενέστερο και ψοφά, αν δε το φλουμήσωμεν αμέσως. Γι’ 
αυτό παρακολουθούν οι βοσκοί τις αίγες που πρόκειται να γεννήσουν 

και φλουμίζουν τα ριφάκια και κατόπιν τα πηγαίνουν στο ριφόκουμο 
(τον κούμον), που έχουν κατασκευάσει δίπλα στην κατούνα τους, για να 
βάζουν τον χειμώνα τα μικρά ρίφια, έως ότου γίνουν δυό μηνών. 

 
Κάθε πρωί και κάθε βράδυ βγάζουν τα ρίφια από τον ριφόκουμο και τα 

βυζαίνουν στις μανάδες τους και ύστερα τα κλείνουν πάλι εκεί, ενώ 
βόσκονται έξω οι μητέρες τους. Σο κλείσιμο αυτό των ριφιών στο 
ριφόκουμο γίνεται κυρίως για να προφυλαχθούν αυτά από τους 

σκύλους, τους άγριους γάτες, τις βιτσίλες, τους καναβούς, τον 
φιλάδελφο (είδος μεγάλου γερακιού) και άλλα μιαρά. Η σκεπασμένη 
κούρτα που χρησιμεύει για να μένουν και να προστατεύονται κάπως απ’ 

τον χειμώνα τα αιγοπρόβατα λέγεται στις ρίζες Κυδωνίας λόδωνας και 
στα φακιά δόλωνας. 

 
β) Νερά και ποτιστήρια. 

 

Η Κρήτη με τις ορεινές της εκτάσεις, που έχουν άφθονα αυτοφυή χόρτα, 
θα ημπορούσε να διαθρέψη περισσότερα από δύο εκατομμύρια 
αιγοπρόβατα, αν είχε αρκετά νερά σ’ αυτές. 

 
Αν υπήρχε άφθονο νερό σ’ όλες τις μαδάρες θα παρέμεναν εκεί τα ζώα 

και όλο τον Οκτώβριο και δεν θα εχάνετο το 1/3 περίπου της ετήσιας 
τροφής τους την οποία αναγκάζονται οι βοσκοί να εγκαταλείψουν, από 
την έλλειψη του νερού και να οδηγήσουν απ’ τον Ιούνιο, πολλές φορές, 

τα αιγοπρόβατα σε χαμηλότερα μέρη κι έπειτα στα παράλια και τα 
χειμαδιά. Σα ζώα που βρίσκονται στις ψηλές μαδάρες, ύψους 2000-

2400 μέτρων πίνουν νερό μέχρι του Ιουνίου απ’ τα ρυάκια που κάνουν 
τα χιόνια, που λυώνουν στις λαχνίδες ή χιονίστρες. Απ’ τις λαχνίδες ή 
χιονίστρες και τους τάφκους, που βρίσκεται στιβαγμένο πολύ χιόνι 

πέρνουν κομμάτια χιονιού και οι μιτατάροι και το χρησιμοποιούν, όταν 
λυώση, για να πίνουν και για τις άλλες ανάγκες του μιτάτου. ταν 
λιγοστέψουν όμως ή τελειώσουν οι λαχνίδες του χιονιού, οι βοσκοί 

οδηγούν τα αιγοπρόβατα σε νερό που βρίσκεται σε μακρυνές 
αποστάσεις. Από το άτακτο πότισμα που γίνεται πολλές φορές μετά 

ολόκληρο οκταήμερο σε μακρυνές αποστάσεις, ταλαιπωρούνται τα ζώα, 
χάνουν το βάρος τους, παθαίνουν υπερκόπωση και γενικά παθαίνει η 
υγεία τους και χαλά κάπως η ποιότητα του μαλλιού των. 
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Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνουν στέρνες σε κοντινά και κατάλληλα μέρη των 

μιτάτων. 
 

τα φακιά που υπάρχουν λιγώτερα νερά στις μαδάρες τους παρά στις 
ριζίτικες της Κυδωνίας, διακόβουν και το νερό μαζί με τα μιτάτα 
(μοιράζουν το νερό για το κάθε μιτάτο), είτε το ενοικιάζουν κατά την 

άνοιξη, που βγάζουν τα αιγοπρόβατα στη μαδάρα να τυροκομίσουν. Σο 
νερό είναι απαραίτητο στα μιτάτα, για να πίνουν νερό οι βοσκοί και τα 
πρόβατα και για να καθαρίζωνται τα διάφορα σκεύη τους. 

 
τις Κοινοτικές μαδάρες είναι κοινό νερό και επομένως είναι εύκολο 

να θεραπευθή η ανάγκη αυτή των μιτάτων. 
 
τις ιδιωτικές όμως Μαδάρες ενοκιάζεται το νερό απ’ τους 

ιδιοκτήτες του, για την χρονική περίοδο Μαρτίου μέχρι επτεμβρίου, 
κάθε χρόνον. 

 
Η πληρωμή του ενοικιαζομένου νερού γίνεται από τους κτηνοτρόφους σε 
δραχμές. Ο υπολογισμός του νερού που ενοικιάζεται γίνεται κατά 

σπιθαμές, εν αντιθέσει προς την νομή – τους βοσκοτόπους, που 
υπολογίζεται σε οκάδες και πληρώνεται με ανάλογες οκάδες τυρί. 
 

Σα πιό πολλά νερά των φακιών είναι σε πηγάδια. Κάθε σπιθαμή (η 
απιθαμή – οι απιθαμές), νερού ενοικιαζόταν 75 δραχμές 

προπολεμικώς. 
 
Ειδικώτερα σημειώνομεν μερικά ακόμα πράγματα σχετικά με τα νερά, τα 

ποτιστήρια και το πότισμα των αιγοπροβάτων. 
 
Σο καλοκαίρι, αλλά και τις ζεστερές ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές 

ημέρες, κάθε μέρα ή ημέρα παρά ημέρα (από μιάν κι’ άλλη), οδηγούν 
οι βοσκοί τα ζώα τους κατά το κολατσιό (10 π.μ. ώραν) στα ποτιστήρια, 

για να τα ποτίσουν. 
 
Σα ποτιστήρια είναι συνήθως μέρη με τρεχάμενα νερά πηγαία, ή 

άλλα στα οποία τρέχει λίγο νερό από τις σχισμές βράχων, ή τόποι όπου 
αναβλύζουν νερά και σχηματίζουν καβούσια μικρά ή μεγάλα ή 

αρόλιθοι που βρίσκονται μέσα στις σπηλιές ή στέρνες που 
κατασκευάζουν οι ιδιοκτήτες αιγοπροβάτων σε κατάλληλες προς τους 
βοσκοτόπους θέσεις, για να μαζεύουν μεγάλες ποσότητες νερού τον 

χειμώνα και να τις χρησιμοποιούν το καλοκαίρι. 
 
Σα ποτιστήρια έχουν συνήθως δίπλα τους δένδρα μεγάλα που σκεπάζουν 

το νερό και το διατηρούν δροσερό και ιδίως κυπαρίσσους, πρίνους και 
πλατάνους που χρησιμεύουν και για σταλίχτρες των ζώων πολλές φορές. 

 
Σα ποτιστήρια είναι κεντρικά και προσωρινά. 
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Σα κεντρικά είναι με πολλά νερά που τρέχουν στους ποταμούς και στα 
ρυάκια ή με λίγα νερά, που γεμίζουν 5-10 σκάφες ξύλινες, που έχουν 

κατασκευασθή επίτηδες, απ’ τους βοσκούς, από χονδρούς κορμούς 
κυπαρίσσων ή πλατάνων, όπου οληκερίζουν (διαρκούν όλη τη χρονιά) 

τα νερά και χρησιμοποιούνται για το πότισμα. 
 
Σα προσωρινά είναι σαν τα προηγούμενα, μα χρησιμοποιούνται 1-2 

μήνες μόνον είτε γιατί στειρεύγουν τα νερά είτε γιατί αλλάσσουν 
βοσκότοπους τα ζώα και απομακρύνονται απ’ αυτά. 
 

Σο πότισμα των αιγοπροβάτων γίνεται ανάλογα με την θερμοκρασία 
της ημέρας, τους βοσκοτόπους που βόσκονται και την τροφήν που 

τρώγουν. 
 
τα υψηλά μέρη που είναι αερινά (ευάερα) και δεν υπάρχει πολλή ζέστη 

ποτίζονται τα αιγοπρόβατα το πρωί κατά τις 10 (το κολατσιό) κάθε μέρα 
ή μέρα παρά μέρα. τα θερμότερα μέρη και ιδίως στα γυρογιάλια το 

πότισμα γίνεται και το πρωί και το βράδυ κάθε ημέρα. 
 
Σότε συνήθως κάνει και το μέτρημα των ζώων του ο βοσκός. Για να 

πλησιάσουν στο νερό τα έχνη τα προτρέπει ο βοσκός με τα: να, προύσω, 
να. Σην στιγμή δε όπου πίνουν νερό τα ζώα ο βοσκός τους σφυρίζει 
κάποιο σφύριγμα ειδικό που προκαλεί τα ζώα να πιούν. Πολλές φορές 

πλύνεται ο βοσκός στις σκάφες ή το καβούσι του ποτιστηριού απ’ 
όπου πίνουν νερό τα ζώα του ή πλύνει το μαντήλι του (και την 

πετσέτα της κεφαλής του εκεί, για ν’ ακούσουν την μυρωδιά τα ζώα 
και ιδίως οι αίγες και να πιούν με ευχαρίστηση νερό. Λέγεται ακόμη, 
πως όταν πλυθή Σούρκος στο ποτιστήρι δεν πίνουν νερό τα αιγοπρόβατα. 

Σα ζώα πίνουν το νερό σιγά σιγά, το αντικόβουν. 
 
Μετά το πότισμά τους πηγαίνουν τα ζώα στις σταλίχτρες (που υπάρχουν 

εκεί κοντά) και σταλίζουν. 
 

 
 

Ποτιστήρια: Μεσκλιανά – Ζουρβιώτικα 

 
α) Εκείνα που οληκαιρίζουν (διαρκούν όλο το χρόνο). 

 
του Ξερέ, στο Βοσκερό (κολύμπα με βρυσικό νερό), στο Κάτω 

Βοσκερό (με τρεχάμενο νερό ποταμού) στο Πάνω Βρυσί (ποταμός που 
πηγάζει από δυό τόπους και έχι το πιό κρύο νερό της μαδάρας, τα νερά 
του δε ανήκουν στο λεγόμενο Ζουρβιώτικο Βρυσί και το ένα είναι βλιχό), 

στο Κάτω Βρυσί (ποταμός τρεχάμενος που πηγάζει από 4 τόπους), στο 
Νερουλάκι, στα Πηγαδάκια, στην Σρομάρισσα (κεντρικό ποτιστήρι με 
8-10 σκάφες και νερό πολύ κρύο, που πηγάζει από τους βράχους γύρω 

δε έχει κάμποσους πελώριους πλατάνους), στην υκιά (κεντρικό 
ποτιστήρι, ποταμίσιου νερού που πηγάζει από 8 μέρη απ’ τα οποία το 
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ένα με σκάφη για να πίνουν οι άνθρωποι), τσί Κολύμπους (εκεί 
υπάρχει νερό πολύ – σαν ποταμός – που πηγάζει από τρεις τόπους), στο 

Πηγάδι (κολύμπα με χρήση μέχρι ιουνίου), στο Κισσόνερο (βρυσικό 
με σκάφες), στου κουλουδά (3 στέρνες ιδιωτικές), στον Πόρο 

(κολύμπα με τρεχάμενο νερό), τσ’ Αχλάδας τον Πόρο (καβούσι 
βρυσικό). 
 

Για το πότισμα αιγοπροβάτων χρησιμοποιούνται πολλά μέρη του 
ποταμού Μεσκλών και οι πηγές του – των Κεφαλοβρυσιών της 
Παναγίας, των Νικολιανών. Ακόμη δε και οι εξής τοποθεσίες της 

κοινότητος Μεσκλών που έχουν νερό. 
 

1) τ’ Αχελέ, 2) στο Σζιγκούνι, 3) τσί κάφες, 4) στα 
Σζιγκουνάκια 5) στου Μασούλο, 6) στο Κληματσόρι, 7) στην 
Νερότρυπα, 8) στο Μελισσόχωμα, 9) στην Καθέ, 10) τσί 

Κόρης το νερό, 11) στου Κόλη το λάκκο (Κοκόλης-Νικόλας), 
12) τσί Σρύπες, 13) τσ’ Αμανητές, 14) στη Υταμπέ, 15) στου 

Μπούτη, 16) στα καλιά, 17) στη φάκα. 
 
Θερισσινά: α) τερνιανά νερά: 1) τα Καμπιά (3 στέρνες), 2) στο 

Γέρο-Λάκκο (3 στέρνες), 3) στου Υτερέ (1 στέρνα), 4) στου Ξυλοστέ (2 
στέρνες). 
 

β) Βρυσικά νερά: 1) τ’ Αλιάκες (3 νερά απ’ τα οποία τα δύο με 
σκάφες, το δε άλλο το εσκέπασαν οι βοσκοί, γιατί έχει πολύ κρύο νερό 

και κόβει τα ωζά που το πίνουν, 2) στο Μονοσκαφίδι (2 ποτιστήρια 
με πλάτανο και σκάφες που απέχουν αναμεταξύ τους περίπου 50 
βήματα) 3) στ’ Άσπρο νερό (σε 4 τόπους με σκάφες και ένα ιδιαίτερο 

καβούσι, 4) στον Πλάτανο (λίγο παραπάνω από το Βούλισμα με 2 
σκάφες και 1 καβούσι), 5) στο Κλήμα (σε 2 τόπους με σκάφες), 6) στου 
Πυρολέ (με σκάφες), 7) στα ελλιά (σε 2 τόπους με σκάφες) 8) στου 

Κάψηκα (με σκάφες, με πηγάδι και με καβούσι), 9) στην Κάτω 
Πετρόκουρτα (Αρόλιθος απ’ τον οποίοπίνουν νερό οι μιτατάροι). 

 
Νερά Καβουσιών: 1) του Μαζιάρη, 2) τις Μαύρης το Λάκκο, 3) 

στου Λάμπη το Σζιγκούνι, 4) στο Μαυροτζίγκουνο. 

 
Σα παραπάνω νερά δεν στειρεύουν, μα υπάρχουν και άλλα που 

στειρεύ(γ)ουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως λ.χ. στο ταυρό, στου 
Βροχάρη και αλλαχού. Εκτός απ’ αυτά υπάρχουν νερά και σε τρύπες 
και σπήλιους απ’ όπου πίνουν νερό οι βοσκοί, όπως είναι τα εξής: 

 
1) του Δαιμονιάρη το σπήλιο, 2) στα Μακρέ σπηλάρια (σπήλιος 

με αυλή που χωρεί 500 περίπου πρόβατα), 3) στου Γιάννη την 

τρύπα (αρόλιθος, απ’ τον οποίο γεμίζει κανείς και λαϊνα και δεν 
αδειάζει όσο κι’ άν πάρωμε – ο σπήλιος είναι μεγάλος και αν δεν 

έχη κανείς φώς κι’ είναι ακάτεχος θα χαθή εκεί), 4) στη 
αρακήνα (μεγάλος σπήλιος με λίγο νερό. Σο μέγεθός του είναι 
στο πλάτος 30 μέτρα και στο μήκος περισσότερο από 30. Έχει και 
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υπόγειο σπήλαιο στο οποίο κατεβάζουν το ξερό τυρί 4-5 ημέρες 
και απαλαίνει και ύστερα το γυρίζουν επάνω στον άλλο σπήλιο, 

όπου φυλάσσονται και διατηρούνται καλά τα Θερισσιανά και 
αρκετά φακιανά τυριά μέχρι της εποχής που τα πωλούν. Ο 

σπήλιος αυτός αποτελεί άριστο φυσικό ψυγείο). 
 
Λακκιώτικα: α) Μέσα στον Ομαλό. 1) το Λινοσέλι, 2) στη Λίμνη, 

(κοινό με τους ελινιώτες, αρχαιότατο, με ευρήματα πήλινα, 3) στον 
Κάτω Γύρω (3 βρυσικά πηγάδια), 4) στου Γιαλέ τη μούρη (1 στέρνα), 
5) στου Κουτσοπέτρο (1 στέρνα), 6) στο Μαχί (1 στέρνα), 7) στου 

Σζανή το σπήλιο (σπήλιος μεγάλος με νερό), 8) στο (Μέγα) 
Δαιμονόσπηλιο (έχει πολύ βάθος με άφθονο νερό). 

 
β) Έξω από τον Ομαλό (χρησιμοποιούμενα προσωρινώς τον Μάρτιο και 
Απρίλιο): 1) το Δρύ (με 2 στέρνες), 2) στους Νταγιέρους (1 στέρνα), 3) 

στο ίδερο (3 βρυσικά νερά), 4) στου Αβδελά (1 βρυσικό νερό), 5) στο 
Λαπογύρισμα (1 στέρνα), 6) στ’ Αρίκια (1 στέρνα), 7) στον Καθάριο 

Λάκκο (1 στέρνα), 8) τσί Καλούς Λάκκους (1 στέρνα με 3 καβούσια), 
9) στη τέρνα (με 3 στέρνες). 
 

γ) ταλίχτρες. 
 

Η σταλίχτρα ή σταλίστρα βρίσκεται 50-100 βήματα μακρύτερα από το 

ποτιστήρι κι’ έχει συνήθως μεγάλα δένδρα (κυπαρίσσους, ή πρίνους, ή 
αχλάδες, ή πλατάνους) που κάνουν παχύ σκενιό (καλή σκιά). Ημπορεί 

όμως και να μη έχη δένδρα η σταλίχτρα. Σότε το στάλισμα των 
αιγοπροβάτων γίνεται κοντά στους βράχους και τους ίσκιους που 
σχηματίζουν αυτοί, είτε στις καλύβες που κάνουν επίτηδες οι βοσκοί, 

από κλαδιά δένδρων. 
 
Τπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις, που γίνεται το στάλισμα έξω από 

δένδρα και βράχους, οπότε τα ζώα βάζουν την μύτη τους το ένα κάτω απ’ 
το σώμα του άλλου για να αποφύγουν κάπως την καυστικότητα των 

ακτίνων του ήλιου. Ο σταλισμός ή το στάλισμα (το σταλιστό Ανατολ. 
Κρήτης) διαρκεί αρκετές ώρες. τα ορεινά μέρη αρχίζει από πριν το 
μεσημέρι και κρατεί 4-5 ώρες. τα χαμηλά δε και παραθαλάσια τοιαύτα 

διαρκεί 7-8 ώρες. Αυτό εξαρτάται κυρίως από την ζέστη που θα κάνη 
γενικά ο καιρός. τις ημέρες μάλιστα που πιάνει πολύ δυνατή ζέστη 

πηγαίνει πότε πότε ο βοσκός και ξηλώνει – σηκώνει τα ωζά και ιδίως τα 
αρνόριφα για να αερισθούν και να μη πάθουν πατσάγρα (για να μη 
φλεμονιάσουν, πατσοί = οι πνεύμονες) και να μη σκάσουν. 

 
Σα αιγοπρόβατα σηκώνονται 3-4 φορές κάθε σταλισματέ και κάθε 
βραδυά ακόμα (στις κοιμητές) για να ουρίσουν γιατί τα καίει το ούρος. 

Αυτό το πράγμα γίνεται και στα κουραδάρικα και στα οικόσιτα 
(Μαρτάρικα - Μαρθιά) ζώα. Κατά το στάλισμα τα αιγοπρόβατα είναι 

ξαπλωμένα (κοίτουνται) και είναι ήσυχα. Άμα περάση η μεσημεριάτικη 
ζέστη ξεσταλίζουν τα ζώα και τα οδηγούν στην βοσκή. Η ώρα που 
ξεσταλίζουν τα έχνη (έχνη ίσως απ’ το ομηρικόν έθνεα) λέγεται του 
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ξεστάλου του ξεσταλού ή τα ξεσταλίσματα ή το ξεσταλιστό (σταλίζω 
– ξεσταλίζω δε το αντίθετον). 

 
δ) Κοιμητές. 

 
Σο κοίμισμα των αιγοπροβάτων γίνεται στις κοιμητές. Ψς κοιμητές 
χρησιμοποιούνται ίσια και υπήνεμα μέρη που διατηρούν κατόπιν, ως 

τοπωνύμια, τις ονομασίες στην Κοιμητέ, στις Κοιμητές, στα Κοιμητίδια 
(κι’ απ’ την κόπρο που κάνουν εκεί: στην Κοπράνα, στο Κοπρινάδι κτλ.). 
 

πως στον σταλισμό έτσι και στο βραδυνό κοίμισμα επικρατεί ησυχία 
στο κουράδι. Δεν παίζουν τότε τα λέρια και τα κουδούνια των ζώων παρά 

μόνο αν τύχη να ξυσθή δυνατά κανένα λεράτο ή κουδουνάτο ζώο. Σα 
αιγοπρόβατα κινούνται στους σαλεμούς ή τα σηκώματα που κάνουν 
την νύκτα για να φάγουν ή τις στιγμές που τα ενοχλούν ζωοκλέφτες. Οι  

νυκτερικοί αυτοί σαλεμοί των αιγοπροβάτων είναι δυό και ονομάζονται 
πρώτος και δεύτερο σαλεμός ή σήκωμα. Σα πρόβατα κοιμούνται 

μετά τις πρώτες νυκτερινές ώρες, δυό περίπου ώρες. Έπειτα γίνεται ο 
πρώτος σαλεμός, που τα ξυπνούν οι βοσκοί και τα οδηγούν στην βοσκήν 
κάμποση ώρα. Κατόπιν κοιμούνται πάλιν και περί την βαθειά αυτή 

γίνεται ο δεύτερο σαλεμός, που βόσκονται τα ζώα ως το πρώτο άρμεγμά 
τους, που γίνεται πριν ν’ ανατείλη ο ήλιος. Για το μεσημεριάτικο και 
βραδυνό ύπνο των βοσκών, που λαγουδοκοιμούνται (κοιμούνται πολύ 

ελαφρά) για να μη τους κλέψουν τα ζώα τους ή για να μη τους κάμουν 
αγροζημιές τα ζώα, υπάρχουν αρκετές διηγήσεις. 

 
Οι βοσκοί με τον πιστόν τους σύντροφο, τον βοσκόσκυλο – το 
βοσκόσκυλο (το σκουντί – το σιλιγούρι στην άλλη Ελλάδα δε 

τσομπανόσκυλο) δίπλα τους και με μαξιλάρι το βοσκοσάκκουλο 
(βουργιάλι, βουργίδι, ανατολ. Κρήτης) ή καμμιά πέτρα, ξαπλώνουν στην 
γή για να κοιμηθούν. Κοιμούνται έξω και τα μεσημέρια και τα βράδυα. 

Μα προσέχουν, κυρίως τα μεσημέρια, να μη θέσουν κάτω από πολύ 
παχύσκια δένδρα και ιδίως συκιές και καρυδιές, γιατί κάνουν κακό 

ύπνο. τα Ρεθεμνιώτικα μέρη λέγουν, πως παρουσιάζονται το μεσημέρι 
τα τελώνια (ψυχές παιδιών που πέθαναν αβάφτιστα) τα πειρασμικά 
και οι Νεράϊδες και γι’ αυτό δεν κοιμούνται κοντά στις πηγές και στα 

νερά. Οι βλάχοι μάλιστα βοσκοί παραδέχονται, πως προσβάλλονται τα 
ζώα τους από αγερικό (πειρασμικό) και ημπορεί να τους ψοφίσουν τότε 

20-30 πρόβατα μαζεμένα. 
 
τα φακιανοριζίτικα μέρη πιστεύουν πως έχει κακό ίσκιο η συκιά 

και γι’ αυτό αποφεύγουν να κοιμηθούν κάτω απ’ αυτή το μεσημέρι ή το 
βράδυ, γιατί είναι ενδεχόμενο να βιστιριστούν (να τους πιάση βιστίρισμα 
= τρέλλα ή παραλυσία). 

 
τα φακιά βάζουν οι βοσκοί κάτω απ’ το πέτρινο μαξιλάρι τους το 

μεσημέρι και το βράδυ ένα μαυρομάνικο μαχαίρι, για να μη τους 
πειράξουν τα πειρασμικά ή τελώνια, όταν θα κοιμηθούν κάτω από τις 
συκιές. 
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Για τα τελώνια λέγουν οι φακιανοί πως είναι αβάφτιστα παιδιά που 

πέθαναν κι’ εκαταχάνεψαν (γίνηκαν καταχανάδες), γι’ αυτό πειράζουν. 
Σο πείραγμά τους είναι ότι κλαίνε και φωνάζουν σαν σκυλιά τα 

μεσημέρια και τις νύχτες και συνήθως κάθε αββατόβραδο και 
φοβούνται οι άνθρωποι. ύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις τα τελώνια 
φαίνονται στα ξάρτια των καραβιών τις φουρτουνιασμένες νύχτες. Από το 

κλάψιμό τους χρησιμοποιεί ο λαός τις φράσεις: «Κοίτα σαν το τελώνι 
κλαίει», όταν κλαίει πολύ κανένα παιδί. Για τις νεράϊδες, τους δράκους 
τους καταχανάδες (βρυκόλακες) και άλλα πειρασμικά διηγείται ο 

λαός πολλά φανταστικά πράγματα, μα νομίζω πως δεν είναι ανάγκη να 
σημειωθούν εδώ. 

 

Δ΄ 
 

Οι Βοσκοί. Η βοσκή ή νομή 

και άλλα σχετικά. 
 

α) Οι βοσκοί. 
 

Οι βοσκοί της Κρήτης κατοικούν μόνιμο στα ορεινά κυρίως χωριά της 

και ανήκουν σε γεωργικές οικογένειες, που κοντά στις γεωργικές 
απασχολήσεις των, κάνοντας κάποια εναλλαγή των μελών τους στις 
διάφορες δουλειές, ασχολούνται και με την κτηνοτροφία και ιδίως τη 

βοσκή αιγοπροβάτων. Βοσκοί με κύριο επάγγελμα την βοσκική είναι 
ελάχιστοι στην Κρήτη. 

 
Ο Κρητικός βοσκός μπορεί να είναι οιασδήποτε ηλικίας, δηλ. και νέος 
και καταστεμένος άντρας και γέρος ακόμη, φορεί τη συνηθισμένη 

κρητική φορεσιά. Σο χειμώνα όμως, που είναι τα χιόνια, το κρύο και οι 
βροχές και είναι υποχρεωμένος να στέκεται για τη βοσκή και φύλαξη των 

εχνών του μέρα νύχτα, ντύνεται πιό βαρειά, με το ρασομίτανο, τη 
ρασόκαρτσα και το ράσο (είδος παλτού) ή καπότο, που 
κατασκευάζονται από την τριμμένη ρασιά που υφαίνουν οι γυναίκες 

στους αργαλειούς (στ’ αργαστήρια) από το φάδι που κάνουν με το 
κλώσιμο του μαλλιού των ωζών ή της τρίχας των αιγών, όταν 
κατασκευάζουν γαμπάδες (γαμπάς είναι το ράσο που γίνεται από τις 

τρίχες των αιγών και είναι περισσότερο αδιαπέραστο απ’ το νερό της 
βροχής, γιατί γλυστράει απ’ τις τρίχες του και φεύγει (πέφτει), μα δεν 

είναι ζεστερό σαν το άλλο). Ο βοσκός κρατεί πάντα σχεδόν τη κατσούνα 
του, για την οποία γράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, για στήριγμα, 
άμυνά του και για το πιάσιμο των αιγοπροβάτων. 

 
την πλάτη του έχει κρεμασμένο (βαστά) το βοσκοσάκκουλό τους μέσα 
στο οποίο βρίσκεται το βοσκικό του (το φαγητό του) και το 

τζαγκαρευτικό του, που του είναι απαραίτητο για το ράψιμο των 
στιβανιών του. τη μέση του ή σπανίως στο σακκούλι του), έχει αχώριστο 
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σύντροφό τους τον πασαλή (το Κρητικό μαχαίρι). Καμμιά φορά βαστά 
και το τόσο αγαπημένο στους Κρητικούς ντουφέκι για την προστασία του 

εαυτού του και του κοπαδιού του από τους κλέφτες. 
 

 
β) Βοσκή (Νομή) και άλλα σχετικά. 

 

πως στην άλλη Ελλάδα έτσι και στην Κρήτη τα αιγοπρόβατα τρέφονται 
με τρεις τρόπους: 1) Υυσικά, 2) μισοτεχνητά και 3) τεχνητά. 
 

Υυσικά διατρέφονται τα αιγοπρόβατα των κουραδιών (κοπαδιών), που 
έχουν ευκίνητα και δυνατά ζώα τα οποία οδηγούνται όλο το χρόνο στις 

βουνώδεις ή πεδινές περιοχές του νησιού και τρώγουν τα χόρτα και 
κλαδιά της φύσεως χωρίς να τους δίδετε άλλη τροφή απ’ τους βοσκούς. 
 

Μισοτεχνητά τρέφονται τα μαρτάρικα ή μαρτιά ή του σκοινιού τα 
αιγοπρόβατα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών ή και όλου του χωριού, 

όταν ξεκινούν το πρωί για τη βοσκή οδηγούμενα από ένα ή περισσότερα 
βοσκαρούδικα παιδιά ή από γρηές είτε από ένα πληρωτικό βοσκό του 
χωριού ή της Κοινότητος, που γυρίζει το βράδυ τα ζώα στο σπίτι του 

κάθε ιδιοκτήτου. 
 
Σα ζώα αυτά τρώγουν και πρόσθετη τροφή στο σπίτι. Με κοινοτικό βοσκό 

βόσκονται αρκετά οικόσιτα αιγοπρόβατα της Ανατολικής Κρήτης, 
μεμονομένα δε ή κατά μικρές ομάδες βόσκονται τα ζώα αυτά στη Δυτ. 

Κρήτη, από μικρά παιδιά συνήθως. 
 
Σεχνητά διατρέφονται τα ζώα που μένουν διαρκώς στον σταύλον ή την 

Μάνδρα και τρώγουν την τροφή, που τους δίδουν οι ιδιοκτήτες, χωρίς να 
εξέρχωνται για βοσκή, παρά μονάχα για περίπατο πότε πότε. 
 

την Κρήτη που δεν υπάρχουν Σσελιγκάτα με πολλά πρόβατα γίνονται οι 
συνεταιρισμοί, δηλαδή τα κοινιάτα 2 ή περισσοτέρων ιδιοκτητών και 

στένονται τα μιτάτα για την εξυπηρέτηση των ζώων αυτών. υνήθως τα 
κουράδια (κοπάδια-ποίμνια) στην Κρήτη, καθώς και στην λοιπήν 
Ελλάδα, έχουν 200-500 αιγοπρόβατα. Σο κουράδι (σχετικά του δε τα 

κείρω-κουρεύω-κουρά) έχει οδηγούς κριούς ή τράγους – 
μπροσταρόκριγιους ή μπροσταρότραγους (στην υπόλοιπη Ελλάδα 

λέγονται γκεσέμια οι οδηγοί κριοί), για επιβήτορες τους 
βαρβατόκριγιους ή βαρβατότραους, τα έγγαλα (τα γαλατερά θηλυκά 
ζώα), τα στείρα (στέρφες = τα θηλυκά στείρα της άλλης Ελλάδος) και τα 

αρνόριφα. 
 
ταν σαλεύουν για τη βοσκή τα αιγοπρόβατα προηγείται ο οδηγός 

μπροσταρόκριγιος ή μπροσταρότραος, έπειτα ακολουθούν οι άλλοι 
κριγοί ή τράγοι, κατόπιν βαδίζουν τα πρόβατα ή οι αίγες και ύστερα τα 

αρνιά ή ρίφια του κουραδιού. 
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Πιστεύεται πώς κάθε κουράδι έχει τον οδηγό του – δηγότου δηλ. κάποιο 
ζωόμορφη στοιχειό με μορφή κριού ή τράγου ή ποιμενικού σκύλου, που 

κατά την φαντασία των βοσκών οδηγεί και προστατεύει το κουράδι και 
έτσι ευτυχεί και μεγαλώνει και χιλιάζει (κάνει χίλια ζώα). 

 
Παλαιότερα επίστευαν (και έπραττον αυτό που και σήμερα ίσως γίνεται), 
ότι ο δηγός γινόταν με την βοήθεια του ανθρώπου ως εξής: Έσχιζαν το 

μηρό ενός τράγου ή κριού και έμπηχναν εκεί ένα κομμάτι ψαροκόκκαλο 
(γι’ αυτό σημειώνομε και στο περί μπολιάσματος αιγοπροβάτων σχετικό 
μέρος). Έπειτα το έρραβαν ή το εμαγάριζαν, όπως λένε με 

σκυλοκόκκαλο που έβαζαν μαζύ του στο μέρος αυτό. Έτσι επίστευαν οι 
βοσκοί και πιστεύουν ίσως και σήμερα μερικοί απ’ αυτούς πως δεν 

πιάνει λάβωμα – μάτιασμα – βασκανία, τα ζώα και πως απομακρύνονται 
και οι άλλες αρρώστιες απ’ αυτά και έτσι δεν ψοφούν τα ζώα του 
κουραδιού παρά πλησιαίνουν και χιλιάζουν. 

 
Ο οδηγός και τα άλλα ζώα της πρωτοπορίας – της εμπροσθοφυλακής – 

του κουραδιού, λέγονται μπροστέλλο ή αμάτι του κουραδιού (κάβος 
των ωζώ στην Ανατολ. Κρήτη, . Ξανθουδίδου, Ποιμ. Δυτ. Κρήτης, σελ. 
37) και έχει τα ζωηρότερα και ισχυρότερα ζώα. 

 
Σα ζώα που βρίσκονται στη μέση του κουραδιού είναι μέτρια στην 
αντοχή, ζωηρότητα κτλ. και λέγονται η μέση των ωζώ. Σα ζώα δε που 

βαδίζουν τελευταία δηλ. στην ουρά του κουραδιού αποτελούν  την 
λεγομένη κουντούρα των ωζώ και είναι πιό μικρά και ασθενή. 

 
την Ήπειρο (όπως λένε) το πρωϊνό ξεκίνημα των προβάτων για τη βοσκή 
γίνεται με την οδηγία του βοσκού και του τσομπανόσκυλου, αλλά με τη 

συνοδεία τραγουδιού και του μουσικού οργάνου που λέγεται σκάρος. ’ 
άλλα μέρη της Ελλάδος αντί του σκάρου παίζεται η φλογέρα και το 
οδήγημα των ζώων γίνεται ανάλογα. την Κρήτη οδηγούνται με τον ίδιο 

τρόπο τα ζώα στη βοσκή απ’ τους βοσκούς μας που τραγουδούν και 
σφυρολογούν (σφυρίζουν) και καμμιά φορά παίζουν το φιαμπόλι 

(θιαμπόλι = μουσικό όργανο πνευστό κανωμένο από καλάμι) κατά τη 
βοσκή. Σα πρόβατα βόσκονται σε μικρότερη έκταση από τις αίγες, οι 
οποίες απλώνουν κατά τη βοσκή, βόσκονται αραιά, όπως αναφέρει και ο 

μηρος στο Β΄Ιλιάδος «αιπόλια πλατέα αιγών». τη βοσκή οι αίγες 
τρώγουν κυρίως τρυφερά κλαδιά και τα ζώα χόρτα και καλαμιά καθώς 

μας βεβαιώνουν και τα δημοτικά τραγούδια: 
 
Μαδάρες βγάλετε κλαδιά κι’ εσείς λαγκάδια χόρτα 

Να τρών οι –γ-αίγες τα κλαδιά και τα ωζά τα χόρτα. 
 
Λάλει βοσκέ τα πρόβατα, λάλει τα ως παρέκει 

Να βρούν αέρα και δροσιά και καλαμιά να φάνε. 
 

Σο μέρος που βόσκονται τα ζώα λέγεται βοσκαρέ, η ίδια όμως ονομασία 
σημαίνει και τη νομή, το χόρτο δηλαδή που τρώγουν τα αιγοπρόβατα, το 
οποίον λέγεται βοσκαρά στην ανατ. Κρήτη. Η λέξη βοσκική σημαίνει 
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την τέχνη, το επάγγελμα και την πληρωμή του βοσκού. Ο όρος βοσκικό 
λέγεται για το φαγητό του βοσκού, που είναι συνήθως ψωμί και εληές ή 

μυζήθρα. Βοσκικά ή βλεπιτικά λέγονται και τα χρήματα που πέρνει ο 
βοσκός για την βοσκική του. Ο βοσκός πληρώνεται από τους ιδιώτες που 

έχουν ζώα και δεν τα βλέπουν (βόσκουν) οι ίδιοι, είτε κεφαλιάτικο 
(κατά κεφαλήν ζώου) είτε κομματιάτικο (κατά ζώον) είτε μηνιάτικο, είτε 
χρονιάτικο (κατά χρονιά). Σο μέρος που συνηθίζουν να βόσκωνται τα 

ωζά λέγεται παγανέ των ωζώ. Αυτό δε που περνούν καθημερινά κατά 
τη βοσκή τους λέγεται τροπαρχή ή τοπαρχή. Αλλάσσω την τροπαρχή 
των ωζώ επομένως σημαίνει μεταβάλλω τη συνηθισμένη κατεύθυνση της 

βοσκής των. Σα πρόβατα ενός κουραδιού χωρίζονται σε έγκαλα ή 
απαλλαγά και βόσκονται μαζί με τ’ αρνιά τους σε στείρα και αρνιά που 

βόσκονται χωριστά από τα προηγούμενα και σε θηλυκά, τα οποία 
αποχωρίζονται από τα θηλυκά στείρα κατά τον Ιούνιο και βόσκονται στις 
ψηλότερες μαδάρες. 

 
Eκεί χώνονται στο ξύγκι και γίνονται νευρόχοστα, γιατί είναι πιό 

θρεπτικό το λίγο χόρτο που βρίσκουν μαζί με την άλλη βοσκή και τον 
αέρα των υψηλών βουνών. Αμαλαγάδα λέγεται η τροφή της περιφερείας  
του μιτάτου  πριν μπουν σ’ αυτή ζώα άλλων μιτάτων. Άν όμως ταϊσουν 

την αμαλαγάδα κάποιου μιτάτου τα αιγοπρόβατα ενός άλλου γειτονικού, 
τότε του δίδουν το δικαίωμα να βάλη τα ζώα του στην ατάιστη 
αμαλαγάδα του μιτάτου αυτού, για ν’ αποφύγουν τις φιλονικίες. Αυτό 

όμως γίνεται κυρίως μόνον από τα ανακολιάρικα ζώα που ξεκόβουν 
από το κουράδι τους και κολλούν στα ζώα του μιτάτου που ανήκει ο 

βοσκότοπος. Για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις μεταξύ των 
μιτάτων, επιτρέπεται το άρμεγμα σε ξένο μιτάτο, αν είναι κάτω των 15-20 
ανακολιάρικων έγγαλων ζώων. Μα αν είναι περισσότερα τα διώχνουν, τα 

πρώχνουν, προς το μιτάτο τους και ειδοποιούν τους βοσκούς να τα 
πρεμαζώξουν (περισυλλέξουν). Διαφορετικά γίνονται τσακώματα και 
αφορμή ζωοκλοπής, απ’ την οποία γεννήθηκε το έθιμο των δανεικών 

κατά το οποίο, αν έκλεψε ένας 10 ή 15 ζώα του άλλου, του κλέβει κι’ 
αυτός άλλα τόσα και έτσι πάνε πάτσι (ίσα – ίσα). 

 
Σο άρμεγμα των αναγκολιάρικων ζώων επιτρέπεται ακόμη και για 
λόγους υγιεινούς, για να μην πήξη μέσα στους μαστούς των το γάλα, που 

τρυπά τους μαστούς άμα παραμείνη πολύ σ’ αυτούς και επιφέρει πολλές 
φορές το θάνατο των ζώων. 

 
ταν οι βοσκοί φύγουν από τα ζώα τους (που γίνεται συχνά για 
διαφόρους λόγους) και τα αφίσουν να βόσκωνται μόνα τους λέγουν, πως 

τα άφισαν ορνικά ή λιμπερτά – αλιμπερτά (εκ των λατινικών libero – 
liberta – liberus = ελευθερώ, αφίημι, απελεύθερος), γίνονται συνήθως οι 
κλεψιές των ζώων ή οι αγροζημίες που προξενούν τα χωρίς καθοδήγηση 

και φύλαξη ζώα, γι’ αυτό και το Κράτος δι’ αστυνομικών διατάξεων τους 
υποχρεώνει να μην απομακρύνωνται απ’ αυτά. 

 
Σα αιγοπρόβατα βόσκονται και κατά την νύκτα στους σαλεμούς που 
κάνουν. Τπάρχουν ποικίλοι ποιμενικοί όροι για το βοσκό, τη βοσκική 
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και τα αιγοπρόβατα όταν βόσκωνται, όπως λ.χ. οι εξής: Γκαλονόμος= 
αυτός που βόσκει α έγγαλα, στειράρης ή στειροβοσκός = αυτός που 

βόσκει τα στείρα, γιδάρης εκείνος που βόσκει τις έγγαλες αίγες, 
γιτσικάρης ο βόσκων τα γιτσικά, προβατάρης ο βόσκων πρόβατα, 

αρνοβοσκός ή αρνάρης, ριφοβοσκός και στην Ανατ. Κρήτη 
λιανοστειράρης, ο βόσκων τα στείρα αρνιά και ρίφια και μαροπονόμος 
αυτός που βόσκει τα μάροπα. Βόσκω = είμαι βοσκός (στην Ανατ. Κρήτη 

βοσκεύω). Ομοίως βοσκίζομαι, βοσκίζω και το συνώνυμό του βλέπω 
τα έχνη π.χ. εβόσκησα τα ζώα, έφερα βοσκησμένες τσ’ αίγες, 
αβόσκηστα έφερες τα έχνη, σήμερα έβλεπα τα στείρα μας. 

 
Διχαλωσιάρι ωζό = το πρόβατο που χωρίζει από το κουράδι και πάει 

κάπου αλλού ή σε άλλο κουράδι (διχαλώνω – εδιχαλώσανε τα ωζά), 
ορνικά άφηκα τα έχνη= εγκατέλειψα τα ζώα. Εσχίστηκε το κούτελο 
του κριγιού από τσί κουτουλιές άνοιξε το μέτωπο του κριού με τα 

κτυπήματα των κεράτων μετ’ άλλου κριού, σε αγώνα που γίνεται πολλές 
φορές με πείσμα και μέχρι αιματώσεως, απάντα μου τσ’ αίγες να μη 

κάμουνε ζημιά (απαντώ τα έχνη = εμποδίζω, βλέπω με προσοχή τα 
έχνη), παραμένω τσ’ αίγες = βλέπω (φυλάω) κατά τη νύκτα τις αίγες, 
ξυλώνω τα στείρα, ξύλωσέ μου τα ρίφια (ξυλώνω = διώχνω από κάπου 

τα ζώα συνήθως δε από ζημιά). Ζύγωξέ μου τα ωζά από το σπαρμένο 
(ζυγώνω = διώχνω), σφίξε μου τσ’ αίγες ίσια πόδες (σφίγγω = διώχνω), 
αποτσάκισε τα ωζά (αποτσακίζω= γυρίζω αναγκαστικά, αποστρέφω, 

αλλάσσω κατεύθυνση), απογαέρνω, αλλαχού δε γαέρνω = συνώμυμο 
με το προηγούμενο, εφουριαρέψανε στα λαγκά οι γ-αίγες, 

φουριαρές – φουριάρικες αίγες, φουριάρικα έχνη (φουριαρεύω = 
αγριεύω από τα σχετικά λατινικά έχνη (φουριαρεύω = αγριεύω από τα 
σχετικά λατινικά furio, furius furor = μαίνομαι, μανιακός, μανία), 

αναλώνω – σμίγω – ανακατώνω τα ωζά = αναμειγνύω τα πρόβατα, 
μαζώνω – αναμαζώνω – συμμαζώνω – πρεμαζώνω – μονομερίζω – 
μονομεριάζω τα έχνη = συναθροίζω τα ζώα. τυλώνω τσ’ αίγες = 

(στυλωμός = εμπόδιον), εμποδίζω τις αίγες να προχωρούν σ’ ένα μέρος, 
όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι: 

 
«τυλώνουνέ ντου τσ’ αίγες του και στυλωμό δεν έχουν». 
 

Γλακούνε, τζιριτούνε το έχνη και δεν τα φτάνω = τρέχουνε πολύ τα 
ζώα και δεν τα φθάνω, αράξανε, απαράξανε τα έχνη στο σπαρμένο 

(αράσσω – απαράσσω)= μπήκανε (αρπαχτά) με ορμή τα ζώα στο 
σπαρμένο, δρομιάζω τα ωζά (στα φακιά δρομιάζω = οδηγώ σε 
κατάλληλο δρόμο ή τόπο τα ζώα), λαλώ τα ζά = οδηγώ τα ωζά. 

 
Για το λάλημα των ζώων υπάρχουν και οι στίχοι του δημοτικού 
τραγουδιού: 

 
«Μην τα λαλούν με το ψοφί μουδέ και με το διώμα 

μ’ ας τα λαλούν θλιφτά – θλιφτά και παραπονεμένα». 
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Ριζώνω τα ζά – μαδαρώνα τα ζά = οδηγώ τα πρόβατα στις ρίζες – στα 
ορεινά μέρη – στις μαδάρες, ανέβασα τα ωζά στα – γ- όρη (το αόρι – τα 

αόρια, αγόρι, στα – γ- όρη = στα όρη, ως λέγεται στα φακιά), 
αναμασσώ, ξαναμασσώ, αναχαράζω, αναχαράσσω, και ανεχαράσσω 

(αναλιγκώνω, αναμασουλίζω, ανατολ. Κρήτης και αναχάραμα λέγεται 
για τα μυρικαστικά ζώα, ψαλάσσω ή ψιαλάσσω – (εψιαλάξανε τα έχνη: 
λέγεται για τα ζώα που μόλις εγγίζουν την τροφή, που τους δίδομε και 

για τα γαλατινά αρνόριφα, όταν αρχίσουν να τρώγουν λίγο χορτάρι), το 
ρήμα δε ψαλάσσω εκ του ψακή, ψιάκη (είδος χόρτου) σχετίζεται όμως 
και με το ψαύω, ψακή σημαίνει δηλητήριο, κακία, ψακώνομαι= 

δηλητηριάζομαι και ψάκισμα, ψακίζω λέγεται η πράξη και η ενέργεια 
που κάνει ο βοσκός όταν ορμά να πιάνει ένα ζώο και το ψηλαφά – το 

ψηλαφίζει για να δή αν είναι παχύ ή όχι. Κλαδίζω τα έχνη (στ’ 
Ανώγια, ακροδαμίζω) = δίδω κλαδιά δροσερά των δένδρων στα ζώα, 
συνήθως στις κακοκαιρίες ή κατά το μάντρισμά τους για μεταφορά 

κάπου. Η πράξη αυτή του βοσκού λέγεται κλάδισμα. Σο χλωρό χόρτο 
που τρώγουν τα ζώα λέγεται η νομή, το ξηρό δε ξερά χόρτα και στην 

Ανατ. Κρήτη ξερονόμη ή ξηρά νομή. φυρίζω – διπλοσφυρίζω των 
εχνώ (σφυριά, σφυρέ, σφύριγμα διπλοσφυριά, διπλοσφυρέ, 
διπλοσφύριγμα). Πασπατεύω = ψάχνω, ταϊσμένη μαδάρα, ατάϊστη 

μαδάρα, ταϊσμένο βοτάνι, ατάϊστο βοτάνι, δεματαρέ = είναι το μέρος 
που δένομε το ζώο, λαιμουδαρέ = το περιλαίμιο από το οποίο δένεται το 
ζώο, ελέσκωσε η γ-αίγα (λεσκώνω – λέσκα) = απομονώθηκε σε 

απόκρημνο μέρος η γ-αίγα, μαχώνω τα ωζά = ισοδύναμο με το μαζεύω, 
μονομεριώ σε κάποιο σημείο τα πρόβατα. Ξεκόβγω, διακόβγω λέγεται 

όταν ξεχωρίσουν από το κουράδι μόνα τους ή οι κλέφτες ένα ή 
περισσότερα ζώα, διαλέω- ξεδιαλέω, ξεσκαρτάρω τα έχνη = βγάζω τα 
σκάρτα (τα άχρηστα ζώα) του κουραδιού. Κουράδι, ρημοκούδαρο, 

κουραδάρης, βαροκουραδάρης και ξεκουραδώνω = καταστρέφω ή 
διαλύω το κουράδι. Μιά πατούλια ωζά = ένας όμιλος ζώα (στο Σοπλού 
και τ’ Ανώγει λέγεται μαδέρι), μιά κομματέ ωζά = ένα μέρος ωζά 

αποκομένα από το κουράδι μόνα τους ή από κάποιο ζωοκλέπτη, ένα 
κουτρουπάρι αίγες = μιά κομματέ αίγες λέγεται συνήθως για τις 

κουτρουβαρές αίγες ή τα κουτρουβάρια ή κουτσουκλάρια. 

 

Ε΄ 
 

Σο μιτάτον 
 

Το μιτάτον, τα σκεύη και όργανά του, 
το προσωπικόν του. 

 
α) Σο μιτάτον = Είναι το εξοχικό σπίτι ή το σπηλάρι, που βρίσκεται σε 
μιά μετρημένη (καθωρισμένη) από προτήτερα περιοχή ορεινών 

βοσκοτόπων και χρησιμοποιείται από ομάδα βοσκών, που αποτελούν 
ποιμενικό συνεταιρισμό, για την διαμονή των μιτατάρων (τυροκόμου 
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κτλ.) για τυροκομειό, δηλαδή ως τόπος κατάλληλος για την κατασκευή 
τυροκομικών προϊόντων απ’ το γάλα που βγάζουν τα αιγοπρόβατα τα 

οποία βόσκονται στην περιοχή του, ως και για την φύλαξη των προϊόντων 
αυτών και των σκευών και οργάνων του μιτάτου. Η λέξη μιτάτον, 

αναγράφεται σε αρκετά βιβλία. Οι μεταγενέστεροι συγγραφείς την 
έγραφαν με ι και η και ε (μιτάτον – μητάτον – μετάτον). τους 
Βυζαντινούς υπάρχει μητάτον και μητατόριον. Τπάρχει όμως και στα 

δημοτικά μας τραγούδια καθώς κι’ η ισοδύναμή της λέξη 
μιτατοκάθισμα. Μ’ αυτήν σχετίζονται οι λατινικές λέξεις metatus – a – 
um = μεμετρημήνος, metari = μετρώ τι – τερματίζω, castra metari = 

στρατοπεδεύεσθαι – καταστρατοπεδεύεσθαι, metatus ager = αγρός 
αφωρισμένος ακόμη δε και η ιταλική τοιαύτη comitato = κομητάτον, 

συντροφιά, ομάς φίλων. Σο μιτάτον ή μιτατοκάθισμα κτίσζεται από 
πέτρινο ξηρότοιχο συνήθως ή τακτοποιείται σε κάποιο σπήλιο 
κατάλληλον από μιά ομάδα βοσκούς ή και από ένα μόνον ιδιοκτήτη 

αρκετών βοσκοτόπων και αιγοπροβάτων, στο κέντρο περίπου της 
βοσκησίμου περιοχής που ανήκει στην ομάδα ή αυτόν και μάλιστα σε 

μέρος ευήλιο προφυλαγμένο κάπως από τους ανέμους, δίπλα στην 
μάντρα και κοντά σε νερό πηγαίο ή πηγαδίσιο. Μιτατοκάθισμα λέγεται 
όλη η εγκατάσταση του μιτάτου μαζί με την μάντρα και την βοσκήσιμο 

περιοχή του. Σο μιτάτον αποτελείται από τα εξής τρία κύρια μέρη: 1) την 
καλύβα, 2) τον κούμον και 3) την κούρτα. 
 

Καλύβα ή καλύβη είναι το τετραγωνικό ή σε σχήμα παραλληλογράμμου 
σπίτι που είναι κατασκευασμένο από ξηρολιθιά και χρησιμεύει για να 

διαμένουν εκεί οι βοσκοί και να βράζουν σ’ αυτό το γάλα και να 
κατασκευάζουν τα τυροκομικά προϊόντα. 
 

Κούμος είναι το στρογγυλό και θολοειδές (σπίτι) δωμάτιο που μοιάζει με 
χωριάτικους φούρνους και συνεχίζεται με την καλύβα με την οποία 
συγκοινωνεί με μιά πορτούλα. Η λέξη κούμος πιθανόν να σχετίζεται με 

το cumus του λατινικού υποκοριστικού cumulus, που σημαίνει κοίλος. 
Από τη ρίζα κυ ίσως να υπήρξε λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσης 

κύμος, όπως υπάρχουν όσες λέξεις σημαίνουν κοίλα πράγματα: κύλιξ, 
κύαθος, κύμβος, κύμα, κύτος (σχετικά αναφέρει ο Μ. Δέφνερ στο βιβλίο 
του «Οδοιπορικαί εντυπώσεις από την Δυτική Κρήτη» σελ. 105). την 

Ανατολική Κρήτη λέγεται τυροκέλλι και τυρόσπιτοκαι είναι κτισμένο με 
ξηρολιθιά. τον κούμον τοποθετούνται τα τυριά και οι αθοτύροι 

(ανθότυροι) για φύλαξη και καλύτερη διατήρηση. λο σχεδόν το πάτωμα 
(δάπεδο) του κούμου το σκάπτουν οι βοσκοί και κάνουν ένα λάκκον 1-
1,50 μέτρου βάθους (όσο πιό βαθύς ο λάκκος τόσο καλύτερος) για να 

υπάρχη αρκετό ψύχος που διατηρεί περισσότερο και καλύτερα τα τυριά. 
Ο λάκκος αυτός λέγεται βούβα στις Ρίζες Κυδωνίας. Η λέξη όμως βούβα 
σημαίνει και το σωρό του τυριού κατά το μοίρασμά του στα φακιανά 

μιτάτα. 
 

Σα τυριά και οι αθύτυροι διατηρούνται το καλοκαίρι πολύ καλά στις 
τρύπες και τα υγρά και δροσερά σπηλιάρια (έτσι εβγήκε και η ονομασία 
– τυρί τσή τρύπας). 
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Κούρτα ή μάντρα (στρούγγα της άλλης Ελλάδος) είναι το μέρος στο 

οποίο κουρτίζουν (βάζουν) τα αιγοπρόβατα για να τα αρμέξουν ή να 
πιάσουν (συλλάβουν) μερικά απ’ αυτά και να τα ξεχωρίσουν. Αυτή έχει 

σχήμα ωοειδές, περιτριγυρίζςεται από ένα μανδρότοιχο κτισμένο με 
ξερολιθιά (δάμακα) ύψους 1 περίπου μέτρου. Με την λέξη κούρτα 
σχετίζονται τα λατινικά cors cortem ή cohors και τα βυζαντινά κόρτη, 

κόρτις, κούρτη (αυλή, δικαστήριο, μάνδρα). Σο κούρτη ήτο 
περισσότερον σε χρήση και υπάρχει στα παλαιότερα κείμενα ως λ.χ. 
Πικατώρ 127, Αλιδάκη 86, Κρητ. Αστήρ Α΄348, Γ΄373. τη Μεσαρά 

υπάρχει και χωριό Κούρτες. (. Ξανθουδίδου Ποιμενικά Αν. Κρήτης σελ. 
14). 

 
Τα Σφακιανά μιτάτα 

 

ε όλη την επαρχία φακίων υπήρχον το 1937 περί τα ογδοήντα μιτάτα 
ή μιτατοκαθίσματα. Απ’ αυτά στένονται (λειτουργούν) τακτικά κάθε 

χρόνο 65-70 και τα υπόλοιπα πότε τη μιά χρονιά και πότε την άλλη ή 
μετά πάροδον περισσοτέρου χρόνου, γιατί η λειτουργία των εξαρτάται 
από τις κατ’ έτος παρουσιαζόμενες ανάγκες. Ο σημαντικός αυτός 

αριθμός μιτατοκαθισμάτων ίσως να προξενήση κατάπληξη σ’ αυτούς που 
δεν ξέρουν το βίο και τις απασχολήσεις των φακιανών. Μα δεν είναι 
καθόλου υπερβολικός, γιατί τα φακιά είναι η πιό κτηνοτροφική 

περιφέρεια της Κρήτης, που άλλοτε διέτρεφεν περί τις 120-130 χιλιάδες 
αιγοπρόβατα, το έτος δε 1937 είχε περί τις 40-50 χιλιάδες τοιαύτα. 

 
Οι φακιανοί έχουν ως κύριον τους επάγγελμα το του κτηνοτρόφου, 
λόγω της φύσεως του εδάφους στο οποίο ζούν, που ευνοεί πολύ την 

ανάπτυξη των αιγοπροβάτων. Κάθε φακιανό μιτάτο ανήκει εις ένα ή 
περισσοτέρους φακιανούς. Επειδή όμως συμπίπτει πολλές φορές να 
μην είναι ωρισμένοι οι ιδιοκτήτες εκάστου, γιατί γίνεται κάθε χρόνο 

αλλαγή ή ενοικίασις μερικών τμημάτων απ’ άλλα πρόσωπα, γι’ αυτό 
παραθέτω τις ονομασίες των τόπων στους οποίους στένονται τα μιτάτα. 

 
Φωρίον Ασκύφου: τη Πυροβολική, στην Φορεύτρα, στου Βατέ, 
στου Θιαπόπου, στη τάθον, στο Μακρύ Λάκκο, στο Μέσα Βατέ, 

στην Κράπη, τσι Λινές, στου Ρογδιό, στα Πηγαδάκια. 
 

Νίμπρου: στον Ξερόκαμπο, τσί Κάτω Βόθονες, στα Πηγαδάκια, 
στην Σαύρη, 2 μιτάτα στου Υιδά το σπήλιο, στου Κουρκούνη, στου 
Λαχανά, στα Κροποσέλια, στου Μαυρόχη, στα Σρικουκίδια 2 

μιτάτα, στον Ασφεντυλιδέ, στους Λάκκους 3-4 μιτάτα, που 
μεταφέρονται από τον Μάϊον και εξής στην Λειβάδα, στους Καλούς 
Λάκκους 5 μιτάτα. Σου Μουριού και των Κομητάδων: του 

Μουριού, τις Παπούρες, στων Καβρώ τηνΠαπούρα στον 
Ορθόλαγκο 3 μιτάτα. Ασφένδου: τ’ Άνω Θράτσια, στην Άμπελο, 

στη Μέσα τέρνα, στου ελλιού ή του  στην Γυριστού, στη 
Φιονίστρα, στου Περισυνάκη, στη Ξένη, στων Αμυγδάλω το 
τσουνί, στη Γαϊδαρέ (κάποτε). Καλλικρατούς, Πατσιανού, 
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Καψοδάσους: τη Ροδαρέ μιτάτα 2, καλωτής και Αργουλέ: του 
πήλιου το λάκκο, στα Καμπιά. Ανωπόλεως: την Αυλοχαρέ, στα 

Γυράλωνα, στου Δεσπότη, στου Ρούσσου τ’ αυλόχι, στο Βαθέ 
λακκούδι, στο Ποροσταύρι, στο Κοπροκεφάλι, τσί Κάτω 

Φοιραχλάδες, τσί Πάνω Φοιραχλάδες, Αραδαίνης, Αγίου Ιωάννου, 
αμαριάς, Αγίας Ρούμελης: τον Ποταμό, στον Καλόκαμπο, στα 
Ποριά στο Γκίγκιλο, στου Κατσιαβέλη, τσί Κούμους, στην 

Πετραδέ, στα Κλεισίδια, στου Κολοκυθά, στου Κουκουλά, στου 
Πυρού, στο Πλακοσέλλι, στου Σριαματη. 
 

Κυδωνιάτικα μιτάτα 
 

Από τα μιτάτα της Κυδωνίας σημειώνω τα Μεσκλιανά, τα Ζουρβιώτικα, 
τα Θερισιανά, και τα Λακκιώτικα. 
 

Μεσκλιανά – Ζουρβιώτικα 
 

Σακτικά: το Λουτσολάκι, στον Πόρο, στου Μούκακα, στη Μέλισσα, 
στου Παπά το Λάκκο, τσί Χηφακιές, τσί Κολύμπους (γιδομίτατο). 
 

Προσωρινά: το Βούλισμα, στου κουλουδά, στη υκιά, στα 
Βουκολίδια, στη Φαλέπα. 
 

Παλαιότερα μη χρησιμοποιούμενα: τα Πηγαδάκια, στον Άσπρο 
Πόρο, στο Λαγκομάντρι, τσί Καλαβρυάκες (γιδομίτατο). 

 
Θερισσιανά μιτάτα 

 

Χηλά: την Αμπελιτσέ, στα Βουκολίδια, στη Φωστή, στο Φαιράδη, 
στην Κάτω Πετρόκουρτα, στη Μέση Πετρόκουρτα, στη 
Λουτσόκουρτα. 

 
Φαμηλά: τον Ασφεντυλόλακκο, στον Κάστελλο, στου ατόπουλου, 

στην Σρύπα, στο Κλήμα. 
 
Κοντά και γύρω στο χωριό: τα Καμπιά, τσ’Αλιάκες, στη αρακήνα, 

στη Σρυπητή, στο Βούλισμα. 
 

Επειδή μετακινούνται όμως έχομεν και προσωρινά μιτάτα μέσα στη 
ίδια χρονιά. Έτσι από το Κλήμα πηγαίνουν στην Αμπελιτσέ και απ’ 
εκεί αργότερα στα Βουκολίδια. Από τον Ασφεντυλόλακκο στη Μέσα 

Πετρόκουρτα, από τον Κάστελλο στη Κάτω Πετρόκουρτα, απ’ του 
ατόπουλου στη Φωστή και έπειτα στου Φαιράδη και από τη Σρύπα 
στη Λουτσόκουρτα. 

 
Παλαιά μη χρησιμοποιούμενα: τ’ Αλύτρωτα, στου Σριαμάτη. 

 
Λακκιώτικα 
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Μέσα στο Οροπέδιο του Ομαλού: το Μαχί 3 μιτάτα, στου 
Κουτσοπέτρου, στον Ξεροπόταμο 4, στου Γιαλέ τη Μούρη 1, στον 

Κάτω Γύρο 3, στη Γωνιά, τσί Μαύρες΄, στ’ Αγούζι, στα Ρεβατσά. 
 

Έξω από τον Ομαλό, προσωρινά: τα Ρίκια 1 μιτάτο, στο Λαπογύρισμα 
2, στον Καθάριο Λάκκο 1, τσί Καλούς Λάκκους 1, στη Υώκια 1, 
στου Κυνηγού 1, στου Θοδωρούλη 1, στου Βδέστη 1, στη τέρνα 2, 

στη Πλάκα1, στο Δρύ 2, στου Μπαρότση τα ελλάκια 2, τους 
Νταγιέρους 1, στο ίδερο 1, στ’ Αβδελά 1, στου Ζουρίδη τη 
τέρνα, στην Ασφαραγγιά. 

 
Παλαιά μιτάτα (που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα και δεν έχουν 

ποτιστήρια): 
 
Έξω του Ομαλού: του Δρακακάκη, στην Καρέ, στου ιγανού, στην 

Κυλιστρέ, στου Μαχαίρα το Κατάλυμμα, στην Περιστερέ, στην 
Πλάκα. 

 
Μέσα στον Ομαλό: το Πρινομίτατο, στη Υορτέτζα, στου Μπολάνη 
το πήλιο, στου Κούκουλο το Μιτάτο, στον Αμπελιτσόλακκο. 

 
β) Σκεύη και όργανα του μιτάτου 

 

Εκτός από τα απαραίτητα σκεύη, που χρειάζονται στο μιτάτο για τη ζωή 
των βοσκών, υπάρχουν σ’ αυτό για την κατασκευή των τυροκομικών 

προϊόντων τα εξής ακόμη σκεύη και όργανα: 
 

1)Ένα ή δυό αρμεγάρια (λέβητες) για να αρμέγουν τα αιγοπρόβατα, 

που το ένα είναι χωριτικότητος 30-40 κάδων και αρμέγουν σ’ αυτό κι’ 
έπειτα μεταφέρουν μ’ αυτό το γάλα στο άλλο, που χωρεί 50-60 
οκάδες. Αυτά αναφέρονται και στην «Έμορφη βοσκοπούλα» του 

Δριμυτινού με την ονομασία χαλκώματα. 
 

2)Ένα Λαβέτζι ή Καζάνι χάλκινο γανωμένο (κασσιτερωμένο) που 
λέγεται μιτατολάβετζο, χωρεί 10 – 12 μύστατα (100-120 οκάδες) 
γάλα και δεν μετακινείται από την παρασιά (το πυρομάχι) που είναι 

τοποθετημένο για να βράζη σ’ αυτό το γάλα που τυροκομούν. 
 

3)Δύο αυλοκαύκια (ή καλοκαύκια ως αναγράφει ο Μ. Δέφνερ), 
δηλαδή φλασκιά κομένα καταλλήλως απ’ το ένα πλαϊνό τους μέρος, 
με τα οποία βγάζουν οι βοσκοί το γάλα (ανάχυμα) από το αρμεγάρι 

και το βάζουν στο λαβέντζι στο οποίο διαλύουν την πυτιά. Καυκιά 
χρησιμοποιούνται και στο μάζεμα του λαδιού και τη μετάγγισή του 
απ’ το φρασκί της φάμπρικας. ήμερα χρησιμοποιούν τενεκέδες, 

νεροκάδες αντί γι’ αυλοκαύκια. 
 

4)Ένας Σαράχτης, δηλαδή ένα ξύλο, ενός περίπου μέτρου, από 
ασφένταμο ή κυπαρρίσσι με 8-10 τσατάλια στο ένα του άκρο, φυσικά 
ή και προσθετά, που χρησιμεύει για να ταράσση ο ματρατζής το γάλα 
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στο λαβέτσι, όταν βράζη και του ρίξη την πητιά ο τυροκόμος για να 
γίνη η μαλάκα που κάνει το τυρί. 

 
5)Ένας Αϊδόνισος ή αοιδόνισος (στην Ανατολ. Κρήτη λέγεται και 

Διόνυσος, Ποιμενικά αν. Κρήτης Ξανθουδίδου). Αοιδόνισος (από το 
αοίδω), γιατί παράγει κάποια λεπτή αοιδή, όταν τρίβει το καζάνι που 
βράζει το γάλα για να κάμη τη μυζήθρα. ταν παύση το τραγούδι 

αυτό (ο ήχος, ο θόρυβος) λένε πως εκουφάθηκε το καζάνι. 
 
Διόνυσος από το σχήμα Σ που μοιάζει με Διονυσιακόν θύρσον ή 

πατερίτσα καλογέρου ή από το δονείν (κατά τον γλωσ. Φατζιδάκι 
Γλωσσολ. Μελέται 229) από το δόνυσος, δονήσιος εκ του δόνησις. 

 
6)Μιά κουτάλα ξύλινη ή σιδερένια, τρυπημένη, με την οποία μαζεύει 
ο τυροκόμος την τσίπαν και την μυζήθρα από το λαβέτσι και λέγεται 

μυζηθροκουτάλα. Για να τρώνε την αφρογαλίδα (αφρός γάλακτος) και 
το γιαούρτι κτλ. έχουν οι βοσκοί και τα βοσκοκούταλα ή ξυλοκούταλα 

ή γαλοκούταλα δηλαδή κουτάλια ξύλινα από σφένδαμο ή άλλο 
αγριόξυλο που πολλέςφορές έχουν και διακοσμίσεις σκαλισμένες από 
τους βοσκούς. 

 
7)Σρία έως τέσσερα Σουπιά (τουπί – τύπος – πλεκτοί τάλαροι του 
Ομήρου) πλεγμένα με καλάμια ή μάλλον με βέργες λυγαριάς, ή 

σιδερένια καλούπια απαραίτητα για την κατασκευή του τυριού και 
πέντε έως έξ μικρότερα τοιαύτα ονομαζόμενα τουπάκια ή τσιφίδια (ή 

αθοτυρότουπες στα φακιά) για την κατασκευή των αθοτύρων και όχι 
αφροτύρων που γράφει ο Μ. Δέφνερ στο βιβλίο «Οδοιπορικαί 
εντυπώσεις από την Δυτ. Κρήτην». 

 
8)Μιά δυό Ξεπορταρές (ή ξαπλωταρές στα φακιά ή ξεπορταρά στ’ 
Ανώγεια) δηλαδή πλάκες ξύλινες, πέτρινες ή τσιμεντένιες σήμερα, που 

έχουν στο επάνω μέρος τους αυλάκια και μας χρησιμεύουν για να 
τοποθετούν πάνω σ’ αυτές τα τουπιά που έχουν το φρέσκο τυρί για να 

(στραγγίση) σουρώση το τυρόγαλο, το οποίο μαζεύουν και το βράζουν 
με το γάλα που λέγεται ανάχυμα και κάνουν την μυζήθρα και τους 
αθοτύρους. 

 
9)Σο πιεστήριο που πιέζει το φρέσκο τυρί για να σουρώση. Αυτό 

μπορεί να λείπη και να πιεσθή το τυρί με πέτρες. 
 
10)Η Ξεπαταριά στα Ανώγεια Μυλοποτάμου, που λέγεται και 

τυροκόμος στην Ανατολ. Κρήτη είναι ένα διχαλωτό ξύλο και 
τοποθετείται πάνω στο λαβέντζι για να θέτουν επάνω τα τουπιά με τα 
τυριά να σουρώσουν. το τραγούδι του Αληδάκη στιχ. 165 ονομάζεται 

και ξεπορταρά. Ξεπορταρά όμως λέγεται στ’ Ανώγεια Μυλοποτάμου 
και η πλάκα που προεξέχει από τον τοίχο κοντά στην παρασιά (εστία) 

του μιτάτου και χρησιμεύει για να τοποθετούνται εκεί τα τουπιά το 
τυρί να πιέζωνται με τις πέτρες και να σουρώνη ο ορός σ’ ένα μικρό 
αρμεγάρι. 
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11)Λύτσα (εκ του λύω, σανίδι πάνω στο οποίο θέτουν τα τυριά και τα 

αλατίζουν. Σο όνομα λύτσα ίσως προέρχεται εκ του λύω, γιατί 
διαλύεται το αλάτι σε άλμη. 

 
12)Κνησαρόπανο, το σουροτήρι ή κνησάρα δηλαδί ένα κομμάτι 
αραιό σαν της κνησάρας ύφασμα, για να περνά και να καθαρίζεται το 

γάλα που χύνεται, από το αρμεγάρι στο λαβέτζι, που πρόκειται να 
γίνη το τυροκόμημα. τ’ Ανώγεια το λέγουν σειροπάνι και στο 
Σοπλού χαυλί. Η λέξη χαυλί ίσως έχει σχέση με το χαίνω – χαύνος 

– χαυλιώδης και σημαίνει κάτι αραιόν, όπως και το χαβούνα από το 
χαίνων, χαβός και χάος, χαβιάς που σημαίνουν χάσμα γης ή 

φάραγγα (Ποιμ. Αν. Κρήτης . Ξανθουδίδου σελ. 16). 
 
13)Ένα σφουγγάρι για να σπογγίζουν το λαβέτζι άμα το πλύνουν. 

 
14)Σσαντίλες (τυρόπανα) που χρησιμεύουν για να τοποθετούνται 

στα τουπιά που βάζουν το φρέσκο τυρί και έπειτα το πιέζουν και 
σουρώνει. 
 

15)τα προδευμένα τυροκομεία έχουν σήμερα και θερμόμετρο και 
γαλόμετρο για να παρακολουθούν το βράσιμο και το γάλα στους 
βαθμούς. 

 
16)Κουρούπι ή κουρουπάκι ή κουρούπα (αθογαλοκούρουπο στην 

Ανατ. Κρήτη) για να βάζουν την τσύπα από την οποία γίνεται η 
στάκα (το αθόγαλο). Οι κτηνοτρόφοι έχουν κουρούπα 
(μυζηθροκουρούπα) για να διατηρηθή περισσότερο η μυζήθρα και 

να την πωλήσουν αργότερα σε καλή τιμή. 
 
 

 
 

γ) Το προσωπικόν του Μιτάτου (ασχολίες και 
πληρωμή του): 

 

Σις ημέρες του Πάσχα κάθε χρονιάς ορίζεται με σκοαφνί (κλήρο) το 
μιτάτο στο οποίο θα πάη κάθε συντροφιά (όμιλος) ιδιοκτητών τα 

αιγοπρόβατά της. 
 
Μετά στένουν (τακτοποιούν) τα μιτάτα όπως λένε. Κάθε μιτάτο έχει το 

προσωπικό του (στους μιτατάρους του). Σο προσωπικό αυτό 
αποτελείται από 5-6 άνδρες που εκτελούν διάφορες υπηρεσίες 
σχετικές με τη βοσκή και την ποικιλότροπο εκμετάλευση των 500 

περίπου αιγοπροβάτων (ή 800 έως 1000 καμιά φορά δυό κουραδιών 
με δυό γαλονόμους) που έχει το μιτάτον. 

 
πως δε στο καλά οργανωμένο κράτος υπάρχει ο αρχηγός που το 
διευθύνει και οι διάφορο αξιωματούχοι και υπάλληλοι που 
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συμβάλλουν στην καλή διοίκησή του, έτσι και σ’ ένα μιτάτο βρίσκεται 
επικεφαλής – σαν αρχηγός – ο τυροκόμος, ο οποίος έχει βοηθούς 

στις δουλειές του μιτάτου, τον γκαλονόμον (εγγαλονόμον), τον 
γιτσικάρην, τον στειράρην, και τον περίσσιον ή μαντρατζήν στα 

φακιά. 
 
Ο τυροκόμος (ή κονόμος στα φακιά) είναι ο άνθρωπος, που 

προίσταται του μιτάτου και έχει την γενικήν επίβλεψη, σαν κύριο 
έργο δε την κατασκευή του τυριού, των αθοτύρων και της μυζήθρας 
και γι’ αυτό είναι ο καλύτερος και πιό έμπειρος απ’ όλους τους 

άλλους. 
 

Αυτός πέρνει ως πληρωμή της χρονικής περιόδου που εργάζεται στο 
μιτάτο, το μαξούλι (το εισόδημα τυριού αθοτύρων και μυζήθρας) 30-
35 αιγοπροβάτων και επί πλέον τα κορδέλλια του τυριού. 

Κορδέλλια (στο Αμάρι, στα φακιά και στην Κυδωνία) είναι τα 
κομματάκια – τ’ απομεινάρια- τα οποία βγαίνουν από τον γύρον του 

τυριού άμα το βγάλη από το τουπί ο τυροκόμος, οπότε το κόβει γύρω 
γύρω για να ισιώση και να ομορφήση. την Ανατ. Κρήτη λέγονται 
αποθρούλια και κάνουν το τυράκι (κουτελίτη). 

 
τ’ Ασκύρου φακίων αυτός πέρνει το (1/10) ένα δέκατο του 
εισοδήματος (του μαξουλιού) του μιτάτου. 

 
ε δυσκολώτερες τοποθεσίες των Λευκών Ορέων ως λ.χ. στο μιτάτο της 

Λειβάδας φακίων, ο τυροκόμος λαμβάνει το εισόδημα 40-45 
αιγοπροβάτων.  
 

τους Λάκκους Κυδωνίας πέρνει ο τυροκόμος το εισόδημα 50 
αιγοπροβάτων. 
 

τα Κεραμιά Κυδωνίας ο τυροκόμος λαμβάνει το μερίδιό του ως 
συνεταίρος και του σέρνουν από το ανεμικό του μιτάτου 15 ακόμη 

πρόβατα για την εργασία του. Εκεί βγάζουν ανεμικό και για το 
καντάρι που ζυγίζουν 5-10 οκάδες τυρί και για τα λαβένζια 
περισσότερο από 10 οκάδες, μα πληρώνουν τα γανωτικά 

(κασσιτερωτικά) απ’ τη μεγάλη μέση (από κοινού). Για πληρωμή των 
χαλκευμάτων (λαβεντζιών κτλ.) πέρνει στ’ Ανώγεια ο ιδιοκτήτης τους 

τα χαρκομηνιάτικα ως πρόσθετη αμοιβή και στο Σοπλού τα 
μηνιάτικα. 
 

Ανεμικό του μιτάτου είναι η εικονική αύξηση του αριθμού των 
εγκάλων αιγοπροβάτων του μιτάτου, που γίνεται με την πρόσθεση 
140-150 περίπου ζώων στο πραγματικό αριθμό των 400 περίπου 

γαλατερών τοιούτων του μιτάτου, οπότε ο αριθμός 540-550 και όχι ο 
πραγματικός αριθμός 400 μοιράζεται το εισόδημα. 
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τα ριζίτικα μιτάτα σέρνουν καθώς λέγουν αναλυτικώς 40 έγγαλα για 
τον γκαλονόμο, 40 για τον στειράρη, 30 για τον τυροκομο, 20 για τον 

περίσσιο και 20 για τουπιά, λαβέντζια και αρμεργάρια και καντάρι. 
 

Έτσι το εισόδημα τωνπαραπάνω ζώων μοιράζεται με την αναλογία 
αυτή.  
 

Γκαλονόμος είναι ο άνθρωπος που βόσκει τα έγγαλα (αυτά που 
βγάζουν γάλα), βοηθεί στο άρμεγμα και όταν έχει δουλειά ο 
τυροκόμος κατασκευάζει το τυρί, αθοτύρους και την μυζήθρα. Αν 

αποτελείται από αίγες το μιτάτο τότε λέγεται γιδάρης, γιατί βόσκει τις 
έγγαλες αίγες, αναπληρώνει δε, όπως και ο γκαλονόμος τον τυροκόμο 

στη δουλειά του, όταν συμπέση να λείπη ή να έχει άλλη δουλειά. 
Πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχουν στο μιτάτο, όταν έχη πολλά 
έγκαλα γιδοπρόβατα, ο γκαλονόμος και ο γιδάρης. Σότε πέρνει κάθε 

ένας τους, για αμοιβή, το μαξούλι 20-25 αιγοπροβάτων και κάθε 
μέρα από ένα βώλο μυζήθρα μισής περίπου οκάς (για να φάη), που 

λέγεται γκαλονομικό. 
 
Ο στειράρης (στειροβοσκός) βόσκει, ως τον Ιούνιο, τα στείρα θηλυκά 

ωζά, τα μάροπα αρνιά και τα κριάρια και πέρνει ανάλογη αμοιβή 
προς τα ζώα που βόσκει. Αυτός πέρνει συνήθως το εισόδημα 20-25 
προβάτων και το γάλα 10-15 τοιούτων, που έχει στα στείρα του και 

λέγονται γι’ αυτό στειρόγκαλα. τις Ρίζες Κυδωνίας συνήθως δεν 
αφήνουν στειρόγκαλα. Σα στειρόγκαλα τ’ αφήνουν μόνον όταν βόσκη 

μακριά απ’ το μιτάτο ο στειράρης και δεν μπορεί να πηγαίνη να τρώη 
εκεί. 
 

Ο γιτσικάρης βλέπει (βόσκει) τα ρίφια, τους τράγους και τις 
στειρόγες και πέρνει την ίδια αμοιβή με τον στειράρη. 
 

Ο τελευταίος καθ’ όλα στο μιτάτο είναι ο περίσσιος ή μανδρατζής, 
που περιποιείται και φυλάσσει το μιτάτο, φέρνει νερό και ξύλα, βγάζει 

το χουμά από το καζάνι, λαλεί (οδηγεί) τα αιγοπρόβατα στην κούρτα 
για το άρμεγμα και πέρνει ως αμοιβή τα τυρομύζηθρα 10-15 
αιγοπροβάτων. 

 
τους Λάκκους Κυδωνίας ο τυροκόμος και ο γκαλονόμος πέρνουν 

και το εισόδημα 3 ζώων σε κάθε είκοσι του μιτάτου και έπειτα βάζουν 
ένα βοηθό τους και του δίδουν το μαξούλι ενός στα είκοσι και κάνει 
τις δουλειές του περίσσιου στο μιτάτο και έτσι δεν βάζει το μιτάτο 

μανδρατζή ή περίσσιο. 
 
χετικά μπορεί να ιδή κανείς και στο βιβλίο «Οδοιπορικαί εντυπώσεις 

από την Δυτικήν Κρήτην», σελ. 16 του Μιχ. Δέφνερ, καθώς και στα 
«Ποιμενικά Ανατολικής Κρήτης» τεφ. Ξανθουδίδου. 

 
 

Σ΄ 
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υνεταιρισμοί ή κοινιάτα 
αιγοπροβάτων. 

 
Οι συνεταιρισμοί αιγοπροβάτων, κοινώς λεγόμενοι κοινιάτα είναι 5 ειδών: 
Αποκοψιάρικο κοινιάτο, ξεχαρτζιστό κοινάτο, συμμισιακό ή 

κοινάτο απλώς στα φακιά, κεφαλιοπύρωτα ή σιδεροκέφαλα και 
μαξουλοσιμμίσιακο. 

 
α) Αποχοψιάρικο κοινιάτο: Αυτό γίνεται όταν δώσωμε τα ωζά ή τις 
αίγες σ’ ένα που δεν έχει τοιαύτα ζώα με την υποχρέωση να τα βόσκη 4-5 

χρόνια καταβάλοντας αντί για κεφάλαιο την βοσκική του (την 
προσωπική του εργασία). Από την πρώτη ημέρα που γίνεται το κοινιάτο, 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, δικαιούται το μισό μαξούλι 

(εισόδημα) των αιγοπροβάτων, που πέρνει για να βόσκη, μα έχει 
υποχρέωση να πληρώση και τα μισά έξοδα για θερινούς βοσκότοπους, 

χειμαδιά, αγροζημίες και σχετικής φορολογίας. 
 
Δικαιούται δε και να σφάζει κάθε καλήν ημέρα (Φριστούγεννα, Πάσχα 

κτλ.), ή όταν του παρουσιασθή εξαιρετική ανάγκη, ένα ή δυό 
αιγοπρόβατα, όπως και αυτός που του παραδίδει το κουράδι του, αλλά 

με λογαριασμόν. ταν περάσει η τετραετία ή πενταετία του κοινιάτου, 
μοιράζουν οι κοινιαταδόροι τα αιγοπρόβατα και πέρνουν κάθε ένας τα 
μισά. Αν συμπέση να μη τελειώση η προθεσμία του κοινιάτου για κάποιο 

οποιοδήποτε λόγο, τότε διαλύεται αυτό και πέρνει αυτός μεν που διέθεσε 
τα αιγοπρόβατα όλα τα ζώα και τα μισά απ’ αυτά που γεννήθηκαν στο 
χρονικό διάστημα του συνεταιρισμού, ο δε βοσκός τα μισά απ’ εκείνα 

που ανέθρεψε. Άμα περάση το μισό χρονικό διάστημα της συμφωνίας, ο 
βοσκός δικαιούται να πάρη και από το κεφάλαιο των ζώων που έχει 

παραλάβει, μερίδιο ανάλογο προς τον χρόνο που είχε δουλέψει. Αν π.χ. 
παραλάβει ένας βοσκός 100 πρόβατα για να τα βόσκει 5 χρόνια και 
έπειτα τα βόσκει μόνον 3 τοιαύτα, τότε θα πάρη τα 70 απ’ αυτά ο 

ιδιοκτήτης τους και τα υπόλοιπα 30 ο βοσκός. Η συμφωνία των 
κοινιαταδόρων γίνεται με συμβόλαιο ή με απλό συμφωνητικό ή απλή 

προφορική συμφωνία. 
 
β) Ξεχαρτζιστό κοινιάτο: είναι ο ποιμενικός συναιτερισμός κατά τον 

οποίο δίδει κανείς τα αιγοπρόβατά του σ’ ένα άλλο, για να του τα βόσκη, 
μα τα υπολογίζει σε χρήμα το οποίο υποχρεούται να πληρώνη στον 
ιδιοκτήτη αυτός που τα πέρνει και μάλιστα όσον μπορεί πιό γρήγορα, 

γιατί τον συμφέρει έτσι πιό καλά. Αυτός που πέρνει τα αιγοπρόβατα για 
βοσκή ονομάζεται ξεχαρτζιστής (συζευτής στα φακιά). 

 
σο πιό γρήγορα ξεχαρτζίσουν με το μαξούλι τους, ξεπληρωθούν με το 
εισόδημά τους τα ζώα, που πέρνει ο ξεχατζιαστής τόσο καλύτερα είναι γι’ 

αυτόν, γιατί τα μοιράζει αμέσως και πέρνει τα μισά. 
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Κατά την διάρκεια του συνεταιρισμού αυτού πληρώνει όλα τα έξοδά του 
ο βοσκός απ’ το μαξούλι των ζώων και αν περισσεύση τίποτα απ’ αυτό 

πέρνει και ο ιδιοκτήτς και ο βοσκός με λογαριασμόν, έως ότου εξοφληθή 
το χρέος του βοσκού. ,τι πάρουν εξ’ ίσου οι συζευτάδες ή 

κοινιαταδόροι το λογαριάζουν. το συνεταιρισμό αυτό δεν δικαιούται ο 
βοσκός να πωλήση αιγοπρόβατα παρά μόνον για να ξεσκαρτάρη 
(ξεκαθαρίση) αυτά με την πώληση των γέρικων (γηρασμένων) ζώων και 

των αρσενικών αρνιών, των οποίων οι μανάδες λέγονται αρσενικομάνια, 
γιατί τα θηλυκά όλα  τα διατηρεί για να μεγαλώση το κουράδι. 
 

Σα αιγοπρόβατα ξεχαρτζίζουν συνήθως σε 2-3 χρόνια. Αν κατά την 
χρονική αυτή περίοδο δεν ξεχαρτζίσουν (δεν αποπληρωθούν) τα ζώα, τότε 

λογαριάζουν το χρηματικό ποσό που έκαναν τα αιγοπρόβατα, όταν έγινε 
το ξεχαρτζιστό κοινιάτο και το υπόλοιπο που μένει το πέρνει ο ιδιοκτήτης 
σε ζώα με την τιμή, όπου τα είχε χρεωθή ο βοσκός. Κατόπιν δε 

μοιράζονται οι δυό συνεταίροι, εξ ίσου, όσα ζώα μένουν μετά την 
πληρωμή του ιδιοκτήτου. 

 
Η συμφωνία του κοινιάτου αυτού γίνεται σαν και του προηγουμένου 
γραπτώς ή προφορικώς. 

 
γ) Κυρίως κοινιάτο ή υμμισιακό: το κυρίως κοινιάτο ή 
συμμισιακό, που λέγεται στα φακιά απλώς κοινάτο, βάζουν εξ’ ίσου 

πρόβατα ή αίγες δύο ή περισσότεροι άνθρωποι και βόσκουν μαζί, 
υποχρεούμενοι στα έξοδα εξ΄ ίσου και δικαιούμενοι ίσου μεριδίου απ’ τα 

εισοδήματά τους. Μπορεί όμως να βόσκη τα ζώα του κοινάτου ο ένας 
μόνο από τους συνεταίρους (τους κοινιατόρους ή κοινιάτορες ή 
συζευτάδες) και τότε πληρώνεται κατά τον ένα από τους τρεις τρόπους 

που υπάρχουν. 
 

1) ύμφωνα με  παλαιά συνήθεια αυτός που βόσκει το κοινάτο έχει 

δικαίωμα να σαμώνη (σημαδεύη) τον μήνα Μάρτιο από κάθε δέκα 
αναθροφάρια (αρνόριφα που ανατρέφει στο κουράδι) ένα και να 

το πέρνη για αμοιβή της βοσκής του. Σα σαμωμένα αυτά αρνόριφα 
λέγονται έμπολα δηλαδή αμπολιάρικα. Απ’ αυτά πωλεί ο βοσκός 
τα αρσενικά και πέρνει τα χρήματα που βγάζει, κρατά δε τα 

θηλυκά στο κουράδι, αφού τα εκτιμήσουν σε χρήμα οι 
κοινιαταδόροι. Σο μισό χρηματικό ποσό που κάνουν τα θηλυκά 

αυτά έμπολα πρέπει να πληρώσουν τότε οι συνεταίροι στον βοσκόν 
για να μπορούν να τα έχουν πάλιν μαζί τα αρνόριφα αυτά.  

2) Μπορεί όμως να μη πάρη έμπολα ο βοσκός, αν πληρώσουν τα 

χειμαδιάτικα οι άλλοι συνεταίροι, που δεν βόσκουν.  
3) Άν δεν εφαρμοσθή ο ένας από τους δυό προηγούμενους όρους, 

δύναται ο συνεταίρος που δεν βόσκει να συμφωνήση με τον 

βοσκόν να του δοθή κατ’ αποκοπήν και κατά κεφαλή ζώου κάποιο 
ωρισμένο χρηματικό ποσό, που είναι συνήθως 20-25 δραχμές 

προπολεμικές τον χρόνο, για κάθε κεφαλή βοσκομένου ζώου. 
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Η διάρκεια του κοινάτου εξαρτάται από το σύμπιασμά του 
(συμποιώ με τινα = έχω επιτυχία στη συνεργασία μου με κάποιο) 

και την γενική συνταύτιση των ενεργειών των κοινιαταδόρων, που 
φέρνει προκοπή στο κουράδι. τα φακιά, κατ’ ομολογία 

αξιοπίστων προσώπων, γίνηκε ένα κοινάτο προ του 1867 και 
διαλύθηκε το έτος 1935. Σο κοινάτο αυτό ήταν του Γραμματικού 
Πρωτόπαπα, απ’ την Ανώπολη και των Καρναλήδων. Σο ίδιο 

διατηρείται από 50 και πλέον χρόνια στη καλωτή το κοινάτο 
Βλαντά ή Μανούσακα μετά του Δαμανού. 
 

δ) Κεφαλιοπύρωτα ή σιδεροκέφαλα: την επαρχία του Αποκορώνου 
υπάρχει κι αυτό το είδος του συνεταιρισμού αιγοπροβάτων. ’ αυτόν 

είναι υποχρεωμένος ο βοσκός που πέρνει πρόβατα απ’ άλλον ιδιοκτήτην 
να τα βόσκει ωρισμένο χρονικό διάστημα με ωρισμένη αμοιβή κάθε 
χρόνο, μα να τ’ αποδώση πίσω στον ιδιοκτήτη, στον ίδιο αριθμό και στην 

ίδια ηλικία που τα παρέλαβε. 
 

ε) Μαξουλοσιμμίσιακο: τον συνεταιρισμό αυτόπου εφαρμόζεται στο 
Μυλοπόταμο της Ρεθύμνης, βγαίνουν όλα τα έξοδα των ζώων του 
κοινιάτου από το μαξούλι (το εισόδημά) τους και το υπόλοιπον 

μοιράζονται οι συνεταίροι δηλ. ο ιδιοκτήτης κι αυτός που βόσκει τα ζώα. 
 

Ζ΄  

 
Σο άρμεγμα. Σο γάλα. Σα τυροκομικά. 

 
Το μοίρασμα τυροκομικών προϊόντων. 

 
α) Σο άρμεγμα: Γίνεται 2 φορές την ημέρα εις τα μιτάτα. τις αρχές των 

μιτάτων αρμέγουν τα ζώα πρωϊ και βράδυ, στις στεριές, στεριές, δηλαδή 
τουν Ιούνιον και Ιούλιον, αποβραδύς, πότε πότε και το πρωϊ. 

 
τα ριζίτικα μιτάτα όμως ως λ.χ. τα Θερισσιανά αρμέγουν την αυγή μέχρι 
της ανατολής του ηλίου και το μεσημέρι και το βράδυ. Κάθε άρμεγμα 

γίνεται αφού κουρτίσουν ήτοι βάλλουν τα ζώα στην κούρτα, οπότε 
αρχίζουν να αρμέγουν οι βοσκοί – οι αρμεχτάδες ως εξής: Σοποθετούν 

πρώτα το αρμεγάρι στον λαβετζόλακκο, που έχει βάθος και πλάτος 30-
40 πόντους (πινακόλακκος Ανατολ. Κρήτης με μιά πέτρα μπροστά του, 
που λέγεται πινακόπετρα και χρησιμεύει για προφύλαξη του πίνακα 

δηλ. του αρμεγαριού) κι έχει ανοιχθή στο ποροκούρτι – στη μέση του 
πόρου της κούρτας- για να τοποθετήται το αρμεγάρι εκεί  και να μην το 
αναποδογυρίση κανένα ζώο με το κλώτσισμά του, οπότε θα χυθή το 

γάλα. Κατά το άρμεγμα μπαίνει στη κούρτα ο μαντρατζής ή περίσσιος 
και λαλεί τα ωζά για να βγαίνουν έξω προς άρμεγμα λέγοντάς τους: 

στήξω, στήξω (λάξω Ανατολ. Κρήτης που σημαίνει έλαυνε έξω) = στα 
έξω, στα έξω. Έπειτα σταματούν δεξιά και αριστερά και μπροστά καμμιά 
φορά (αν είναι πολλά ζώα) του αρμεγαριού 2-3 ή 4 αρμεχτάδες (ανάλογοι 
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με τα ζώα), αρπάζουν ένα ένα ζώο, το ασκελιάζουν, το σφίγγουν στα 
σκέλη τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βλέπη προς τα έξω της κούρτας το 

ζώο και κατόπιν πιάνουν την μουστάρα του ζώου με τα δυό χέρια τους 
και πιάνουν ανάμεσα στον δάκτυλο και τον δείχτη κάθε χεριού των, κάθε 

ρόγα της μουστάρας και μ’ ένα ρυθμικό σφύξιμο μα και απότομο 
χαλάρωμα αυτής της τανάλιας του χεριού, πετιέται, τσιρέ τσιρέ το γάλα 
και χύνεται στο αρμεγάρι. Κάθε αρμεγιά ή αρμεξιά (αρμεγιά-αρμεξά 

Ανατολ. Κρήτης) του ζώου, βγάζει 50-60 δράμια γάλακτος. Η αρμεγιά δε 
των προβάτων βγάζει ανάλογο γάλα προς τον αριθμό των ζώων που 
αρμέγονται. 

 
το μιτάτο αρμέγονται (αρμέγω – άρμεξα άρμεγμα – αρμεγμένο – 

ανάρμεχτος – ανάρμεγος) χωριστά τα ωζά, απ’ τις αίγες, όταν είναι 
πολλές. Άμα είναι λίγες αίγες αρμέγονται μαζί κι’ ανακατεύεται το γάλα, 
αρμεξιά ή αρμεγιά λέγεται το γάλα αμέλξεως και η πράξη που γίνεται 

για να βγή το γάλα απ’ την μουστάρα του ζώου. Η ώρα που αρμέγουν 
λέγεται αρμεχτό και ώρα αρμέγματος (ώρα αρμεγιάς στην Ανατολική 

Κρήτη). 
 
β) Σο γάλα: την Κρήτη, κατά στατιστική της Γεωργικής Επιθεωρήσεως 

Κρήτης, παρήγετο γάλα 8 εκατομ. οκάδων από 700 χιλιάδες 
αιγοπρόβατα που διατρέφονται σ’ αυτή απ’ τα οποία 300 χιλ. ήσαν αίγες 
(Ε. Πολυχρονίδου «Σο κατσικίσιο γάλα δια την παρασκευήν καλού 

τυρού». Εφημ. «Γεωργική Ηχώ» Φανίων 27/8/1936. Σο γάλα αποτελεί 
μιά από τις θρεπτικώτερες και υγιεινότερες τροφές του ανθρώπου. Σο 

γάλα των αιγών λέγεται γιτσικό ή κατσικίσιο και των προβάτων 
πρόβειο. Σο πρόβειο γάλα είναι λιπερότερο και επομένως θρεπτικώτερο 
από το γιτσικό ή κατσικίσιο. Τπάρχει όμως σημαντική διαφορά και ως 

προς το γάλα του ενός προβάτου από άλλου τοιούτου ή μιάς αίγας απ’ 
άλλης τοιαύτης. Σα αιγοπρόβατα που βγάζουν ολίγο, αλλά λιπερό και 
πολύ θρεπτικώτερο γάλα απ’ τ’ άλλα, λέγονται στις Ρίζες της Κυδωνίας 

φραγερά, φραγερογάλια (φραγερή αίγα ή φραγερό ωζό). Σα 
φραγερογάλια αυτά ζώα βγάζουν το λεγόμενο φραγερό γάλα και 

αναθρέφουν τα καλύτερα αρνόριφα του κουραδιού, γιατί τρώνε χόρτο 
φραγερό και άφραντο δηλαδή πολύ θρεπτικό. Σο γάλα των φρογών 
αιγών είναι καλύτερο απ’ το τοιούτο των άλλων. Προτιμάται δε τόσο στη 

Κυδωνία όσο και στα φακιά, για την διατροφή (για το τάισμα) των 
μικρών παιδιών. Σο βραδινό γάλα είναι παχύτερο από το γάλα που 

αρμέγεται το πρωί. 
 
Η ποιότης όμως του γάλακτος εξαρτάται κυρίως από το μέρος που 

βόσκονται τα αιγοπρόβατα και μάλιστα από το βοτάνι που τρώγουν. ταν 
λ.χ. τρώγουν καλοσύκια, απουράνους, ακολιές κλπ., τότε βγάζουν 
καλό γάλα. Σο γάλα είναι φαρμακερό, αν φάγη το ωζό το χόρτο που 

έφαγε το λιακόνι ή άλλα χόρτα δηλητηριώδη. Γίνεται ωσαύτως 
φαρμακερό, εάν πιή από το φυλαχτό γάλα το λιακόνι. ταν φάγη 

πολλούς κρίνους το πρόβατο παχαίνει, μα το γάλα του έχει την ιδιότητα 
να συντελή στο σκάσιμο του τυριού. Κρίνοι δε είναι τα μικρά κίτρινα 
λουλουδάκια που έχουν στρογγυλά φυλλαράκια σαν τα λουλούδια της 
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αμπεριάς και φυτρώνουν 1-2 πόντους πάνω από τη γή. Σους 
Απριλομαγιάδες (Απρίλιον και Μάιον) είναι αχαμνό το γάλα και δεν 

ξεκαρπίζει, όπως τον Ιούλιο και Αύγουστο, που είναι παχύ. Από 5 
οκάδες πρόβειο γάλα ή 6 γιτσικό λ.χ. του Απριλίου ή του Μαίου 

ξεκαρπίζει (γίνεται) μιά οκά μυζήθρα, ενώ τον Ιούλιο και Αύγουστο 
παράγεται η ίδια μυζήθρα μόνο με 3 οκάδες γάλα πρόβειο ή 4 οκάδες 
γιτσικό. Σο πρώιμο ωζό δίδει από 4 οκ. γάλα 1 οκά μυζήθρα. Από το 

ξηρό χόρτο που τρώγουν τα ζώα παράγεται πυκνότερο και παχύτερο γάλα 
και επομένως και ξηρότερο τυρί. Σο γιτσικό γάλα δεν πήσει εύκολα και 
δεν κάνει καλό τυρί. Αν έχομε μόνο γιτσικό γάλα και θέλωμε να το 

πήξωμε, τότε κορυφολογούμε από 300 οκάδες λ.χ. γάλα τις 100 και απ’ 
αυτές τις 10 οκάδες περίπου, δηλ. την κορυφή αραιά αραιά (την κρέμα) 

και τις ρίχνομε στις 200 οκάδες γάλακτος και τυροκομούμε έτσι ένα 
γάλα με 5 + 2,5 = 7,5% βούτυρο, όπως είναι και το πρόβειο και κάνομε 
μιά γραβιέρα εύγευστη και αρωματώδη, επειδή περιέχει και τα αιθέρια 

έλαια που έχει το γιτσικό γάλα. Σο πρόβειο γάλα κάνει καλύτερο τυρί 
γιατί είναι παχύτερο ενώ το γιτσικό κάνει ωραιότερη μυζήθρα. Σο 

πρόβειο γάλα έχει βούτυρο (λίπος) 6,5 – 8% και το γιτσικό 4,5 – 5,5% 
και γι’ αυτό είναι πιό άπαχα τα γιτσικά τυριά. 
 

Σα έχνη που τρώγουν αμαλαγάδα – χόρτα αμάλαγα- αμαλαγάδες, 
δηλαδή τα εντελώς ατάϊστα, άθικτα, αμαλάγευτα χόρτα στα οποία 
εισέρχονται για πρώτη φορά, βγάνουν περισσότερο γάλα. Σο γάλα 

ημπορεί να κόψη (έκοψε το γάλα – κομμένο είναι το γάλα) ή να 
νεροχωρίση (ενεροχώρησε το γάλα), από τη ζέστη της ημέρας ή το κακό 

πλύσιμο του τσικαλιού, που το βράζομε ή του δοχείου που το έχομε. 
ταν παραμένη πολλές ώρες άβραστο το γάλα κόβει ή ξυδιά, ξυδιά και 
γίνεται το ξυδιασμένο γάλα – το ξυνόγαλο από το οποίο κάνομε τον 

ξυνόχοντρο με λίγο στάρι που ρίχνομε στο γάλα αυτό και ύστερα το 
ψήνομε. Σο γάλα στις αρχές της ανοίξεως δεν πήζει καλά γιατί τρέφονται 
τα ζώα με χόρτο πολύ τρυφερό και ο τυροκόμος αναγκάζεται να το χύση 

πολλές φορές ή να το προσφέρη στους χοίρους του μιτάτου. ταν δεν 
βγάζουν πιά γάλα τα ζωά απογαλίζουν (παγολίζω Αν. Κρήτης) δηλ. 

στηρεύγουν. τα φακιά λένε πως δεν νερώνουν το γάλα, γιατί το 
θεωρούν γρουσουζιά. 
 

Σο βραδυνό γάλα λέγεται κρυγιόγαλα, όταν ζεσταθή το βράδυ και του 
βγάλουν την τσύπα και το αφήσουν ύστερα να κρυώση. 

 
Γάλα της ταχινής δε είναι εκείνο που αρμέγεται το πρωί και 
μεταφέρεται αμέσως για τυροκομική ή για πώληση. 

 
Γάλα καρπερό (από το καρπός) είναι αυτό που έχει πολύ καρπό, 
πολλές τυρώδεις, λιπαρές ουσίες. 

 
τ’ Ανώγεια χρησιμοποιούν και τους όρους στατισμένο γάλα, στατίζω, 

που σημαίνουν σταματώ μιά αρμεγιά γάλακτος, όταν δεν φτάνη για 
τυροκομία, για να την χρησιμοποιήση στην επόμενη τυροκομική 
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κατασκευή μαζί με το άλλο γάλα που θα αρμέξουν τότε. Σο στατίζω είναι 
αρχαίο και ποιητικό. 

 
γ) Συροκομικά προϊόντα: Σο γάλα που δεν ξοδεύεται ως φρέσκο το 

κάνουν οι βοσκοί τυρί. Από τα πιό παλαιά χρόνια είναι γνωστό το τυρί 
στον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες ήξευραν την κατασκευή του ως 
φαίνεται στον ηρωϊκό τραγουδιστή μας μηρο, που αναφέρει για τα 

τυριά και τα τουπιά (πλεκτούς τελάρους) του Κύκλωπα Πολυφήμου. 
 
Οι Ρωμαίοι και Βυζαντινοί είχαν ακόμη περισσότερες τυροκομικές 

γνώσεις, οι σύγχρονοι δε λαοί στηριγμένοι στην πείρα και την επιστήμη 
παρουσιάζουν σημαντική εξέλιξη στην κατασκευή και την συντήρηση  

του τυριού και στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των τυροκομικών 
προϊόντων γενικά, που έχουν θρεπτικότητα σαν και το κρέας. 
 

τις περισσότερο προοδευμένες κτηνοτροφικώς χώρες, όπως π.χ. η 
Ολλανδία, έχουν ποικιλία τυριών και καλύτερη κατασκευή από τα ιδικά 

μας στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα, όπου αν εξαιρέση κανείς 
ελάχιστα τυροκομεία, που γίνηκαν στα τελευταία χρόνια, τα μιτάτα μας 
χρησιμοποιούν για την τυροκομία αρχαϊκά μέσα και σκεύη και 

πρωτογόνους μεθόδους. 
 
τα μιτάτα μας δεν ξεύρουν οι τυροκόμοι ποιά ποιότητα τυριού θα 

κάμουν, γιατί αυτό εξαρτάται πολλές φορές από την τύχη ή από τα 
φυσικά προτερήματα, που έχει το γάλα των προβάτων. Σο λίπος που θα 

συγκρατηθή ή διαφύγη από το γάλα, όταν τυροκομούν οι τυροκόμοι μας, 
θα είναι ανάλογο με την διαφορά του πάχους του βραδυνού γάλακτος 
που είναι παχύτερο, από τους πρωϊνού, την πείρα των τυροκόμων, την 

ακανόνιστα χρησιμοποιουμένη πυθιά και θερμοκρασία και τον ανάλογο 
προς αυτά χρόνο πήξεως. 
 

Tυροκομία ή τυροκομική είναι ο τρόπος που κατασκευάζονται από το 
γάλα τα τυροκομικά προϊόντα. 

 
Συροκομώ σημαίνει παρασκευάζω τυροκομικά προϊόντα. την Δυτ. 
Κρήτη χρησιμοποιείται και το ρήμα πήζω – πήσσω το γάλα – έπηξα το 

γάλα - όταν κατασκευάζουν τυροκομικά προϊόντα από το γάλα των 
μαρτιών (οικόσιτων ζώων). Συροκομείο είναι το μέρος που τυροκομούν – 

το μιτάτο, αλλά τυροκομειό σημαίνει και το μιτάτο που τυροκομούν, 
και τα τυροκομικά προϊόντα και ισοδυναμεί με την τουρκική λέξη 
μαξούλι η οποία σημαίνει εισόδημα. 

 
Σο ξεκάρπισμα του τυριού και της μυζήθρας (καρπός – ξεκαρπίζω – 
ξεκάρπισμα), είναι ανάλογο με την εποχή του έτους. τις αρχές του 

μιτάτου – πρώϊμα δηλαδή κάνομε από 90 οκάδ. λ.χ. γάλα 11-12 οκάδες 
ξερό τυρί και 10-11 οκάδες μυζήθρα, ενώ αργότερα έχομε άλλη 

καλύτερη απόδοση. Για να γίνη όμως η μυζήθρα αυτή χρησιμοποιούνται 
και 10 οκ. γάλα ανάχυμα (ανάχυμα λέγεται γιατί χύνεται μέσα στον 
νουρό που μένει άμα γίνη το τυρί). Για να επιτύχη το τυρί χρειάζεται 
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μεγάλη προσοχή, γιατί αν πήξη δυνατά – πολλήν ώρα – το γάλα, τότε 
λέγουν πως εφλεμόνιασε το γάλα και σκά το τυρί και έτσι έχομε τα 

σκασοτύρια. Σο φλεμονιασμένο γάλα διορθώνεται κάπως με δυνατό 
τάραγμα που του κάνει ο τυροκόμος. ταν δεν αλατισθή καλά το τυρί 

βρωμίζει, κάνει το βρωμότυρο, το βρωμοτύρι, που λέγεται και ανάλατο 
τυρί. Σο περισσοαλατισμένο πάλι τυρί γίνεται σαν ασβέστης και βγάζει 
έξω το αλάτι του. Σο τυρί χαλά και για τους εξής λόγους: 1) ταν έχη 

πολύ αγαστέρα ή πυθιά, 2) άμα πήξη πολύ, 3) αν κρυγιογαλίση, 
δηλαδή αν κρυώση το γάλα από το κρύος του καιρού 4) άν δεν του 
βγάλη το χουμά ο τυροκόμος, οπότε σκά το τυρί. την τελευταία 

περίπτωση προλαβαίνει κάπως το χάλασμα του τυριού ο τυροκόμος, αν 
τσιτώση γύρω – γύρω το τουπί που έχει το χλωρό τυρί και φύγη έτσι ο 

χουμάς. 
 
Για την μυζήθρα χρειάζεται κάποια προσοχή, να μη περισσοψηθή, γιατί 

τσιλιβιάζεται και γίνεται αδρέ και λέγεται τσιβιλιασμένη μυζήθρα, 
όπως λέγεται και το περισσοψημένο τυρί τσιβιλιασμένο τυρί και ο 

αθότυρος τσιβιλιασμένος αθότυρος, όταν ψηθή πολύ, οπότε δεν 
γίνεται μαγλινός. 
 

Σο πρόβειο τυρί είναι καλύτερο και παχύτερο από το γιτσικό, αλλά η 
γιτσικιά μυζήθρα είναι πολύ καλύτερη από την πρόβεια. 
 

Η πρόβεια μυζήθρα γίνεται καλύτερη, όταν ξυδιάση πολύ το 
πυχτόγαλο, οπότε κάνει μυζήθρα σαν το ξύγκι και όχι σαν τα πίτερα, 

που γίνεται αλλοιώς. Σο ξυδιασμένο όμως γάλα κάνει άχρηστο τυρί, 
γιατί σκά πολύ. 
 

Είδη τυριού, αθοτύρου, μυζήθρας κτλ. Από το μέγεθος τυριά: 
Κεφαλοτύρια, μεγάλο τυρί, μέτριο τυρί, μικρό τυρί, τυράκι και το 
αντίθετό του ο τύρος (υπάρχει διήγημα λαϊκό... όφου λαζάνια τάκαμε 

ο τύρος ο μεγάλος), το καλικωτό ή ζηλοκούπι ή ζηλοκουπάκι, που 
κατασκευάζεται απ’ το γάλα των μαρτιών του σπιτιού, με πυθιά ή 

συκόγαλα. 
 
Σο κατσοχοίρι είναι ένα μικρό τυράκι με σχήμα ακανθόχοιρου 

(κατσόχοιρου), που γίνεται από το αραιό υπόλειμμα της μαλάκας που 
μαζεύομεν, όταν αρχίζη να ζεσταίνεται ο αφρός.  

 
Από την ποιότητα και τον τύπο τους: Κεφαλοτύρι, γραβιέρα, 
τουλουμοτύρι. τα παλαιά τυροκομεία κάνουν συνήθως μόνον 

κεφαλοτύρια.  
 
Καλό τυρί, κακό τυρί, μέτριο τυρί, σκασοτύρι, σκασοτυράκι 

βρωμοτύρι, βρωμοτυράκι, αψέ τυρί, περισιοαλατισμένο αρμυρό 
τυρί, ανάλατο τυρί, σκουληκιασμένο τυρί (το τυρί που κάνει 

πηδητάλους, είδος σκουληκιών άσπρων). 
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Από την εποχή της κατασκευής τους: Πρώϊμο τυρί, πρωϊμοτύρι, 
πρωϊμοτυράκι, όψιμο τυρί, οψιμοτύρι, οψιμοτυράκι. Σα 

τυροκομικά προϊόντα όλα τα λέγουν τυρερικά. Για να δοκιμάσουν το 
τυρί οι βοσκοί και ιδίως οι αγοραστές το φαλιάρουν, του κάνουν φάλια. 

Σο φαλιάρισμα, γίνεται με το μαχαίρι που καρφώνουν στο τυρί και 
σχηματίζουν ένα τρίγωνο μικρό στη μέση του περίπου και σύρουν το 
τριγωνοειδές αυτό κομμάτι του τυριού και δοκιμάζουν το τυρί, απ’ την 

καρδιά του – το εσωτερικό του και έπειτα γυρίζουν την φάλια στην θέση 
της και σκεπάζουν τις κοπές που έκαμε το μαχαίρι στο τυρί, με την 
κάσα – ακαθαρσία, που έχει απ’ έξω τούτο. Ένα τυρί ολόκληρο λέγεται 

ένα κεφάλι τυρί ή κομμάτι τυρί. Έχω π.χ. 2 κεφάλια ή κομμάτια τυρί. 
 

Έχομε αθοτύρους που λέγονται: Καλός αθότυρος, κακός αθότυρος, 
τσιβιλιασμένος, ανάλατος, αψές, πρώϊμος, όψιμος, φρέσκος, 
χλωρός, ξερός, παλαιός αθότυρος, αθοτυράκι, πρωϊμαθοτυράκι. Ο 

καλύτερος αθότυρος είναι ο γιτσικός. 
 

Ποικίλες ονομασίες έχει και η μυζήθρα: Μαλάκα όταν τρώγεται 
φρέσκια (αυτή που κάνομε τυρί), γλυκειά μυζήθρα (εκείνη που γίνεται 
μετά την κατασκευή του τυριού και τρώγεται έτσι φρέσκια και συνήθως 

ανάλατη), αναζετή μυζήθρα, ζεστή μυζήθρα, ξυνή μυζήθρα, 
αναδερή μυζήθρα σύχουμη μυζήθρα (συν-χουμάς), κεφαλομυζήθρα, 
(η μυζήθρα που κάνουν τα καλιτσούνια, που διατηρείται σε πυθάρι ή 

κουρούπι 1-3 χρόνια και λέγεται τότε πυθαρομυζήθρα ή 
κουρουπιασμένη μυζήθρα). Πυχτογαλένια μυζήθρα (επειδή έχει 

πολύ λίπος το οποίο γλιτσιά και χαλά ενωρίτερα από την γαλομυζήθρα), 
γαλομυζήθρα, που είναι η νοστιμώτερη απ’ τις άλλες, τυρομάλαμα ή 
τυροζούλι, το μικρό είδος τυρομυζήθρας, που γίνεται όταν είναι λίγο το 

γάλα που τυροκομούν και δεν φθάνει να γίνη χωριστά το τυρί και 
χωριστά η μυζήθρα. Από το γάλα κατασκευάζεται και ο γιαούρτης και 
η γιαούρτη ή το γιαούρτι ή γιγούρτι, το οποίο γίνεται και ντορμπά 

γιαούρτι ή σουρωτό γιαούρτι, όταν το βάζωμε σ’ ένα πανί ή σακκί και 
το αφήσωμε να σουρώση 1-2 ημέρες. 

 
Από το γάλα μαζεύουν την (κρούστα) τσύπα (σύφαρ ή γραύς) και κάνουν 
το στακοβούτυρο – την στάκα – το αθόγαλο, που το βάζουν στους 

κουνενούς (πήλινα μικρά αγγεία με δυό αυτιά), οι χωρικοί μας και το 
πωλούν. Σην τσύπα αυτή ψήνουν με αλεύρι και βγάζει βούτυρον. 

 
Σρώγεται όμως η αφρογαλίδα του και το γάλα βρασμένο ή και άβραστο 
ή και ως κρυγιόγαλο. 

 
δ) Η τυροκομική ή το τυροκόμιμα: Η εργασία αυτή γίνεται στο μιτάτο 
πρωϊ και βράδυ από τον Συροκόμον κυρίως, που κατασκευάζει τα 

τυροκομικά προϊόντα. τα τελευταία του μιτάτου γίνεται μόνο το πρωϊ, 
γιατί λιγοστεύει το γάλα των αιγοπροβάτων και το βραδυνό γάλα τους το 

φυλάουν, γι’ αυτό λέγεται και φυλακτό και το αναζένουν το πρωϊ 
ανακατεύοντες σ’ αυτό και το γάλα που αρμέγουν τότε. 
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Σο γιτσικό γάλα δεν κάνει μόνο του καλό τυρί και γι’ αυτό 
χρησιμοποιείται πολύ σπάνια για τον σκοπό αυτό. Οι τυροκόμοι όμως 

ανακατεύουν πότε πότε το πρόβειο γάλα με το γιτσικό σε αναλογία 30, 
40 ή και 50% και κατασκευάζουν τυρί κατωτέρας ποιότητος. Από το 

γιτσικό γάλα που αφήνουν ανάχυμα (ανέχυμα Ανατ. Κρήτης, πρόσγαλο 
στη Μάνη = το γάλα που χύνεται τον ορρό για να γίνη η μυζήθρα) γίνεται 
κατ’ αντίθεση προς το τυρί η καλύτερη μυζήθρα, ως βεβαιώνει και η 

λαϊκή έκφραση: «πρόβειο τυρί αγόραζε και γιτσικιά μυζήθρα». 
 
Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται τα τυροκομικά προϊόντα είναι ο 

εξής: Αφού αρμέξουν τα ζώα βάζουν το γάλα μέσα σ’ ένα μεγάλο καζάνι, 
που το λέγουν μιτατολάβετζο. Πότε πότε το περνούν τότε από κνισάρα ή 

κανένα λεπτό πανί για να μείνουν σ’ αυτό οι ακαθαρσίες. Κατόπιν 
πέρνουν το λαβέντζι αυτό και το στένουν στην παρασιά, όπου ανάβουν 
φωτιά έως ότου ζεσταθή λιγάκι. Έπειτα διαλύουν σ’ ένα ποτήρι νερό την 

πυθιά  (πυσιά στα φακιά) δηλαδή μιά σκόνι που έχει την ιδιότητα να 
πήση το γάλα, την χύνουν δε μέσα στο γάλα το οποίο μένει έτσι 

σκεπασμένο μισή περίπου ώρα. «Για το πήξιμο του γάλακτος 
χρησιμοποιείται και η αγαστέρα (μαγιά τουρκιστί) ή τυρεύτης δηλ. το 
πυνκό γάλα – το πρωτόγαλο (ή πρωτόγαλη Ανατολ. Κρήτης), που πέρνουν 

οι βοσκοί από το στομάχι των αρνιών ή ριφιών του γάλακτος, όταν τα 
σφάξουν». Σην πυτιά αυτή την φυλάσσουν ανακατευμένη με γάλα στο 
αγαστερικό (πήλινο αγγείο σφαιρικού σχήματος). 

 
Ψστόσο έχει πήξη το γάλα και πέρνουν τον ταράχτη και το ταράσσουν, 

ως ότου διαλυθή και γίνη σαν κομμένο γάλα. Όστερα γυρίζουν πάλιν τον 
ταράχτη σιγά σιγά από τα πλάγια του καζανιού και μαζεύεται στη μέση 
του ένα μέρος γάλακτος που λέγεται μαλάκα και τη συγκεντρώνει ο 

τυροκόμος με τα χέρια του και κάνει το τυρί. Βγάζουν τότε την μαλάκα 
από το καζάνι και τη βάζουν σε 2-3 τυρόπανα (τσαντίλες στα φακιά) 
κρατώντας με τέτοιο τρόπο απ’ τα άκρα του το κάθε τυρόπανο, ώστε να 

ημπορή να μπαίνη εύκολα η μαλάκα σ’ αυτό. Η μαλάκα 
αναποδογυρίζεται ύστερα και τοποθετείται στα τουπιά (τυπία) και 

γίνονται τα τυριά. 
 
Η μαλάκα που προορίζεται για τυρί πιέζεται καλά με πέτρες ή στο 

πιεστήριο, όταν μπή στα τουπιά, για να σουρώση το υγρό της. Μιά μέρα 
μετά το πέτρωμα του τυριού, το βγάζουν από τα τουπιά, το ξετουπίζουν 

(τουπίζω – τουπί – τύπος αρχ.), το αλατίζουν καλά και το θέτουν ύστερα 
σε υγρά και ψυχρά μέρη – στις βούβες των κούμων, όπου το γυρίζουν 
κάθε ημέρα και το αλατίζουν επί τριάντα μέρες. Σο τυρί παραμένει 

έπειτα εκεί ως ότου το μοιράσουν και το πωλήσουν. τα ορεινά μιτάτα το 
τυρί μεταφέρεται μετά 30 μέρες που κατασταίνει, όπως λέγουν, στους 
τάφκους ή τις τρύπες ή υγρά υπόγεια και σπηλαιώδη μέρη, όπου 

παραμένει μέχρι επτεμβρίου ή Οκτωβρίου που το πωλούν. Σο τυρί το 
τρίβει τότε ο τυροκόμος μ’ ένα μάλλινο πανί κι’ έτσι καθαρίζει. 

 
Άμα βγάλουν την μαλάκα από το καζάνι μένει σ’ αυτό το ρόψιχο (εκ του 
αραιός – αρός και ψύχα) ή αϊράνι στα φακιά (εκ του αραιός κατά 
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μεταγραμματισμό ή επένθεση του ι και αναλογία προς άλλα ουσιαστικά 
εις –άνι π.χ. τυγάνι – σαγάνι, καζάνι. Λέγεται όμως αϊράνι και το αραιό 

ύφασμα (. Ξανθουδίδου, «Ποιμενικά Ανατ. Κρήτης» σελ. 19), δηλαδή τα 
θρουλίδια της μαλάκας, που βγιαίνουν από το καζάνι για να μη 

ασχημίσουν τη μυζήθρα. Μένει ακόμη στο καζάνι ή λαβέντζι ο ορρός ή 
νουρός (φακιά) από τον οποίον γίνεται η μυζήθρα, αφού τον 
ανακατέψουν με το γιτσικό γάλα που έχουν ανάχυμα. Ο νουρός έχει 

ασπροκίτρινο χρώμα άμα πετύχει στο δέσιμο, είναι διουρητικός, 
καθαρκτικός για το αίμα του ανθρώπου και θαυμάσιο φάρμακο για τους 
αρρώστους. τον νουρό που σουρώνει απ’ την μαλάκα και σ’ αυτόν που 

υπάρχει στο καζάνι έχουν μείνει κι’ άλλες ουσίες του γάλακτος. 
 

την Ανατολ. Κρήτη λέγουν τότε πως ανθεί, αθίζει, αφρίζει το χάρκωμα 
και πως τραγουδεί ή συρίζει το καζάνι ενώ το τρίβουν με τον αϊδόνισο. 
ταν πάψη να τραγουδή το καζάνι λένε πως κουφαίνεται, πως 

εκουφάθηκε και χύνουν το ανάχυμα σ’ αυτό. Σο ξαναζεσταίνουν λοιπόν 
λίγο, ως ότου να δέχεται τη ζέστη το δάχτυλο του τυροκόμου, που 

βρίσκεται μέσα σ’ αυτόν μέχρι να μετρήση ως τον αριθμό δέκα. Έπειτα 
του χύνουν το ανάχυμα (πριν να βράση λέγεται τότε σουχλί) και το 
αφήνουν και βράζει καλά. Έπειτα βγάζουν την φωτιά από την παρασιά 

και τραβούν με μιά κουτάλα (τρύπια) την μυζήθρα που έχει γίνει και 
έχει χωρίσει και την βάζουν σε μικρά τουπιά (αθοτυροτούπια) για να 
σουρώση, ενώ την ανακατεύουν και την ισιώνουν με το κουτάλι για να 

γίνη καλύτερα το σούρωμά της. Έτσι τυροκομούνται οι αθότυροι, που 
αλατίζονται και φυλάσσονται ύστερα, σαν και τα τυριά. Η μυζήθρα 

μπορεί να μείνη ανάλατη τότε και έχομε την γλυκειά μυζήθρα, ή να 
αλατισθή και να γίνη η συνηθισμένη μυζήθρα που δεν κάνουν 
αθοτύρους παρά την πουλούν. Για να επιτύχη η μυζήθρα χρειάζεται 

προσοχή, γιατί αν βράση ο νουρός με το ανάχυμα περισσότερο απ’ ότι 
πρέπει και δεν προφθάσουν να σύρουν έξω από την παρασιά την φωτιά, 
περισσοψήνεται και η μυζήθρα τσιβιλιάζεται και γίνεται έτσι η 

τσιβιλιασμένη μυζήθρα. Πρέπει όμως να μη χυθή και περίσσιο 
ανάχυμα στον νουρό, γιατί μεθεί το ανάχυμα και δεν αποδίδει την 

κανονική μυζήθρα. 
 
Μετά απ’ την κατασκευή των αθοτύρων και της μυζήθρας μένει στο 

λαβέντζι ένα υγρό υδαρές, που λέγεται χουμάς (εκ του χύνω, χυμός. 
Τπάρχει και η φράση «χουμά κουτάλια» για τα ταραγμένα, τα άτακτα 

πράγματα), τον οποίο δίδουν στους χοίρους ή τον χύνουν. 
 
την Ανατολ. Κρήτη ζεματίζουν το τυρί στον βραστόν χουμά, για να κάμη 

σκληρότερη επιφάνεια. Σο τυρί λέγεται τότε ζεματιστό τυρί, 
χρησιμοποιούν δε και το ρήμα χουμίζω (χουμίζω το τυρί). Εκεί 
χρησιμοποιούν ακόμη και το μολοφίζω (εκ του ομαλός – ομαλίζω και 

ψηλαφίζω κατά σύμφυρση) = λειαίνω με το χέρι την επιφάνεια του 
τυριού. 

 
ε) Σο μοίρασμα των τυροκομικών προϊόντων του Μιτάτου: Κατά τον 
μήνα Αύγουστο που είναι γινομένο (ώριμο) το τυρί, πηγαίνουν στο μιτάτο 
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οι μέτοχοι του και το μοιράζουν ως εξής: 1) Βγάζουν όλο το τυρί έξω από 
τους κούμους (τις αποθήκες που το είχον από τον καιρό που το 

εκατασκεύαζαν). 2) Διαλέγουν το νόμη του καθ’ ενός που έχει μαδάρα 
(βοσκοτόπους). Νόμη είναι το τυρί το οποίον πρέπει να δώση το μιτάτο 

σε κάθε ιδιοκτήτη μαδάρας ακόμη και αν μεταξύ των ιδιοκτητών αυτής 
ευρίσκονται μέτοχοι του μιτάτου. 3) Κανονίζουν τα αιγοπρόβατα εις 
καυκιά. Σο κάθε καυκί περιλαμβάνει είκοσι ζώα. 4) Βουβιάζουν 

δηλαδή κάνουν βούβες το τυρί (βούβες είναι τα μερίδια και μάλιστα 
αναλόγως προς τον αριθμόν των καυκιών των ζώων. Εάν λ.χ. έχει κανείς 
100 ωζά, ήτοι 5 καυκιά ζώα πέρνει πέντε βούβες τυρί, εάν 150 πέρνει 7 

βούβες κ.τ.λ.). 5) γίνεται το σκράφνιασμα του τυριού. Μετά το 
λογαριασμό των καυκιών και το ανάλογο βούβιασμα ρίχνουν σκραφνί 

(κλήρο) και σκραφνίζουν ποιές βούβες θα πάρη ο κάθε συνεταίρος του 
μιτάτου. Γι’ αυτό σιάζουν κλήρους ίσους τον αριθμόν με τις βούβες και 
τα καυκιά των ζώων. ε κάθε κλήρο απ’ αυτούς γράφεται το όνομα ενός 

ιδιοκτήτου. Αναλόγως των καυκιών ζώων που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης, έχει 
και κλήρους με το όνομά του γραμμένο σ’ αυτούς. Εάν π.χ. έχη 60 

πρόβατα ένας ιδιοκτήτης, τότε θα γραφή το όνομά του σε 3 κλήρους, εάν 
έχει 100 σε 5 τοιούτους, εάν 140 σε 7 και ούτω καθ’ εξής. Σους κλήρους 
τους ανακατεύει εις ένα μανδήλι ή καπέλλο ο Μανδρατζής (περίσσιος 

στις Ρίζες Κυδωνίας) ή κανένα μικρό παιδί και έπειτα βγάζει ένα ένα απ’ 
αυτούς και τον τοποθετεί σε κάθε βούβα τυριού. 6) Όστερα από το 
σκράφνισμα ζυγίζουν όλο το τυρί που πέρνει κάθε μέτοχος και αν έχει 

περίσσιο το δίδει εις άλλον που του λείπεται, ή αν έχει ολιγώτερο πέρνει 
απ’ εκείνον που του περισσεύει και έτσι κανονίζεται το μοίρασμα καλά. 

Σα 400 – 500 έγκαλα πρόβατα του μιτάτου βγάζουν 1000 περίπου  
οκάδες τυρί από 2-3 οκάδ. κάθε ένα και 150-200 οκάδες μαλλί. Η 
συνήθης αναλογία τυριού που πέρνει κάθε καλή χρονιά ένα πρόβατο 

είναι 2 - 2 ½  οκάδες. τις κακές χρονιές πέρνει μονάχα 1 οκά τυρί το 
κάθε πρόβατο. Ο τρόπος αυτός που αναφέραμε για το μοίρασμα του 
τυριού, επικρατεί στα φακιά. τα Ριζίτικα χωριά της Κυδωνίας ζυγίζεται 

όλο το τυρί και λογαριάζονται όλα τα έγκαλα ζώα του μιτάτου και 
κατόπιν υπολογίζουν πόσες οκάδες τυρί αναλογεί σε κάθε ζώον. 

Αναλόγως δε με τα ζώα που έχει κάθε συνεταίρος λαμβάνει και ποσότητα 
οκάδων τυριού. Εάν π.χ. έχη κανείς 100 ωζά και πέρνει 2 οκάδες τυρί 
κάθε ένα, τότε θα πάρη το όλον 200 οκάδες τυρί. Οι αθοτύροι και η 

μυζήθρα ζυγίζονται και μοιράζονται σε οκάδες σε αναλογία των 
αιγοπροβάτων κάθε συνεταίρου του μιτάτου. Εάν π.χ. έχη κανείς 100 

αιγοπρόβατα του γαλάτου, καθώς λέγουν και αναλογή μιά οκά 
μυζήθρα, ή αθοτύρου σε καθένα θα πάρη αυτός 100 οκάδες μυζήθρα ή 
αθοτύρου. τα φακιά πωλούνται οι αθοτύροι και η μυζήθρα κατά 

διάφορα χρονικά διαστήματα και βαστά το λογαριασμό τους ο τυροκόμος 
μέχρι της διαλύσεως του μιτάτου, οπότε μοιράζει στους συνεταίρους τα 
χρήματα, ανάλογα με τα ζώα που έχουν. Σο μοίρασμα των χρημάτων 

αυτών γίνεται αφού αφαιρεθούν τα τυχόν σηκώματα, οι προκαταβολές 
καθενός, καθώς και τα γενικά έξοδα του μιτάτου, που ανέρχονται στο 

τελείως τακτοποιημένο μιτάτο σε 2 – 2 1/2 χιλιάδες δραχμές 
προπολεμικές και δημιουργούνται με την αγορά αλατιού, πυθιάς και των 
σφαζομένων στις κουρές προβάτων κλπ. απαραιτήτων πραγμάτων. Και 
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μιά μέρα μόνο να κάμη στο μιτάτο το έγκαλο αιγοπρόβατο και ύστερα να 
ψοφήση πέρνει μαξούλι σα να ήταν όλη την περίοδο της χρονιάς, όπως 

και τα άλλα έγκαλα ωζά ή αίγες. Οι παλαιοί τυροκόμοι, επειδή ήσαν 
αγράμματοι τελείως για να κρατούν τους λογιαριασμούς του μιτάτου, 

εχρησιμοποιούσαν ξύλα λεγόμενα τσέτουλες. Εις τις τσέτουλες αυτές 
εχάρασσαν γραμμές για τις οκάδες και κουκίδες για τα δράμια των 
τυροκομικών προϊόντων, που έπερνε κάθε συνεταίρος. Οι γραμμές και 

κουκίδες που εχάρασαν ήσαν παρόμοιες με τα τοιαύτα συμβολικά 
σημάδια του κανταριού (στατήρος). Για κάθε συνεταίρον υπήρχε και μιά 
τσέτουλα στην οποία εκρατούσε το λογαριασμό του ο τυροκόμος για όλη 

τη χρονική περίοδο του μιτάτου. Κατά παλαιό έθιμο – συνήθως κάθε 
μέτοχος μιτάτου λαμβάνει αναλόγως του αριθμού των ζώων του και 

ανεμικό, αέρα, ήτοι κάτι περισσότερο από το κεφάλαιό του, από τα ζώα 
του, όπως εσημειώθη προτήτερα. 
 

τα Μεσκλά Κυδωνίας, λ.χ. ο τυροκόμος πέρνει ανεμικό 40 πρόβατα ή 
αίγες, ο γκαλονόμος 30, ο περίσσιος 30, ο στειράρης ή στειροβοσκός 25 

δηλαδή 125 συνολικά, ενώ αλλού πέρνουν μέχρι 140. Σο κάθε μιτάτο 
αποτελείται από δυό κοπάδια που λέγονται γκαλομάντρια και έχουν 
200 – 260 έγκαλα (έγγαλα) ζώα κάθε ένα. Ανεμικά συνήθως δεν σέρνουν 

για τους ιδιοκτήτες των ζώων του μιτάτου, εκτός αν απασχολούνται 
συγχρόνως με μιά απ’ τις παραπάνω δουλειές του. 
 

Έτσι διαλύεται (ξελύνει στο Ροδάκινο Ρεθύμνης την ημέρα του Προφήτη 
Ηλία, 20 Ιουλίου) το μιτάτο. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Η΄  

 
Κρέας και δέρματα 

 
α) Κρέας: Σο κρέας των αιγοπροβάτων είναι δύο κυρίως ειδών: α) 
πρόβειο και β) γιτσικό. Απ’ αυτά τα κρέατα είναι καλύτερο στην γεύση 

και θρεπτικότερο το πρόβειο. 
 

Σο πρόβειο κρέας: Είναι αρνίσιο ή του αρνιού, κρέας βυζαστάκου ή 
βυζασταριού ή γαλαθηνού αρνιού, κρέας προβατίνας ή προβατινίσιο ή 
προβάτου, ή πρόβειο, κριγιού κρέας, ή κριγιαρίσιο, ή κριγιαρίστικο, 

κρέας βαρβάτικο ή μουνούχικο, βαρβατόκριγιου ή μουνουχόκριγιου, 
γεροντόκρεας, γεροντοπροβατίνας κτλ.  
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Σο γιτσικό κρέας: Είναι κρέας ριφιού, ριφίστικο ή ριφίσιο ή γαλαθηνού 
ριφιού ή του γάλακτος ή βυζασταριού ή βυζαστάκου ή βυζαστακιού 

ριφιού, κρέας αίγας, γίδας, γιτσικό κρέας, στειρογιδίστικο, κρέας 
στειρόγας, κρέας γεροντόγας, γροδίστικο, γεροντόκρεας, κρέας τράου, 

τραϊσιο, τραγίστικο, κρέας βαρβατότραου, βαρβαροτραϊσιο κρέας, 
μουνουχότραου κρέας ή μουνούχικο, κρέας μεσότραου ή μεσοτραϊσιο ή 
μεσοτραγακιού, κρέας τραόπουλου κτλ. Ομοίως για όλα τα είδη κρέατος 

κλεψίμιο, κλεψιμέϊκο κρέας κτλ., το από κλαπέντα ζώα προερχόμενον. 
Από το πάχος του διακρίνεται σε κρέας παχύ και κρέας αδύναμο. 
 

Σα πρόβατα έχουν πιό αδύναμο κρέας στο αριστερό μέρος, με το οποίο 
κοιμούνται και γι’ αυτό οι αγοραστές προτιμούν το κρέας απ’ το δεξιό 

τους μέρος. Άμα είναι παχύ το ζώο λέγεται πως έχει φράξει από τα ξύγκα 
και επειδή σκεπάζονται το νεφριά του από το πάχος (λίπος), λέγεται 
χωσονέχρι (χώνω – νεφρί). Μπορεί όμως να είναι παχύ το κρέας χωρίς 

να είναι πολύ σκεπασμένα τα νεφριά τους με το ξύγκι και τότε λέγεται 
και το ζώο και το κρέας ξώπαχο (έξω-πάχος). 

 
Σο κρέας του κούτουλου (άνευ κεράτων) ζώου είναι παχύτερο από του 
κερατσάτου, γιατί τρώει πιό εύκολα το χόρτο απ’ τα δύσκολα μέρη στα 

οποία εμποδίζεται κάπως απ’ τα κέρατά του το κερατσάτο. Σο βοτάνι 
γενικά και ο τόπος που βόσκονται τα ζώα συντελεί στην ποιότητα του 
κρέατός τους. Σο κρέας π.χ. της μαδάρας Γεωργιουπόλεως δεν είναι τόσο 

νόστιμο και παχύ σαν το κρέας της τραβοποδιάς Λευκών Ορέων, όπου 
σκαλίζουν τα ζώα την γη με τα πόδια τους και τρώγουν την πιπερόριζα ή 

απ’ το κατσικίσιο της Γαύδου (το γαυγιωτάκι, το γαυγιώτικο κρέας) που 
είναι και παχύ και νόστιμο, γιατί είναι πιό αλατισμένο το χόρτο της 
νησίδος αυτής. Σα φακιανά κρέατα είναι παχειά γενικώς, αλλά άσχημα 

στην εμφάνιση, γιατί μαυρίζουν απ’ τους κυπαρίσσους και τους πρίνους, 
που τρώγουν κυρίως τα ζώα.  
 

Σο κρέας του μουνουχότραου ή μουνουχόκριγιου είναι καλύτερο απ’ τα 
κέρατα των βαρβατότραων και βαρβατόκριγιων, μπορεί δε να σφαγή το 

μουνούχικο ζώο οποιαδήποτε εποχή, ενώ το βαρβάτικο μυρίζει άσχημα 
(βρωμεί – βγάζει βαρβατίλλα, βαρβατέα) και σφάζεται στα πεδινά μέρη 
προ του Μαϊου  και στα ψηλότερα ως π.χ. στα φακιά τον Μάιον, που 

δεν έχει θυμίσει (δεν έχει γοργή γενετήσιο ορμή). Σο κρέας παρουσιάζει 
διαφορά όχι μόνον από ζώο σε ζώο, αλλά και μεταξύ του ιδίου ζώου, ως 

προς διάφορα μέρη του σώματός του. Λέγεται πως το μπροστινό μέρος 
και ο κουδουνάρης, δηλ. ο λαιμός της αίγας έχουν το καλύτερο κρέας. Ο 
λαός λέγει ακόμη: «Πρόβειο μερί αγόραζε και γιτσικό μπετούρι». 

Μπετούρι είναι το στήθος του ζώου. 
 
Για να δούμε αν είναι παχύ ένα ζώο προσέχομε αν είναι λίγο μαδησμένο, 

γιατί σ’ αυτά που παχαίνουν μαδούν λίγο τα μαλλιά τους. Μπορούμε 
όμως και να ψάξωμε (ψαύω) με το χέρι στο στήθος την εληά του ζώου ή 

την ουρά του και την ράχην του, τα οποία άμα είναι παχύ το ζώο μας 
κάνουν να μη αισθανόμεθα την σκληρότητα των οστών του. 
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Για το σφάξιμο του ζώου έχομε αρκετές λέξεις ως λ.χ. σφάζω, 
αποσφάζω – έσφαξα – απόσφαξα την αίγα ο σφάχτης, ο κασάπης, ο 

γδάρτης (γδέρνω – έγδαρα τ’ ωζό). ταν αργίση να ψοφήση το 
σφαζόμενο ζώο τότε αργεί να βρωμέση το κρέας του. Λέγεται όμως και ότι 

βρωμίζει το κρέας του σφαζομένου ζώου πολύ γρήγορα, και το φτυούν οι 
κρετόμυγες, όταν βρωμούν τα χνώτα του σφάχτη ή γδάρτη του. 
 

Για να ψηθή καλά και σύντομα το κρέας των γέρικων ζώων, το ποτίζουν 
λίγο προ της σφαγής του με ένα ποτηράκι τσικουδιά (ρακή) ή βάζουν την 
ρακή αυτή στο τσικάλι που ψήνεται το γέρικο κρέας ή ρίχνουν σ’ αυτό 

λίγη σόδα ή ένα δροσερό αμπελόκλημα. 
 

Τπάρχουν όμως και πολλές άλλες ονομασίες για τα διάφορα μέρη του 
σώματος της αιγός ή του προβάτου ώς λ.χ. όφκερα πλευρά, μπροστινά 
πλευρά, πισινά πλευρά, το στήθος, το στηθούρι, το μπετούρι, το μερί, το 

συνέφρι, ο ατζίποδας ο γκάρδας, (εισοφάγος) κτλ. 
 

β) Σα δέρματα και η χρησιμότης αυτών: 
 
α) Είδη δερμάτων: Σα δέρματα των αιγοπροβάτων λέγονται κοινώς 

προβιές και έχουν τις εξής ονομασίες: Αρνιές, ριφιές, κριγιαρές, 
βαρβατοκριγιαρές, τραγιές, βαρβατοτραές, προβατινιές, γιδιές, 
γεροντοπροβιές (από τα γερασμένα αιγοπρόβατα) και μαρτές (ήτοι τα 

δέρματα των οικοσίτων αρνιών). 
 

Φρήση των δερμάτων: Σα δέρματα (οι προβιές) των ζώων αυτών 
χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία. Με τις προβειές όμως των αιγών, 
ριφιών και τράγων κατασκευάζονται οι ασκοί (τ’ ασκιά), που φέρουν τα 

ονόματα: γιδάσκια, ριφάσκια, τραγιάσκια ή τραγάσκια. Σα ασκιά 
είναι ποικίλων μεγεθών και επομένως διαφόρου χωρητικότητος. Σα από 
δέρματα αρρένων ζώων κατασκευαζόμενα ασκιά είναι στερεώτερα των 

άλλων. Από τις προβειές των ριφιών γίνονται συνήθως μικρά ασκάκια, 
που ονομάζονται αραγοί. Οι αραγοί γίνονται κάποτε και από 

γιδοπροβιές. Για την κατασκευή του αραγού απαιτείται να ξυρισθή το 
δέρμα και να φύγουν απ’ αυτό όλες οι τρίχες πράγμα που δεν συμβαίνει 
στην κατασκευή των ασκιών. Οι αραγοί είναι μικρότεροι των ασκιών και 

μικροτέρας μάλιστα αντοχής, μα είναι καθαρότεροι και μας 
χρησιμεύουν για να βάζωμε συνήθως μυζήθρα, γάλα, μέλι και ενίοτε 

λάδι, και νερό. Από κομμάτια των αραγών γίνεται και το 
τζαγκαρευτικό, που στα φακιά καλείται αράϊ ήτοι μικρά θήκη 
δερματίνη σαν τσαντάκι στην οποία τοποθετεί ο βοσκός τα εργαλεία της 

τζαγκαρικής, που του είναι απαραίτητα για την επιδόρθωσι των 
υποδημάτων (στιβανιών) του. Για να γίνη το τζαγκαρευτικό (αράϊ) όπως 
πρέπει χρειάζεται ολόκληρη ή προβιά ριφιού. Προς τούτο είναι ανάγκη 

να γδαρθή από την κεφαλή να πάη κάτω την κοιλιά και τα πόδια, ως τα 
νύχια. Από κομμάτια των αραγών κάνουν οι βοσκοί και το 

μυζηθραραγό ή ληδαραγό εις τον οποίο βάζουν το βοσκικό τους, την 
μυζήθρα ή τις εληές, που θα φάνε όταν βόσκουν. Ένα τέτοιο κομμάτι 
δέρματος βάζουν οι βοσκοί και στην πλάτη του σακκουλιού που κρεμούν 



 62 

στη ράχη τους, αφίνοντες τούτο ανοικτό από το επάνω μέρος για να 
τοποθετούν εκεί το τζαγκαρευτικό τους, ώστε να μην ανακατεύεται αυτό 

με το φαγητό τους και προς τούτοις να εμποδίζη το λάδωμα της ράχης 
του βοσκού, από τις εληές ή την μυζήθρα που έχει στο σακκούλι του και 

να μη σχίζεται εύκολα το σακκούλι. Από το δέρμα των αγριμιών, των 
αρνιών και ριφιών και κάποτε των αιγών (από αγριμόγες) βγάζομε το 
λουρί. 

 
Σο λουρί γίνεται με δύο κυρίως τρόπους: 1) το σέρνομε μόλις σφαχθή το 
ζώον και γδαρθή αμέσως, οπότε είναι ζεστό το δέρμα και βγαίνουν 

εύκολα και οι τρίχες και 2) αφήνομεν το δέρμα και βρωμέζη και έτσι 
βγάζομε την αγουδουρέ του ήτοι την κάσα (ακαθαρσία) και τις τρίχες με 

μιά σιδερόσκαλα του σαμαριού, που ξύει το δέρμα, το οποίο κρατά ένας 
απ’ το ένα μέρος και άλλος το τεντώνει με ένα ξύλο από το άλλο. Από τα 
δέρματα των αιγοπροβάτων κατασκευάζουν οι βοσκοί και τους δόμους 

ήτοι τις σόλες και τα τακούνια των στιβανιών των. Για ένα ζευγάρι δόμους 
εχρειάζοντο, παλαιότερα που τους εχρησιμοποίουν, τέσσερεις προβιές τις 

οποίες εξύριζαν χλωρές και κατόπιν τις εξήραιναν και αργότερα τις 
έβαζαν στο νερό και τις απάλυναν. Αφού τις απάλυναν, τις έκοβαν 
πολλές λουρίδες (κορδέλλες) τις οποίες ετύλισαν και κατόπιν τις 

συνέρραπτον με λουρί, που περνούσε από τις τρύπες που άνοιγαν δύο 
σουβλιά και έτσι έκαναν τους δόμους, ήτοι ένα είδος σόλας και 
τακουνιού τα οποία ήνωναν και εστερέωσαν με δύο τσεντουρέλες 

(μικρά κομμάτια) αγναφόπετσο που έβαζαν με λουρί στη μύτη και στο 
τακούνι του στιβανιού. Οι δόμοι ήσαν σαν τα λάστιχα που 

χρησιμοποιούμε σήμερα, δεν εγλυστρούσαν και ημπορούσε να τους 
φορή κανείς 2-3 χρόνια στη Μαδάρα χωρίς να χαλάσουν. τα φακιά 
που γινόντανε συνήθως οι δρόμοι κατεσκευάζετο και η Κολέβδα. Η 

Κολέβδα ήτο μικρά θήκη που γινόταν από το ξυρισμένο και ενίοτε 
γναμένο δέρμα του όρχεος του βαρβατόκριγιου συνήθως ή του τράγου 
και εχρησίμευε στο βοσκό ως ποτήρι για ν’ αντλήση νερό από στέρνα ή 

πηγάδι και για να πιή γάλα, αφού αρμέξη σ’ αυτή κανένα αιγοπρόβατο ή 
αφού τη γεμίση από το αρμεγάρι. Αυτή και τη φούσκα (την κύστη του 

σφαζομένου ζώου) χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί μας και ως 
καπνοσακούλα. 
 

Από περιέργεια σημειώνω ακόμη ότι βρίσκονται ολόκληρα τα δέρματα 
των αιγοροβάτων, που ψοφούν και τα τρώγουν οι (αετοί) καναβοί, γιατί το 

φάγωμα του κρέατος των ζώων αυτών γίνεται με προσοχή από αυτούς και 
μάλιστα ως εξής: Σρυπούν τα όρνια από το πίσω μέρος το ζώον και έπειτα 
ενώ τραβά το δέρμα ένα απ’ αυτά, το άλλο τρώγει. Κατόπιν ανταλλάσσουν 

το έργον τους, έως ότου καταβροχθίσουν το ζώον. Σα πρόβεια δέρματα 
χρησιμεύουν στα χωριά ως στρώματα μικρών παιδιών, για βούρτσες 
(βρούτσες) του μπαντανά (του ασβεστώματος οικιών) και ως μικροί 

τάπητες τοποθετούμενοι κοντά στο κρεββάτι για να πατούν τα γυμνά 
πόδια. 

 

Θ΄  
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Κουρά και είδη αυτής. 
Μαλλί και τρίχα και χρησιμότης αυτών. 

 
Κουρά και είδη αυτής:  Η κουρά των αιγοπροβάτων γίνεται για να μη 
καψώνουν και για να καθαρίζουν, ξεψωριάζουν, ξεμαντακιάζουν 

ξελουθρακιάζουν (λουθρακιάζω – λούθρακοι = είδος ζωϋφίων που 
ενοχλούν τα αιγοπρόβατα). Αρχίζει την άνοιξη και τελειώνει το 

φθινόπωρον γίνεται δε μερικώς ή ολικώς κατά περιόδους στα μιτάτα 
συνήθως. Σο γενικό και επίσημο, ας πούμε, κούρεμα γίνεται τους 
Απριλομαγιάδες (Απρίλιον και Μάϊον) σε μέρα ωρισμένη από προτήτερα. 

Σότε μαζεύονται στο μιτάτο οι βοσκοί και οι κουραδάροι (νοικοκυροί των 
ωζών ή αιγών) 20-30 συνήθως φέρνοντες κρασιά ψωμιά και φαγητά, των 
οποίων τα περισσεύματα, κατά συνήθεια, δεν επιστρέφουν πίσω. Μόλις 

πρεμαζευτούν αυτοί φέρνουν οι βοσκοί τα αιγοπρόβατα και τα (βάζουν 
στην κούρτα) κουρτίζουν. Κατόπιν μπαίνουν δυό βοσκοί στην κούρτα 

μέσα και λαλούν τα ζώα αυτά προς τα έξω ενώ δυό ή περισσότεροι 
συνάδελφοί τους στέκουν στην πόρτα της κούρτας (στο παροκούρτι) και 
κουρεύγουν οι κουρίσκοι (καλοί και κακοί κουρίσκοι) με τις ψαλίδες 

χωριστά του κάθε βοσκού τις αίγες ή τα ωζά για να μην ανακατωθή η 
τριχιά ή το μαλλί. την Ευρώπη χρησιμοποιούνται κουρευτικές μηχανές 

χειροκίνητες και ηλεκτροκίνητες και για πολλά συγχρόνως αιγοπρόβατα. 
Εκείνοι που είναι στο παροκούρτι 2-3 συνήθως πιάνουν ένα ένα 
αιγοπρόβατο και το δίδουν στους άλλους να το κουρέψουν. υνήθως 

κουρεύουν πρώτα τις αίγες και ύστερα τα ωζά στα φακιά, στις Ρίζες δε 
Κυδωνίας συμβαίνει το αντίθετον. Για να γίνη η κουρά του προβάτου το 
μπουζιάζουν (δένουν δηλαδή τα πόδια του με ένα σπάγγο ή σχοινάκι) το 

μπούζιαστρο για να μη τσιλιπουρδά (κουνιέται) και του κόβουν όλα τα 
μαλλιά ήτοι το κουρεύουν. 

 
Ο κουρίσκος αρχίζει την κουρά από το δεξιό μέρος από το 
προσάγκωνο (Ίμβρος και Ασκύφου φακίων). Σο μαλλί που κόβουν 

βγαίνει σαν την προβειά και στρώνεται κάτω και έπειτα το ποκαριάζουν 
– το κάνουν ποκάρια οι γυναίκες (το τυλίσουν σαν ρολό). Ποκάρι είναι 

το μαλλί ενός προβάτου που έχει τυλιχθή ρολό και είναι ½ οκά περίπου. 
Σα μαλλιά που πέφτουν χάμαι από τα ποκάρια λέγονται στρωσίδια, 
αυτά δε που μαζεύουν από την κούρτα στο τέλος της κουράς 

αποκουρίδια. 
 
Κατά το κούρεμα του μουνουχόκριγιου μένει εκτός της κουλοκουρίδας 

(κουλουκουριάς) και η σφεντιλίδα (σφεντιλίζω) στο γύρο του λαιμού, 
επειδή είχε κουρεθή τον Μάρτιον ο λαιμός του για να του βάλουν το 

κουδούνι. Η αίγα για να κουρευθή πρέπει να την κρατή ο βοσκός από τα 
κέρατα ή να βάλη το κεφάλι της στα σκέλη του και έπειτα να της κόψη, 
όλη την τριχιά, πλήν εκείνης που βρίσκεται στο σκινόραχό της και 

λέγεται σομάρι. ταν αποστομωθούν οι ψαλίδες και δαγκώνουν και δεν 
κόβουν καλά τα μαλλιά, τότε ακονίζονται στα ακόνια ή με λιμάκια. Σα 

αιγοπρόβατα πολλές φορές είναι κακόκουρα, κακοκούρευτα, 
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δυσκολοκούρευτα, όταν έχουν κέραθο, δηλ. κάσα  (κάποια κιτρινωπή 
ουσία, ακαθαρσία), οπότε κολλά η ψαλίδα και πρέπει να πλυθή με 

κρασί για να καθαρίση. 
 

Ο κέραθος υπάρχει σ’ ωρισμένες ράτσες ωζών κακοσκαρωμένων. Σο 
πρόβατο βγάζει και μιά άλλη ακαθαρσία μαύρη, που το κατσιάζει και 
λέγεται μαρόλιπος. Μετά το κούρεμα γίνεται στο μιτάτο φαγοπότι γερό 

και γλέντι. Κάθε βοσκός κουραδάρης σφάζει ένα από τα καλύτερα 
αιγοπρόβατά του για να φάνε οι παρευρισκόμενοι. τα φακιά μπορεί να 
σφαούν και δέκα αιγοπρόβατα στο μιτάτο, όταν γίνεται η κουρά. Ο 

τυροκόμος μόλις αδειάσουν οι βοσκοί από το κούρεμα, έως ότου ψηθούν 
τα σφαχτά (σφάζω-σφαχτό) δίδει άφθονο γάλα σ’όλους και κόβει ένα τυρί 

και αθοτύρους μέσα σ’ ένα τουπί (τάλαρος πλεκτός κατά τον μηρον) και 
φέρνει ψωμί, γιαούρτι (γιγούρτι) και σύχουμη μυζήθρα (χουμάς–σύν- 
χουμά = σύχουμη) και κρασί και τρώνε και πίνουν και γλεντίζουν οι 

παρευρισκόμενοι. Σο γλέντι και φαγοπότι συνεχίζεται όλη τη μέρα και 
μετά διαλύουν λέγοντες την ευχήν «και του χρόνου». Αλλά και στην ώρα 

της κουράς κερνούν διαρκώς τους κουρευτάδες ή κουρίσκους 
(φακιά) και τους δίδουν μεζέδες διάφορους. 
 

Κουρές προβάτων: Οι κουρές των προβάτων καθώς και των αιγών είναι 
διαφόρων ειδών. Διακρίνομεν δε 5 κουρές για τα πρόβατα 1) το 
κουλουκούρισμα 2) το κούρεμα στείρων 3) το κούρεμα έγκαλων 4) την 

αρνόκουρα ή ριφόκουρα και 5) το σφεντίλισμα. Σο κουλουκούρισμα: 
Γίνεται το Υλεβάρη εις τα ωζά που βόσκονται στα χαμηλά μέρη και τις 

αρχές Μαρτίου σ’ εκείνα που βρίσκονται στα ορεινά τοιαύτα. Κατ’ αυτό 
αφαιρούν από το πίσω μέρος της κοιλίας το μεταξύ των οπισθίων ποδών 
μαλλί, που λέγεται (κολόκουρο) κουλοκουρίδα, κουλουκουρές. 

 
Η κουρά των στείρων: Είναι συνήθως τον Απρίλιο. Σότε κουρεύονται 
καθ’ ολοκληρίαν, σιόκουρα, τα στείρα ωζά και βγαίνουν τα 

στειρόμαλλα, καθώς και τα θηλυκά αρνιά και τ’ αρσενικά της ζωής που 
προορίζονται για μουνούχοι όμορφοι ή βαρβάτοι κριοί. 

 
Σο κούρεμα των έγκαλων: Μας δίδει τα εγκαλόμαλλα και συμπίπτει 
με τους μήνες Μάϊον στα φακιά και Ιούνιον (Πρωτογούλι) στις Ρίζες 

Κυδωνίας. Η αρνόκουρα και ριφόκουρα χρησιμοποιείται και Ιούνιον 
σιόκουρα και έχομε από τα αρνιά το καλύτερο είδος μαλλιών τις 

αρνιές. Σο σφεντίλισμα: Είναι το είδος της κουράς που κάνουν οι 
βοσκοί τον Αύγουστο ή τις αρχές επτεμβρίου, οπότε κουρεύουν τα ωζά 
γύρω γύρω στο λαιμό και βγάζουν τα ωραία μαλλιά που λέγονται 

σφεντιλίδια. Σο κούρεμα αυτό γίνεται για να μη βρίσκουν εκεί 
καταφύγιο οι μαντάκοι. Οι μαντάκοι είναι ζωϋφια, που μαζεύονται είς 
το λαιμό των ωζώ και τα ενοχλούν και ιδίως άμα πιάσουν κατσιφάρες 

(ομίχλες), ήτοι από τον Οχτώβρη και εξής που αρχίζει και βρέχει. Για την 
εξαφάνιση του ζωϋφίου αυτού κάνομε το κατσιγαράλοιμα τον Νοέμβρη, 

ότε αλοίφομε το κεφάλι, το λαιμό και το μπέτη (το στήθος) των ωζώ με 
κατσιγάρους (κατακάθισμα του λαδιού), το αποτελεσματικώτερο όμως 
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μέσον για την καταστροφή τους είναι το χιόνι. Γι’ αυτούς θα γίνη λόγος 
στο περί ασθενειών κεφάλαιο. 

 
Κουρές αιγών: τις αίγες παρατηρούνται είδη κουράς. Αναλόγως δε του 

κουρέματός τους έχομεν: 1) αίγες ασκόκουρες ή σιόκουρες 2) τις με 
σομάρι. Ασκόκουρες ή σιόκουρες λέγονται όταν τις κουρέψωμε 
εντελώς τον Μάϊον και τις κάνομε σαν ασκί (ασκός – κουρά – 

ασκόκουρες), κουρά με σομάρι είναι όταν κουρέψωμε την αίγα και 
αφήσωμε τις τρίχες μόνο στο σκινόραχό της. 
 

Διακρίνομε όμως και τις άκουρες αίγες, που δεν έχουν κουρευθή 
καθόλου. Σα γενικά για την κουρά των προβάτων ισχύουν και για την 

κουρά των αιγών. 
 
β) Μαλλί – τρίχα και χρησιμότης αυτών: το σχετικό με τους 

ποιμενικούς χαρακτηρισμούς κεφάλαιο υπάρχουν πολλά πράγματα για 
το χρώμα και την ποιότητα του μαλλιού και της τρίχας των 

αιγοπροβάτων. 
 
ημειώνομε όμως μερικά ακόμη σχετικά μ’ αυτά και την χρησιμότητά 

τους. Διακρίνομε: άσπρο μαλλί, μαύρο μαλλί, καψαλό μαλλί και 
άσπρη τρίχα και ψαρή τρίχα. 
 

μοια λέμε: πλυμένα μαλλιά, άπλυτα – ανύπλυτα μαλλιά, 
κατσιασμένα μαλλιά, αρνιές – αρνίστκα μαλλιά, γεροντόμαλλα, 

αδρόμαλλα, απαλομάλλια, μεταξόμαλλα κτλ. 
 
Σο μαλλί χάνει τα 2/3 περίπου από το βάρος του, όταν πλυθή. Σα 

άπλυτα μαλλιά διατηρούνται μέσα σε σακκιά, άμα τα μπιθιάξωμε καλά. 
Σο άπλυτο μαλλί έχει την ιδιότητα να καθαρίζη τα χέρια σαν το σαπούνι, 
όταν πλυθούμε μ’ αυτό. 

 
Η ποιότης του μαλλιού εξαρτάται από τον τόπο που βόσκονται τα ζώα. 

σο πιό ήμερος είναι ο τόπος τόσο πιό απαλομάλλια γίνονται τα ωζά, γι’ 
αυτό δε είναι σαν το μετάξι τα μαλλιά των προβάτων της Μεσαράς. Σα 
ωζά γίνονται αδρομάλλια από τον ήλιο τα κλαδιά και τα ανώμαλα μέρη 

στα οποία βόσκονται. Σο μαλλί των ζώων αυτών βλάπτεται και από την 
βροχή και την υγρασία. Σα λεπτόμαλλα (τα ρούντα) κυρίως πρέπει να 

προστατεύωνται από την βροχή και υγρασία κάτω από υπόστεγα, γιατί 
δεν γλιστρά απ’ τα μαλλιά τους το νερό να πέφτη, όπως συμβαίνει με τα 
(φλοκάτα) που έχουν χονδρές τρίχες. 

 
Με τα μαλλιά κατασκευάζονται ποικίλα μάλλινα υφάσματα χειροποίητα, 
που χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο. Οι χωρικοί μας κατασκευάζουν 

τις περίφημες Κρητικές πατανίες (κλινοσκεπάσματα) και τις τριφτικές 
παλέτσες, τα μιτατογέλεκα, τις ρασόκαρτσες, τα ράσα (καπότα-

επανωφόρια) απ’ τις ρασιές που υφαίνουν στα εργαστήρια (στους 
αργαλειούς) και έπειτα τις τρίβουν στις ρασοτριβές, για να πετάξουν 
μαλακό χνούδι. 
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Κι’ από την τρίχα βέβαια γίνονται πολλά πράγματα και οι εξαιρετικοί 

γαμπάδες (ράσα από τρίχα),που χρησιμοποιούν συνήθως οι βοσκοί για 
τη βροχή, γιατί γλιστρά το νερό της βροχής απ’ τις τρίχες και φεύγει και 

έτσι δεν τους βρέχει. Από την τρίχα γίνονται οι ντορμπάδες ή πετσέτες 
(ελαιόπανα), που τοποθετούν οι χωρικοί τον αλεσμένο ελαιόκαρπο και 
τον πιέζουν στις φάμπρικες και τ’ άλλα πιεστήρια για να βγάλουν το 

λάδι. 
 

Ι΄  

 
Αναπαραγωγή και πολλαπλασιασμός 

αιγοπροβάτων. 
 

Η αναπαραγωγή και ο πολλαπλασιασμός των αιγοπροβάτων γίνεται με το 
πήδημα των ζώων του κουραδιού από τους βαρβατόκριγιους και 

βαρβατότραους. την καλή χρονιά αργούν να θυμίσουν (θυμίζω) τα 
βαρβάτικα ζώα και έτσι φαίνεται από τον μήνα Αύγουστον, πως θα είναι 

ωζοχρονέ ήτοι καλή χρονιά για τα ωζά. ταν θυμίσουν αυτά από τον 
Απρίλιον ή Μάϊον, τότε θα είναι γουρσουζοχρονέ για το κουράδι και θα 
αρχίσουν να ρίχνουν τα αιγοπρόβατα – ήτοι να κακογεννούν και μάλιστα 

ψόφια αρνόριφα, από του Οχτωβρίου ή Νοεμβρίου. Σο πήδημα των ζώων 
τούτων, στις καλές χρονιές, διαρκεί από τις αρχές του Αυγούστου ως τις 
αρχές του Οκτωβρίου. ταν είναι πολύ θυμωμένα τα αιγοπρόβατα και 

γυρίζει συγχρόνως το φεγγάρι και έχομε λήγωση, τότε λασιούν, στις 
Ρίζες Κυδωνίες γυρεύουν, όλα τα ζώα και μπορεί να πηδηθούν και 200 

τοιαύτα σε διάστημα μιάς ημέρας. Έτσι χρησιμοποιούνται τα ρήματα 
λασιώ ή γυρεύω – γυρεύγω, πηδώ – πηδιούμαι (στο Λασήθι λάμομαι 
– λάμονται τα ωζά). Σο εμφανιζόμενο δε στα ειδύλλια Θεοκρίτου 

«βατεύονται αι αίγες» του ρήμ. βατεύω βατεύομαι χρησιμοποιείται 
σήμερα στις όρνιθες και στα αυγά, που είναι για αναπαραγωγή (ο 

πετεινός βατεύει – βατεύγει την όρνιθα – βατεμμένα είναι τα αυγά). 
 
Η δυναμικότης των κριών και τράγων για διαιώνιση του είδους είναι 

ανάλογη προς το τρυφερό ή το ασθενικό και γηρασμένο της ηλικίας των. 
Σην κατωτέρα βαθμίδα δυναμικότητος των ζώων αυτών κατέχουν ο 
μεσότραος και μεσόκριγιος, απ’ τους οποίους ο πρώτος πηδά κάθε χρόνο 

μέχρι 25 αίγες, ο δε δεύτερος περί τα 15 πρόβατα και ο εννιάχτης 
(εννεαετής) τράγος ή κριός που πηδά περί τα 20 ζώα. Οι διχρόνηδες 

τράγοι και κριοί πηδούν 30-35 ζώα, οι τριόχτες (τριετείς) περί τα 50, οι 
τεσσαράχτες, 70-80 διατηρούντες το ρεκόρ δυναμικότητος, ένεκα της 
ακμής της ηλικίας των, οι πεντάχτες περί τα 60 και οι εξάχτες και 

επτάχτες έως 50 λόγω του γήρατός των. Αξιόπιστοι φακιανοί βοσκοί με 
εβεβαίωσαν, ότι ένας φευγάρης κριός επήδησε στο ξένο κουράδι που 
έφθασε 60 λασιάρικα πρόβατα, από τις 6 το απόγευμα ώς τις 9 το πρωί 

της επομένης ημέρας. Η ικανότης των βαρβάτικων ζώων ενός κουραδιού 
είναι αξιοθαύμαστη, όπως δείχνουν οι παραπάνω αριθμοί. Είναι όμως 
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παρατηρημένο ότι κουράζεται – ή όπως λέγουν οι βοσκοί απολασιά – ο 
κριός ή τράγος που πηδά πολλά ζώα και δεν δίδει καμμιά σημασία 

στην σκανδαλιστική πρόκλιση και στο μύρισμα, που του κάνουν τα ζώα 
που γυρεύουν. Κατά την ποιμενική έκφραση ο κριός ή τράγος που 

περιέρχεται στην κατάσταση αυτή λέγεται απολασιάρης. Γενικά δε 
καλούνται απολασιάρικα τα βαρβάτικα ζώα, που έχουν εξαντληθή από 
την προς διαιώνιση του είδους εργασίαν. Για να μη εξαντλούνται όμως 

υπερβολικά τα ζώα αυτά και να ψοφούν τον χειμώνα, ο καλός βοσκός 
φροντίζει να έχη ένα βαρβάτικο για κάθε τριάντα ζώα. τα φακιά και 
άλλα μέρη της Κρήτης, για να μη πηδά (οχεύη) πρόωρα τα ωζά ο κριός 

του κρεμνούν ένα πανί μπροστά στο αιδαίο ή ένα κομμάτι προβίδι 
(δέρμα), που λέγεται λάτανο (εκ του λάτης = ο οχεύων, με την κατάληξη 

–α-ον- που σημαίνει ένδυμα λ.χ. κόπανον, τρύπανον, δρέπανον). Σότε ο 
κριγιός λέγεται λατανιασμένος στην Ανατολ. Κρήτη και τα φακιά 
κυρίως και βρακωμένος στην Κυδωνία, από τα ρήματα λατανιάζω και 

βρακώνω. Σο λατανιάζω λέγεται ακόμη και στους ανθρώπους, που 
είναι εξαντλημένοι από καταχρήσεις. 

 
ημείωση: τη αμαριά φακίων υπάρχουν φουριάρικα (άγρια) ζώα 
λεγόμενα δίφορα που γεννούν 2 φορές στους 13 μήνες μέσα και έτσι 
βυζαίνουν και πηδιούνται συγχρόνως και πολλές φορές πηδιούνται από τα ζώα 
που εγέννησαν. Αλλά και στη Γλώσσα κοπέλου διφορίζουν τα ωζά και κάνουν 
έως 4 αρνιά. το Δ της Οδύσσειας στιχ. 85 γίνεται λόγος, πως γεννούν και τρεις 
φορές τα ζώα αυτά. 
 

Σα πρόβατα και τα γίδια γεννούν σε 5 μήνες, όπως λέει και το λαϊκό: Σο 
ούτσι ούτσι τέσσερεις και η καρκατίνα πέντε και το σκυλί και το γατί 

εξηνταπέντε μέρες. Καρκατίνα εδώ σημαίνει την προβατίνα. Οι βοσκοί 
θέλουν να γεννούν πρώϊμα – το μεσοχείμωνο - τα ζώα τους, για να έχουν 

πρώϊμα αρνιά. Αυτό όμως κάνει τα ζώα να ρίχνουν (να κακογεννούν) και 
να παθαίνουν στην γέννα τους. Για να διακρίνουν οι βοσκοί, αν είναι 
κοιλιοβαρεμένη (γαστρωμένη) μιά προβατίνα ή αίγα, βάζουν λίγο νερό 

στο αυτί της και αν τινάξη μόνη της το κεφάλι της, τότε είναι 
γαστρωμένη, αλλοιώς είναι στείρα, ή ψάχνουν την κοιλιά της για να 

βρουν το έμβρυο. 
 
Η ράτσα των αιγοπροβάτων καλυτερεύει, αν αφήση καλά αρνόριφα ο 

βοσκός στο κουράδι του μετά το σάκασμά τους. Σα αρνόριφα αυτά 
πρέπει να τα διαλέξη από καλές μάνες, που έχουν καλό μαλλί και 
μεγάλη και καλή μουστάρα που αρμέγεται εύκολα. Πρέπει όμως να 

προσέξη ώστε και τα αρνιά να είνα πρόθυμα, όμορφα και 
καμπουρομύτικα. Έτσι θα κάμη καλά αναπιάσματα (ανάπιασμα – 

αναπιάνω) θα δημιουργήση καλά ζώα. Έχομε δε την φράση: τάχαν τα 
ωζά τα χάσαν κι’ οι κουτρούλες τ’ αναπιάσαν. 
 

Σο μπόλιασμα αιγοπροβάτων: πως το μπόλιασμα στα δένδρα κατά 
τον ίδιο σχεδόν τρόπο μπολιάζομε και τα αιγοπρόβατα, με ένα κομμάτι 

κόκκαλο και συνήθως σκύλου, αγριμιού, χοίρου, ψαριού, πέρδικος, για 
να καλυτερεύσουν. Σο μπόλιασμα γίνεται επομένως: 1) με 
σκυλοκόκκαλο για να αντέχουν τα ζώα στη σκληραγωγία, 2) με 
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αγριμοκόκκαλο για ν’ αγριεύουν, γιατί ο βοσκός τα θέλει έτσι, για να 
μην τα πιάνουν εύκολα οι κλέφτες, 3) με χοιροκόκκαλο για να 

παχαίνουν, 4) με ψαροκόκκαλο για να πιαίνουν σα σμάρια ψάρια 
ακολουθούντα το ένα το άλλο και 5) με περδικοκόκκαλο, για να 

μαζεύωνται το βράδυ μόνο και την ημέρα να πηγαίνουν σκορπιστά, ως 
συμβαίνει και με τις πέρδικες. Για να γίνη το μπόλιασμα χρειάζεται να 
πελεκήσωμε ένα κομματάκι κόκκαλο προερχόμενο από ένα απ’ τ’ 

ανωτέρω ζώα, να το κάνωμε σαν τη βελόνα και να το περάσωμε στο 
πισινό αριστερό πόδι του κριγιού ή του τράγου, για να αγριεύη ή 
παχαίνη ή να έχη γενικά τις ιδιότητες που αναφέραμε για τα ζώα, απ’ τα 

οποία πέρνομε το κόκκαλο και να μεταδίδη αυτή ή εκείνη την ιδιότητα 
στα αιγοπρόβατα που γεννιούνται απ’ το πήδημά του. Σο μπόλιασμα 

γινόταν στα φακιά ιδίως τον καιρό που θυμίζουν τα ζώα, αλλά τώρα δεν 
γίνεται πιά. 

ΙΑ΄  

 
Ασθένειες 

 
Πολλές και ποικιλόμορφες ασθένειες προσβάλλουν τα αιγοπρόβατα. 

Κατά την ποιμενική έκφραση τα αιγοπρόβατα τα πιάνουν 72,5 
αρρώστιες. Οι ασθένειες αυτές παρουσιάζονται στα ζώα αυτά άλλοτε με 

σοβαρή μορφή και άλλοτε με ελαφρά. Αρκετές απ’ αυτές προξενούν τον 
θάνατον των ζώων, μα και πάρα πολλές θεραπεύονται, άμα τις προλάβει 
ο βοσκός και μεταχειρισθή τα ανάλογα θεραπευτικά μέσα. Σα συνήθη 

θεραπευτικά μέσα είναι τα φάρμακα της επιστήμης, τα βότανα, διάφορα 
άλλα πρακτικά φάρμακα, αφαιμάξεις, ευχές ανθρώπων κοινών και 
διαβάσματα ευχών από τους ιερείς. Η εκκλησία έχει για το λάβωμα 

μάτιασμα των ζώων καθώς και για όλες τις ασθένειες ευχές συντεταγμένες 
από τον άγιον Μάμαντα. τις ευχές αυτές αναφέρονται και οι ονομασίες 

των ασθενειών. Οι κυριώτερες δε ασθένειές τους είναι οι εξής: Η 
πατσάδα ή πατσάγρα απ’ τη λέξη πατσός – πατσοί = πνεύμονες – 
φλεμόνια. Είναι φυματίωση των αιγοπροβάτων. Αυτή προσβάλλει τους 

πνεύμονες των ζώων, που σιγά σιγά σαπίζονται. Σα προσβαλλόμενα ζώα 
λέγονται φλεμονιάρικα  και θεραπεύονται σπάνια. Καμμιά φορά 

μπορεί να διατηρηθή και να θεραπευθή ένα ζώο που έχει πατσάδα, αν το 
φλογοτομήση (αν κάμη αφαίμαξη) ο βοσκός, μόλις αρρωστήση τούτο 
από την μέση του αριστερού εμπροσθίου ποδιού – απ’ τη βασιλικά φλέγα 

(φλέψ – φλεβός). 
 
Η σπλήνα: Η ασθένεια αυτή λέγεται και σπληνάνθρακας ή απλώς 

άνθρακας, πρίσκει πολύ την σπλήνα του ζώου και το αναγκάζει να 
σκάση, οπότε ψοφά τούτο. Απ’ αυτή προσβάλλονται περισσότερο οι 

αίγες. Απ’ αυτή αρρωστούν και οι άνθρωποι που γδέρνουν ή κατακόβουν 
ζώον αρρωστημένο από άνθρακα και αποθνήσουν συχνά με την 
αρρώστεια αυτή που λέγεται και καρβούνι. Η θεραπεία της είναι σπάνια 

και ημπορεί να εξολοθρευθή ολόκληρο κουράδι απ’ αυτή. Οι φακιανοί 
όλοι ποτίζουν τα σπληνιάρικα ζώα, από «του Βαρθολομέ το νερό», που 

βρίσκεται στο «φακιανό λαγκό» και έτσι τα σώζουν, γιατί το νερό εκείνο 
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έχει θεραπευτική ιδιότητα και θεραπεύει τα ζώα που εσπλήνιασαν, αλλά 
δεν τα εξεπέρασε (όπως λέγουν) η αρρώστεια. 

 
Σο τσιλατό: Η κατά την επιστήμη λυσαντερία κατά την οποία 

τσιλιούνται (έχουν ευκοιλιότητα), τα ζώα πάρα πολύ και εξαντλούνται 
τόσον, ώστε ψοφούν (από την υπερβολική εξάντληση). Προέρχεται από το 
φάγωμα πολλών χόρτων που είναι άμεστα. πανίως θεραπεύεται και η 

ασθένεια αυτή. Οι βοσκοί χρησιμοποιούν κατά της ασθένειας ως 
φάρμακα, κρασί, ρακή, γιαούρτι και ζάχαρι με χυμόν λεμονιού, με τα 
οποία χυματίζουν τα ασθενή ζώα. Κουλουκουρίζουν δε τα ζώα κατά τον 

Μάρτιο για να μην κάνουν κουβάρια τα μαλλιά τους, απ’ τις ακαθαρσίες 
του τσιλατού. Σα ψοφίμια τα θάφτουν και δεν τα τρώνε. 

 
Πονάματος: ταν πονέζει το μάτι του ζώου και κλείνει και κολλά και 
δεν ημπορεί να το ανοίγη. Ψς φάρμακο χρησιμοποιείται το γάλα με το 

οποίο πλύνει πολλές φορές το πονεμένο μάτι ο βοσκός και καθαρίζει και 
ανοίγει. 

 
κορδαψοί: ταν βγάζη το ζώο στην άκρη του ματιού ένα τσομπάκι – 
σαν το λάρι που βγάζει ο άνθρωπος – οπότε το μάτι γαλανίζει, λέγουν οι 

βοσκοί πως έχει σκορδαψούς. Για να γίνη τότε το μάτι καλά, πρέπει να 
τσιτώση το τσομπάκι αυτό ο βοσκός με ένα σουβλί και να κόψη ύστερα 
το κρέας αυτό με το μαχαίρι του. 

 
Ασπρομάτσιασμα: Μ’ αυτό ασπρίζει το μάτι και γίνεται κάτασπρο. 

Καθαρίζει δε και θεραπεύεται τούτο με πλύσεις από γάλα ή με ζωμό 
κλαδίσκου αγριεληάς, που μασά ο βοσκός στο στόμα του και έπειτα 
πυτά μ’ αυτό το πονεμένο μάτι. Για να καθαρίση το μάτι που πονεί, 

μασούν οι βοσκοί και το κόκκαλο της σουπιάς και κατόπιν πυτούν το 
μάτι. 
 

Ο Υάρμακας: Η δηλητηρίαση των αιγοπροβάτων λέγεται φάρμακας (ωζά 
φαρμακωμένα – τα ωζά εφαρμακώσανε) προέρχεται από τα χόρτα ή από 

κάμπιες που τρώγουν τα ζώα. τις καλές χρονιές που είναι πολλά και 
καλά χορτάρια τρώει το ζώο πολλά χόρτα μέσα στα οποία τυχαίνει 
καμμιά κάμπια και έτσι φαρμακώνει. Επίσης φαρμακώνει και απ’ τα 

πολλά δροσουλιασμένα χόρτα, που τρώει στις καλές χρονιές από τα 
λακκούδια που έχουν δροσούλα. Η δροσούλα αυτή πιάνει τα λακκούδια 

στις μαδάρες και εκεί προσβάλλονται και ψοφούν συνήθως τα ζώα και 
όχι στα πεδινά μέρη. Σα ζώα που αρρωστούν από φάρμακα συνήθως 
ψοφούν. Διασώζονται δε κάποτε με το φλογοτόμισμα και με το 

χυμάτισμα χυμού λεμονιού ανακατωμένου με ζάχαρη. Σα ζώα που τρώνε 
τα παραπάνω φαρμακωμένα χόρτα φαρμακογαλιάζουν και το γάλα 
τους είναι επικίνδυνο για τα αρνόριφα που το τρώνε. τους Κάμπους 

Κυδωνίας για την θεραπεία της αρρώστιας αυτής χρησιμοποιούν κρασί 
και αγριότσαγο, που βράζουν και χυματίζουν τα ζώα. Η αρρώστια αυτή 

λέγεται και ταχινή στα ριζίτικα χωριά του Αποκορώνου και προσβάλλει 
κυρίως τα φλεμονιασμένα ζώα, όταν φάγουν το πρωϊ δροσουλιασμένα 
χόρτα, οπότε φαρμακώνουν. 
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Σο κοδέλιασμα ή αβδέλιασμα: Η επιστημονικώς λεγομένη διστομίασις, 

κοινώς γλαπάτσα ή κλαπάτσα λέγεται κοδέλιασμα ή αβδέλιασμα από 
τους βοσκούς μας (από τη λέξη κοδέλλα – κοδέλλες ή αδβέλλα, βδέλλα- 

αβδέλλες, που σημαίνει κάποιο ζωϋφιο). Η ασθένεια αυτή προέρχεται 
απ’ τα ζωϋφια κοδέλλες ή αβδέλλες, που πιάνουν τα μασούρια του 
σκοτιού (ήπατος) και τα γεμίζουν και έτσι ψοφά το ζώον. Οι κοδέλλες 

μοιάζουν με τα πριναρόφυλλα και πιάνουν τα ζώα όταν πίνουν νερό ή 
κατ’ άλλους όταν τρώνε στα λειβάδια και τα υγρά μέρη μερικά χόρτα που 
έχουν ανθό, που βγάζει ένα είδος σκόνης (μικροβίων) την οποίαν 

απορροφά το ζώο απ’ τα ρουθούνια του και δημιουργεί μέσα στο σώμα τα 
ζωϋφια, που πιάνουν το σκότι και άμα πιάσουν τη χολή ψοφά το ζώον. 

Σα ζώα λέγονται αβδελιάρικα ή κοδελιάρικα και προσβάλλονται κατά τον 
χειμώνα, που είναι το χόρτο χλωρό. Σα προσβεβλημένα ζώα διακρίνονται 
από την νταντούλα που παρουσιάζεται στο δέρμα του λαιμού των. Ψς 

φάρμακον χρησιμοποιεί η επιστήμη το διστόλ, με το οποίον χυματίζουν 
τα ζώα οι βοσκοί. 

 
Σο κοράκιο – το κοράκιασμα: Είναι μιά αρρώστια που πιάνει στο από 
μέσα μέρος των μπροστινών δοντιών των ζώων. το μέρος αυτό 

παρουσιάζεται το δέρμα παχοπετσιασμένο και μαύρο, μοιάζει με μαύρη 
και παχειά τσύπα και αποτελεί μιά μαύρη πετσαλίδα κρέατος. Εκτός του 
χαρακτηριστικού αυτού σημείου της ασθενείας, υπάρχει και το 

χαρχάλιασμα και το πέσιμο των δοντιών του προσβληθέντος ζώου. Η 
ασθένεια αυτή ημπορεί να προσβάλη όλα τα ζώα ενός κουραδιού. Σο 

κοράκιασμα προέρχεται από δίψα, κακοπέραση και κόπο των ζώων και 
ως εκ τούτου παρουσιάζεται στα ζώα που βόσκουν σ’ άνυδρους τόπους 
που κακοπερνούν και διψούν και κοπιάζουν, γιατί βαδίζουν πολύ με τις 

ζέστες, για να βρούν νερό και να ξεδιψάσουν, όπως λ.χ. συμβαίνει εις την 
Αράδαινα και Ανώπολι φακίων και άλλα παρόμοια μέρη. Για να 
θεραπεύσωμε το κορακιασμένο ζώο βγάζομε τη μαύρη πετσαλίδα απ’ τα 

δόντια του, με ένα μαχαιράκι ή με το νύχι μας και κατόπιν τρίβομεν το 
εκεί μέρος με αλάτι ή κάνομε πλύσεις του μέρους εκείνου με το ζουμί 

βρασμένου θύμου. 
 
Σο βροντοτρίχισμα: Σο όνομα της ασθενείας προήλθεν από τη λέξη 

βροντότριχα – βροντότριχες. Οι βροντότριχες είναι ένα είδος ζωϋφίων 
που μοιάζει με μαύρη συνήθως τρίχα και έχει μήκος σπιθαμής περίπου. 

Σα ζωϋφια αυτά μονομεριούν στον τσάρουχα (λάρυγγα) του ζώου 
τυλίσσονται εκεί σαν τις κλωστές, γίνονται κουβάρι, εμποδίζουν την 
κανονική αναπνοή του, κατεβαίνουν μέχρι των πνευμόνων του ζώου και 

το αναγκάζουν έτσι να ψοφήση. Σο βροντοτρίχισμα πιάνει συνήθως τ’ 
αρνιά και σπανιώτερα τα στειροπρόβατα κατά το ψιμοκαίρι, ίσως από το 
πότισμα νερού. Η δράση όμως της ασθενείας παρουσιάζεται τον χειμώνα. 

Για να σωθή το ζώον που βροντοτριχιά (ποτίζεται) χυματίζεται το ζουμί 
βρασμένων σκόρδων, που ζαλίζει τις βροντότριχες και πέφτουν με (τον 

έμετο) το ξερατό που κάνει τούτο. 
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Περίδρομος ή γκαλόνομος: τα φακιά καλείται η ασθένεια 
περίδρομος και στις Ρίζες Κυδωνίας γκαλόνομος. Φαρακτηριστικό της 

είναι το πρίξιμο της μουστάρας (μουσταρές) που μεταδίδεται στην κοιλιά 
και κεφαλή του ζώου, επιφέρει δε το θάνατό του, πολλές φορές, εάν δεν 

φλογοτομηθή στις φλέβες της μουστάρας. Η ασθένεια αυτή προέρχεται 
και όταν δεν αρμέγομε – δεν βγάζομε όλο το γάλα της μουστάρας. 
 

Σο γλυκάδιασμα: Σα αιγοπρόβατα λέγουν πως γλυκαδιούν. Σο 
γλυκάδιασμα μαλακώνει τα κόκκαλα, παραλύει τα νεύρα και κάνει τα 
ζώα να τρέμουν και να μην μπορούν να σταθούν όρθια. Η ασθένεια αυτή 

είναι σαν τους ρευματισμούς, που πειράζουν τους ανθρώπους, ή μάλλον 
σαν την παράλυση. Για την θεραπεία των γλυκαδιασμένων ζώων βάνει ο 

βοσκός ένα τούβλο στη φωτιά και κοκκινίζει απ’ την πυρά και κατόπιν το 
τραβά μαλακά από το σβέρκο (τράχηλο) των ζώων μέχρι της ουράς, κατά 
μήκος της σπονδυλικής στήλης των, ή το θέτει λίγο στο ηνιακό μέρος της 

κεφαλής. Εκτός δε τούτου τα κυνηγά στο τρέξιμο ο βοσκός. 
 

Η πονοβυζάγρα: Η αρρώστια που προσβάλλει τη μουσταρέ των ζώων, 
λέγεται πονοβυζάγρα (βυζί = μαστός) κατ’ αυτήν πρίσκεται η μουστάρα 
λίγο, πήσει το γάλα της και ρυζιάζει, δηλαδή γίνεται σαν το ρύζι και 

ασπρίζουν τα μάτια του ζώου και μπορεί να στραβωθή τούτο. Η διάσωση 
του ζώου προέρχεται από πλύσεις των ματιών και της μουστάρας με 
κρύο νερό. 

 
Η ψώρα: αυτή είναι μεταδοτική και μπορεί να πιάση όλα τα ζώα του 

κοπαδιού. Ένα ζώο ημπορεί να τα ψωριάση όλα. Γι’ αυτό καταλυούν 
(σκοτώνουν) οι βοσκοί το άρρωστο ζώο μόλις το καταλάβουν. 
Φαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι το μάδισμα των μαλλιών ή τριχών 

στα μούτρα (το πρόσωπο) και στα πόδια του ζώου. Για τη θεραπεία της 
ψώρας πέρνει ο βοσκός θειάφι, λάδι φαγητού και πετρέλαιον στο ήμισυ 
του λαδιού και αφού πλύνη καλά με σαπούνι και νερό το πρόσωπο του 

προβάτου το αλοίφει με την αλοιφή αυτή 2 φορές σε διάρκεια 5-6 
ημερών. 

 
Η κουτσάγρα: Μ’ αυτή την αρρώστια κακαδιούν – κακαδιάζουν τα πόδια 
των ζώων, είναι δε σαν τον κομμένο (λεπρό) άνθρωπο. Αυτή προκαλεί και 

τον θάνατο. Πολλές φορές οι βοσκοί θεραπεύουν την κουτσάγρα με την 
αφαίμαξη που κάνουν μ’ ένα ξυράφι, απ’ τη ρίζα των νυχιών των ζώων. 

 
Σο βράσιμο: Προέρχεται απ’ τις πολλές ζέστες, την πολυφαγία και την 
κακή διατήρηση, που κάνουν στα αιγοπρόβατα οι βοσκοί, οπότε 

παθαίνουν αυτά, βράζουν όπως λένε, και με το βράσιμο αυτό 
προσβάλλεται η καρδιά τους και αχαμνίζει καθώς και τα πνευμόνια 
τους. Σα πολλά νερά που πίνουν τότε τα ζώα και οι κρυγιάδες τα κάνουν 

να ψοφούν. 
 

Σο μάτιασμα ή λάβωμα: Η ασθένεια αυτή εκτοξεύεται τρόπον τινά από 
τα μάτια του ανθρώπου. Γι’ αυτήν μπορούν να γραφούν πολλά, γιατί 
προσβάλλει και τα έμψυχα (τους ανθρώπους) και τα άψυχα όντα του 



 72 

κόσμου, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος να επεκταθούμε εδώ για το 
θέμα της βασκανίας ή λαβώματος ή ματιάσματος από πάσης πλευράς. 

Σα αιγοπρόβατα αρρωστούν πολλές φορές άμα τα αποθαμαστή κανείς 
απ’ τους ανθρώπους που λαβώνουν , ματιάζουν, κατά τη λαϊκή 

έκφραση. Σο αρρωστημένο ζώο βάζει τότε τη μύτη του χάμαι, δεν 
βόσκεται και θέλει να κοίτεται όλο. Για να διακρίνη ο βοσκός αν ένα ζώο 
του έχει λάβωμα, άμα παρουσιάζει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά 

συμπτώματα, μετρά ένα σπάγγο και τον δένει στο λαιμό του ζώου και 
ύστερα από λίγο τον ξαναμετρά, ωσαύτως και αν λείπεται (αν δηλ. είναι 
μικρότερος από πριν ο σπάγγος) τότε είναι λαβωμένο το ζώον. Για να γίνη 

καλά το λαβωμένο ζώο το γητεύουν άνδρες ή γυναίκες που ψυθιρίζουν 
διάφορες γηθειές. Σέτοιες γηθειές έχω μαζέψει αρκετές τις οποίες 

εδημοσίευσα στα «Ανάλεκτα Κρητικής Λαογραφίας». Ημπορεί όμως να 
καταφύγη ο βοσκός και εις την θεία βοήθεια. Για τούτο προσκαλεί ένα 
ιερέα χαιρεκάρη (δηλ. αγαθής ψυχής και όχι παθητικό ή μοχθηρό 

άνθρωπο) και διαβάζει τις σχετικές ευχές της εκκλησίας και τα ραντίζει 
με αγιασμό και έτσι τα σώζει πολλές φορές. το Ρέθυμνο λέγεται ο ιερεύς 

χερικάρης, γιατί πιστεύεται ότι έχει καλό και θεραπευτικό χέρι. 
 
Η σκοτάγρα: είναι αρρώστια στην οποία πάσχει το σκότι του ζώου και 

κάνει πονέματα, από τα οποία συνήθως ψοφά. 
 
Ακρωτηρόκακο: τ’ Ακρωτήρια της Κρήτης είναι ένας αγκίσαρος που 

είναι σαν τ’ άσπρα φύλλα του και άμα τον φάνε οι αίγες τον Μάρτιο τσί 
πιάνει αργότερα το οψιμοκαλόκαιρο, δηλαδή τον Αύγουστο και 

επτέμβριο, τσιλατό και εξαντλούνται και ψοφούν. ώζονται δε μόνο αν 
ξαναγυρίσουν στο ίδιο χειμαδιό το ψιμοκαίρι. Πρέπει λοιπόν να φεύγουν 
νωρίτερα τσ’ αίγες από τ’ Ακρωτήρια και μάλιστα από τ’ Ακρωτήρι πάθα, 

που βγαίνει περισσότερο χόρτο παρά στης χώρας τ’ Ακρωτήρι. 
 
Σο καλογρίδιασμα: Είναι μιά αρρώστια που προσβάλλει τις αίγες. Αυτή 

προέρχεται από το φάγωμα του ξεσταχυού – καυλιού – βλασταριού, που 
βγάνει ένα φυτό που το λένε οι φακιανοί καλογρίδα και οι Κυδωνιάτες 

απολυτρίχι. Η καλογρίδα μοιάζει με την ασφεντυλιά (ασφόδελος), μα 
έχει πολλά και πιό ψιλά και πιό λεπτά φύλλα, που μοιάζουν με τρίχες 
και γι’ αυτό ίσως επήρε και το όνομα ο πολύτριχος – οι πολυτρίχοι – 

απολυτρίχι – τα πολυτρίχια. Οι καλογρίδες ξεφυτρώνουν μετά τις βροχές 
και ξεσταχυάζουν κατά την άνοιξη. τις στέγνες της ανοίξεως, όπως λένε 

οι βοσκοί, προτιμούν οι αίγες τα βλαστάρια τους – τα ξεστάχυα τους, που 
είναι πολύ γλυκά και γι’ αυτό τα τρώνε με εξαιρετική όρεξη. Ο χυμός των 
βλασταριών της καλογρίδας είναι κάπως δηλητηριώδης και έτσι οι αίγες 

που τρώγουν πολλά από τα ξεστάχυα της αρρωστούν – καλογριδιούν – 
τους πιάνει καλογρίδισμα. Η τροφή αυτή των βλασταριών, όπως λέγουν, 
στιβάζει – γεμίζει τον κακοπλύτη των αιγών, όπου μαζεύεται ένας ξερός 

και στεγνός όγκος και πρίσκεται η κοιλιά τους, ξυλώνουν τα πόδια τους, 
βγάζουν κιτρινοπράσινα ζουμιά από το στόμα και τη μύτη και μετά 5-10 

περίπου μέρες ψοφούν. Μπορεί όμως η αρρώστια να παραλύση και τα 
οπίσθια άκρα των αιγών, όπως συμβαίνει με τους χοίρους, όταν φάνε τις 
ρίζες του φυτού αυτού, οπότε για να θεραπευθούν αυτοί τους κάνουν 
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μπάνια στο νερό και συνηθέστερα στη θάλασσα επί ολόκληρους μήνες. Η 
ασθένεια εκδηλώνεται στην αρχή με το πέσιμο της ουράς της αίγας, που 

γίνεται μετά 2-3 μέρες, αφού φάγη τις καλογρίδες. Θεραπευτικό μέσο 
για την ασθένεια αυτή είναι το ρετσίνι (η ρητίνη) των κυπαρισσιών. Αυτή 

διαλύουν σε αναλογία 1 προς 3 μερτικά γάλακτος, οι βοσκοί, και 
χυματίζουν τα αρρωστημένα ζώα, μα δεν έχουν και σπουδαία 
θεραπευτικά αποτελέσματα, γιατί πολλές φορές ψοφούν αυτά. Λέγουν 

ακόμη πως ωφελεί τα ζώα και μάλιστα τα σώζει  στις πρώτες εκδηλώσεις 
της αρρώστιας, αν φάνε σπαρμένο ή πριναρόκλαδα αμέσως. 
 

Σο εγκάλεμα και στείρεμα: Ολίγες ημέρες μετά την γέννα του ωζού, 
άμα ψοφήση το αρνάκι του ή του το φάγουν τα όρνια (οι καναβοί, αετοί 

και οι κοράκοι) ή το σφάξη ο ίδιος ο βοσκός, τότε λέγουν πως 
εγκαλεύγεται το ζώον και πρέπει να το αρμέγουμε κάθε ημέρα τακτικά, 
γιατί αλλοιώς θα στειρέψη και δεν θα βγάζη πιά γάλα. Σο ίδιο ημπορούν 

να πάθουν και μερικά πρόβατα από κούραση, όταν τα πηγαίνουν εις τα 
χειμαδιά ή από χτύπημα, οπότε καθώς λένε ρίχνουν, δηλαδή γεννούν 

παράκαιρα – προ της ώρας των – και το αρνάκι που κάνουν δενέχει ζωή 
παρά είναι νεκρό, απ’ τη στιγμή της γεννήσεώς του ή και προτήτερα. 
Σότε στειρεύγει το πρόβατο, εάν δεν το μεταδέσουν, ήτοι εάν δε του 

αναδέσουν ένα αρνί ή ρίφι, από άλλο αιγοπρόβατο που έκανε δυό, για 
να βυζαίνη. Σο εγκαλεμένο πρόβατο όμως κουτουλά και διώχνει πολλές 
φορές το αρνάκι ή ριφάκι που του αναδένουν γιατί δεν το γνωρίζει. Γι’ 

αυτό δένει ο βοσκός το πρόβατο κοντά στο αρνάκι ή ριφάκι, έως ότου να 
το γνωρίση και το αγαπήση, πράγμα οπυ συμβαίνει σε 3-5 ημέρες, οπότε 

το αφήνει και βυζάνει ελεύθερα. 
 
Σο μαντάκιασμα και ξεμαντάκιασμα των προβάτων: Σα πρόβατα 

συνήθως πιάνουν και ιδίως στο λαιμό κάποια ενοχλητικά παράσιτα – 
μαμούνια, που λέγονται μαντάκοι. το μοναστήρι Σοπλού διακρίνουν 3 
ειδών μαντάκους. Σον πνιγομάντακα, τον ξερομάντακα και τον 

χειρομάντακα (. Ξανθουδίδου «Ποιμενικά Ανατολικής Κρήτης» κεφ. 
ΙΑ΄). τη Δυτ. Κρήτη διακρίνομεν τους κοπρίτες που δεν είναι πολύ 

επικίνδυνοι και τους σφαγάνες, που πιάνουν στο ριζαύτι και ψοφά το 
ζώο. Για να ψοφίσουν οι μαντάκοι των ζώων αλοίφομαι με κατσιγάρους το 
λαιμό και το κεφάλι τους και έτσι το μαντακιασμένο ζώο ξεμαντακιάζει. 

Σο ξεμαντάκιασμα γίνεται πολλές φορές και από το αρπακτικό 
κουρούνα, που τσιμπά και τρώει τους μαντάκους του προβάτου, το οποίο 

στέκεται με ευχαρίστηση και δέχεται τα τσιμπήματα της κουρούνας, που 
το απαλλάσσουν από τους ενοχλητικούς μαντάκους. ταν η κουρούνα 
ξεμαντακιάζει ένα πρόβατο από το λαιμό, το σβέρκο και τσί κουτάλες, 

που πιάνουν οι μαντάκοι και δεν μπορεί να ξυστή τότε κάποιο άλλο 
πρόβατο το κουτουλά για να φύγη η κουρούνα και να πάη σ’ αυτό να το 
ξεμαντακιάση. Και η σεισορά επίσης τα ξεμαντακιάζει κατά τον ίδιο 

τρόπο. 
 

Από τις ασθένειες των αιγοπροβάτων αναφέραμε τις κυριώτερες. Εκτός 
από τις αρρώστιες όμως τα αιγοπρόβατα ιδίως όταν είναι μικρά, 
κινδυνεύουν και από τα αρπακτικά πτηνά. Οι βιτσίλες που λέγονται 
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φεγγαράτες, γιατί σχηματίζουν κάτω από τις φτερούγες φεγγάρι κυνηγούν 
τ’ αρνιά και τα ρίφια, όταν είναι μικρά, τους παίζουν την μπετέ, τα 

σκοτώνουν και έπειτα τ’ αρπάζουν στα νύχια τους και φεύγουν. τα 
ψόφια ζώα – στα ψοφίμια – κάνουν επίθεση οι λεγόμενες 

θρασιοβιτσίλες, οι καναβοί (αετοί) και οι κοράκοι. Ο κόρακας από τ’ 
αρπακτικά πτηνά πρώτος, βγάζει τα μάτια του ψοφιμιού και τα τρώει και 
ύστερα πέφτουν σ’ αυτό οι καναβοί και οι βιτσίλες. Οι καναβοί 

πέφτουν μόνο στα ψόφια ζώα και όταν φάνε πολύ δεν μπορούν να 
πετάξουν από λακκούδια παρά μονάχα από πλαγιές. 
 

Εκτός απ’ τους μαντάκους υπάρχουν και άλλα μαμούνια, που λέγονται 
λουθράκοι και ενοχλούν πολύ τα ζώα. το δέρμα των ζώων γίνονται και 

κάτι σκουλήκια που το τρυπούν και λέγονται γιόθοι και τα θέρματα των 
σφαζομένων ζώων που έχουν γιόθους (τρύπες) δεν κάνουν για ασκιά. 
 

 
ΙΒ΄  

Σο χιόνισμα και ξεχιόνισμα 
των αιγοπροβάτων 

 
το Ροδάκινο Ρεθύμνης λέγουν σχετικώς πρός το χιόνισμα των 

αιγοπροβάτων το εξής: «Ποτέ Νικολοβάρβαρα στα –γ-όρη μη σε 
πιάσουν». Μ’ αυτό εννοούν ότι δεν πρέπει να βρίσκονται σα βουνά τα ζώα 
από τις 4-6 Δ/βρίου δηλ. από την ημέρα της Αγ. Βαρβάρας μέχρι του 

Αγ. Νικολάου κάθε χρόνου, παρά να είναι σε μέρη χαμηλά, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των ζώων, από κακοκαιρία και ιδίως από 

χιονιά μεγάλη. Ασχέτως μ’ αυτό όμως οι βοσκοί μας παρακολουθούν τον 
καιρό και προσέχουν να μη βρεθούν τα ζώα τους σε υψηλότερα μέρη, 
όταν χιονίζη. Αλλά και τα αιγοπρόβατα ακόμη προαισθάνονται τις 

κακοκαιρίες ή χιονοθύελλες και όσα βρίσκονται σε υψηλά μέρη στις 
μαδάρες δυό μέρες πριν της κακοκαιρίας, τρέχουν προς τα χαμηλότερα 

μέρη για να φθάσουν στα πεδινά και τα παράλια. Φαρακτηριστικά 
σημάδια πως κατάλαβαν την ερχομένη χιονιά ή κακοκαιρία τα ζώα είναι 
πως τρώγουν με λαιμαργία ό,τι κλαδί εύρουν μπροστά τους την ώραν 

που κατεβαίνουν, ότι ανατινάσσονται και πότε πότε ξαφνιάζονται. Σότε αν 
προσέξη ο βοσκός τα σημάδια αυτά που του δείχνουν τα αιγοπρόβατά 
του ημπορεί να λάβη τα κατάλληλα μέτρα και κατεβάζοντας τα ζώα σε 

χαμηλότερους και πεδινότερους τόπους να τα σώση από τις καταστροφές 
που παθαίνουν συνήθως. ταν όμως δεν προσέξη ο βοσκός τα παραπάνω 

σημάδια, κατά σύμπτωση δε βρίσκεται μακρυά τους, είτε στην 
οικογένειά του, είτε στην αγαπητικιά του, είτε σε κάποια χαροκοπιά 
κουμπάρου ή συντέκνου, τα ζώα του ως ορνικά μπορούν και να κλαπούν 

τμηματικώς ή συγκούραδα ή να καταστραφούν από τα νεροπάρματα των 
ρυακιών, που σχηματίζονται με τις δυνατές βροχές, ή απ’ τα χιόνια τ’ 
άφθονα, που τα σκεπάζουν και τα ξεπαγιάζουν. Σότε και ιδίως στο 

χιόνισμα των ζώων του τρέχει ο βοσκός γεμάτος λύπη και απελπισία, σαν 
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τρελλός, κι’ αναζητά τα πρόβατά του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα 
βρή και να τα ξεχιονίση. 

 
Σο παρακάτω ποιμενικό τραγούδι μας δίδει μιά εικόνα από την δύσκολη 

ψυχολογική κατάσταση ενός βοσκού, που του χιονίζονται τα έχνη του 
κουραδιού του: 
 

«τα χιόνια χιονιστήκανε Κελαριανά κουράδια 
Κελαριανά και φακιανά κι’ από το Γερακάρι 
Γυρεύουσίν τα οι βοσκοί κλαίσιν τα οι νοικοκύροι 

Μα σαν τα κλαίει ένας βοσκός άλλος κανείς δεν κλαίει 
- είρε κουρνέ τα γένεια σου να παίξη το κουδούνι 

Να το γροικίσουν οι κριγοί να παίξουν τα σκαβέρια 
Να το αγροικίσουνε τα ζά να παίξουν τα λεριά». 
 

Σον καιρό που χιονίζει τα αιγοπρόβατα πηγαίνουν κάτω από τους 
κυπαρίσσους, τους πρίνους και τ’ άλλα τυχόν δένδρα για να 

προφυλαχθούν. Εκεί βρίσκουν κάποια προφύλαξη και όταν είναι λίγο το 
χιόνι και καλυτερεύση ο καιρός, τότε ημπορούν να φύγουν μόνα τους 
προς τα χαμηλότερα μέρη και να γλυτώσουν. Πολλές φορές όμως το 

χιόνι όταν είναι δυνατή και μεγάλη χιονιά αρχίζει σιγά σιγά να κουκλώνη 
(να πετρώνη) τα έχνη και δεν φαίνονται καθόλου. Σότε είναι ανάγκη να 
πάη εκεί ο βοσκός με 5-10 βοηθούς ή και περισσότερους ακόμη δια να 

βρή τα χιονισμένα ζώα του και να τα ξεχιονίση. Σα ζώα που 
καταπλακώνει το χιόνι λέγονται χιονισμένα. Αυτό που γίνεται εις τα ζώα 

από τον καιρό λέγεται χιόνισμα. Εκείνοι που βρίσκουν τα ζώα και τα 
ξεσκεπάζουν από τα χιόνια ξεχιονιστάδες η εργασία τους δε 
ξεχιόνισμα (το ρήμα είναι ξεχιονίζω). Ο βοσκός πρέπει να ξεύρη την 

Παγανέ των ζώων του, το μέρος δηλ. που έβοσκαν, για να ημπορέση να 
κάμη το ξεχιόνισμά τους, γιατί πολλές φορές δεν φαίνεται κανένα 
αιγοπρόβατο, επειδή είναι σκεπασμένα με χιόνι 1-2 μέτρων και σε 

μερικά σημεία μέχρι 30 μέτρων βάθους. Σο ξεχιόνισμα είναι εύκολο, 
άμα δούν οι ξεχιονιστάδες 1-2 ζώα μισοκουκλωμένα στα χιόνια, οπότε 

σκαλίζουν εκεί γύρω τα χιόνια και ξεκουκλώνουν τα ζώα, απ’ τα οποία, 
άλλα μεν είναι ψοφισμένα, άλλα δε τραχτωμένα (ξεπαγιασμένα) και 
χρειάζεται να τα μεταφέρουν σε στεγνό μέρος για να συνέλθουν εκεί σιγά 

σιγά. Σα τραχτωμένα αυτά ζώα δεν κάνει να πλησιάσουν τότε στην φωτιά, 
γιατί κοκκαλιούν (ψοφούν) αμέσως. 

 
Διά να γλυτώσουν τα αιγοπρόβατα αυτά, τα σηκώνουν στους ώμους των 
οι ξεχιονιστάδες και τα μεταφέρουν σε καλό και κοντινό μέρος με 

μεγάλη προσοχή, για να μη ψοφήσουν στο δρόμο από την κακή 
κυκλοφορία του αίματος, το ξεπάγιασμα τους ή το βάσταγμα, που τους 
κάνους στους ώμους. τα λίγα χιόνια ημπορούν να φύγουν τα ζώα και να 

γλυτώσουν. Σότε κόβουν και μόνα τους το χιόνι ή προχωρεί μπροστά 
ένας βοσκός ακουμπώντας στο ραβδί του και σέρνει ένα κεφαλάρι τράο ή 

κριγιό και κάνει κοπαρέ (δρομάκι) στο χιόνι και ακουλουθούν τ’ άλλα 
ζώα, που λαλεί ο άλλος βοσκός. ποιο ζώο δεν μπορεί τότε να ακολουθή 
από την κοπαρέ το σηκώνουν και το πηγαίνουν σε καλό μέρος 
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ξεχιονισμένο ή το θέτουν λίγο παρά πέρα σε κοντινό σπίτι και μόλις 
συνέλθη του δίδουν κλαδιά δένδρων να φάη. Κατά το ξεχιόνισμα οι 

ξεχιονιστάδες ανακράζουν τα ζώα με φωνές όμοιες προς το 
μπεμπέρισμα ή το βράκισμα και ευρίσκουν τα ζώα που κρύβονται κάτω 

από τα δένδρα και τα δάση γενικά. Κατά το χιόνισμα οι κριγιοί μένουν 
ακίνητοι και βάζουν τα κεφάλια τους κοντά και ζεσταίνονται. Σο ίδιο 
συμβαίνει και με τα πρόβατα. Σα πρόβατα αντέχουν πολύ στο χιόνι. τα 

φακιά λέγουν ότι ευρέθη μέσα σε σπήλιο κουκλωμένο από χιόνι, 
πρόβατο, το οποίον έμεινε εκεί επί 18 ημέρες. τα πολλά χιόνια 
σχηματίζουν τα χιονισμένα πρόβατα ένα σπήλιο από την άχνα και το 

στριφογύρισμά τους. Η κατσίκα χιονίζεται κυρίως, άμα βρεθή σε σπήλιο 
μέσα και κλείση το χιόνι το σπήλιο, οπότε ψοφά από την πείνα και το 

κρύο. ταν ευρεθή όμως έξω κινείται, τινάσσεται, ρίχνει το χιόνι που 
είναι επάνω της, γιατί γλιστρά απ’ την τρίχα της και φεύγει και δεν 
κουβαριάζεται, όπως συμβαίνει στο πυκνό μαλλί του προβάτου, που 

μένει το χιόνι πάνω του και το κάνει να υποφέρη από το κρύο και να 
ψοφά έπειτα από πάθος. Αν τύχη μάλιστα κανένα δένδρο, η κατσίκα 

τρώγει τα κλαδιά του και καταφένει πάντα με το τίναγμά της να 
βρίσκεται πάνω από το χιόνι. Παραδίδεται από τους φακιανούς 
βοσκούς, πως έζησε το χιονισμένο αρνάκι μόλις του έδωσε ο ήλιος, ενώ η 

μάνα του εψόφησε από το ξεπάγιασμα. 
 
Οι αίγες ρίχνουν (κακογενούν) συνήθως στα χιόνια κι’ αν τύχη να 

γεννήσουν ζωντανό το ριφάκι δεν βαστούν σταλιά γάλα. Σα πρόβατα εξ 
αντιθέτου γεννούν στο χιόνι και στην καλή χρονιά πέρνουν τα νεογέννητα 

αρνιά τους και αν ακόμη είναι κομμένα ή κοντεμένα, ενώ στις κακές 
χρονιές δεν τα πέρνουν. Ακόμη και τα λέρια των ζώων δεν παίζουν στο 
χιόνισμα παρά χαβώνονται, γιατί τα πιάνει το χιόνι που εισέρχεται στο 

λέρι μέσα και εμποδίζει το σείστρο του λεριού να κινηθή. Πολλές φορές 
το χιονισμένο κουράδι αποδεκατίζεται ή χάνεται συγκούραδο. Γι’ αυτό ο 
βοσκός δεν πρέπει να παραιτά το κουράδι του να φεύγη ημέρες αρκετές, 

όπως κάνει πολύ συχνά. Κι’ η πολιτεία καλά ενομοθέτησε, πως πρέπει να 
τιμωρήται ο βοσκός, που παραιτά αδέσποτο και ορνικό τελείως το 

κουράδι του. 
 

ΙΓ΄ 

Η ζωοκλοπή 
 

Η Κρήτη  γεμάτη χαράδρες, κρύπτες, σπήλαια, γκρεμνούς, ερημιές και 
δύσβατα μονοπάτια, χάλαρα, βάθη, απότομα βουνά και δασόφυτα μέρη 

είναι φυσικό να εμπνέη την κλεψιά, με την βοήθεια δε του αταβισμού, 
να σπρώχνη τον αγράμματο χωρικό, που είναι γεμάτη η φαντασία του με 
παραδόσεις των πολέμων και αρπαγές και καταστροφές, στην αρπαγή 

και την ζωοκλοπή, που θεωρείται ως ικανότης, σβελτάδα, εξυπνάδα, 
τέχνη και παληκαριά, εξυμνείται δε στα δημοτικά τραγούδια και με 
παρόμοια προς τους αρχαίους παρτιάτες αντίληψη, θεωρείται σαν 

τιμητική πράξη. 
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Σο χάρισμα που έχει η Κρήτη από τον τιμηθέντα σ’ αυτή κατά την 
μυθολογία Ηρακλή, να μη έχη κανένα άγριο θηρίο ή ερπετό, («Η Κρήτη 

τοίς λύκοις και τοίς ερπετοίς εχθίστη εστίν» κατά τον Αιλιανό) έκαμε τους 
Κρητικούς βοσκούς να εγκαταλείπουν την νύκτα τα ζώα τους, στους 

σπήλιους και στα βουνά αφύλακτα και έρημα, γιατί δεν εφοβούντο τους 
λύκους ή άλλα άγρια θηρία, για να πάνε, για αγάπης φίλημα, ή για 
χαροκοπιά του χωριού ή για να δούν τους δικούς των. 

 
Έτσι στο διάστημα της απουσίας των εδίδετο η ευκαιρία στους κλέφτες 
να κλέψουν τα αφύλακτα ζώα των γλεντοκόπων βοσκών και να τους 

ξεκουραδώσουν ακόμη, χωρίς κανένα φόβο. 
 

Μα και οι Κρητικές επαναστάσεις συνετέλεσαν στη δημιουργία της 
ζωοκλοπής και αρπαγής γενικά. Οι κάτοικοι ιδίως των ορεινών 
διαμερισμάτων του νησιού κατέβαιναν συχνά και εσκότωναν τους 

Σούρκους των πεδινών περιοχών και τους διήρπαζαν ό,τι βρισκόταν στα 
κτήματα και τα σπίτια τους και έπερναν τα ζώα τους, που ήσαν 

απαραίτητα για την διατροφή τους. 
Αυτό μαρτυρεί και το τραγούδι του περιβόητου Σούρκου Αληδάκη, που 
σκότωσαν οι φακιανοί στο Μπρόσνερο Αποκορώνου. 

 
Πούχε κοπάδια αλάλητα 

Και κάμπους και λειβάδια 

Και μιτατοκαθίσματα 
Με βρύση και πηγάδια. 

 
Δάσα, βουνά και χειμαδιά 

τέρνες και ποτιστήρια 

Κουράδια τ’ αγριόβουδα, 
Κοπάδια τα μπεγίρια. 

 

Ούλα τα κουβαλήσασι 
Σ’ Ασκύφου στο λειβάδι 

Η κάψα δεν τσί μπόδισε 
Μουδέ και το σκοτάδι. 

 

Έσφαξαν βούγια και σφαχτά 
Και στείρες και κριάρια 

Και μερτικά γεμίζουνε 
Λαβέντζια κι αρμεγάρια. 

 

Εψήσαν βούγια και σφαχτά 
Κριάρια σουβλισμ΄νεα, 

Να φάσι να ξεκουραστούν 

Σα πολυκουρασμένα. 
 

Η συνήθεια όμως της διαρπαγής ήταν τέτοια, που συνεχίσθηκε χωρίς 
διάκριση, όπως μας λέει ο ποιητής: 
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Και χριστιανά να τύχαιναν 
Δεν τα αναγυρίζουν 

Και μήπως είχαν οι ρωμιοί 
Πράμα που να τ’ ορίζαν... 

 
Έτσι με την πάροδο των αιώνων γεννήθηκε σιγά σιγά η επαγγελματική 
πιά ζωοκλοπή στην Κρήτη από εκδικήσεις, από παλληκαριά τάχα, από 

κάποια συνήθεια, σπανιώτερα δε από πείνα. 
 
Η επαγγελματική αυτή ζωοκλοπή εξακολουθεί να μαστίζη κυριολεκτικά 

την Κρήτη, παρά τις αυστηρές ποινικές διατάξεις, που εφαρμόζει το 
κράτος κατά των ζωοκλεπτών. Έτσι καταστρέφονται τα κουράδια της 

Κρήτης και πολλές φορές χάνονται εξ αιτίας των και οι ιδιοκτήτες και οι 
βοσκοί τους, από κλοπές, αντεκδικήσεις και σκοτωμούς. Η κακή αυτή 
πράξη γίνεται συνήθως κατά την νύκτα («νύξ γάρ κλεπτών» κατά τον 

αρχαίο τραγικό μας οφοκλή). την ζωοκλοπή πηγαίνουν δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα απ’ τα οποία το ένα κόβγει – διακόβγει (κόφτει, 

διακόφτει, Αν. Κρήτης), τα αιγοπρόβατα, αφού τα ξυλώση, το άλλο δε 
(τα άλλα) βλέπει μήπως θα πεταχθή ο βοσκός να του χτυπήση, οπότε θα 
βοηθήση (θα αβαράρη) το πρόσωπο, που οδηγεί τα κλεψίμια ζώα, έως 

ότου απομακρυνθή μαζί μ’ αυτά. Οι κλέφτες που συμπορπατούν στην 
κλεψιά λέγονται ορτάκηδες (σύντροφοι). Οι αποδεδειγμένοι κλέφτες 
ζώων ονομάζονται ζωοκλέφτες ή κατσικοκλέφτες. Εκείνος που κλέβει 

ένα ένα τα αιγοπρόβατα και δεν εξασκεί το επάγγελμα του κτηνοτρόφου 
λέγεται σπιτάρης κλέφτης. Αυτός δε που κλέβει ομοίως ένα ένα ζώο για 

να το φάγη και όχι να το πουλήση, αποκαλείται γουρσουζοκλέφτης και 
στα φακιά κοπρίτης. Ο δυνατός κλέφτης ονομάζεται μπάσης κλέφτης 
(μπάς = κεφαλή, στην τουρκική γλώσσα) και ζαγάρι. μοια ο 

πεπειραμένος να κλέβη πολλά αιγοπρόβατα και απ’ άλλες επαρχίες, 
εκτός απ’ την δική του, με επιτηδειότητα εξαιρετική, έχει το όνομα 
λεράτος κλέφτης, λεράτο σκυλί, πρωτοκλέφτης ή πρώτος 

κλέφτης. 
 

Κατά συνήθεια οι κλέφτες πέρνουν απ’ το κουράδι μιά μικρή ή μεγάλη 
κομματέ (κοπή – κοψιά – κοψά Αν. Κρήτης) ζώα. Μικρή κομματέ 
θεωρείται εκείνη που έχει 10 ή 15 ζώα κλεψίμια, μεγάλη κομματέ δε 

αυτή που έχει από 10 ή 15 ζώα και πάνω. 
 

τις μικρές κλεψοδουλιές, δοσοληψίες, αναμεταξύ βοσκών ή 
κτηνοτρόφων, κλέβονται κομματές χωρίς να προσέχουν οι κλέφτες τι ζώα 
κλέβουν, αν δηλ. είναι τα καλύτερα ή τα χειρότερα του κουραδιού. ταν 

όμως έχουν να κάμουν μεταξύ τους, από μεγάλες κλεψιές, τότε κλέβουν 
ή κόβουν το στελέχι ή μπροστέλο του κουραδιού, δηλαδή τα καλά – 
καλά και πρόβολα ζώα, τους κριγιούς και τράγους που το οδηγούν. 

 
τις οικογενειακές φιλονικές και ιδίως τις φονικές διαφορές, δεν κλέβουν 

στα φακιά αναμεταξύ τους, παρά πολύ σπάνια. 
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τις φονικές όμως αυτές διενέξεις βρίσκουν την ευκαιρία και κλέβουν τα 
ζώα αυτών που φιλονικούν, άλλα πρόσωπα ξένα, χωρίς να 

ανακαλύπτωνται εύκολα. 
 

Εάν προσβληθή η οικογενειακή τιμή χωρίς να χυθή αίμα (χωρίς φονικό), 
μπορεί να γίνη κλοπή πολλών ζώων, που σφάζονται πάνω σ’ ένα αίμα, 
κατά την λαϊκή έκφραση, και εγκαταλείπονται εκεί, χωρίς να φαγωθούν 

ή πετιούνται σε τρύπες ή στην θάλασσα, από εκδίκηση. Αν κλαπούν 
όλα τα ζώα του κουραδιού, λέγουν πως εκλάπησαν συγκούραδα. 
 

Οι κλέφτες πολλές φορές ξελερώνουν – ξετσαφαρώνουν μόνον τα 
αιγοπρόβατα, δηλαδή τους βγάζουν τα λέρια και τα τσάφαρα και 

κουδούνια, για να τα βάλουν αμέσως στα ζώα τους, είτε να τ’ 
ανταλλάξουν μ’ άλλους για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να ανακαλυφθούν. 
 

Σο ξετσαφάρωμα ή ξελέρωμα των αιγοπροβάτων θεωρείται τότε πολύ 
ατιμωτικό και έχει επακόλουθα, την ζωοκλοπή και φόνους ακόμη. 

 
Εκείνος που χάνει αιγοπρόβατα τα γυρεύει, τα ξετάζει, τα διαλαλεί 
είτε ο ίδιος, είτε άλλα έμπιστά του πρόσωπα, που λέγονται 

διαλαλητάδες ή ξεταστάδες. Αυτοί που παρακαλούν τους κλέφτες να 
αποδώσουν τα κλεψίμια αποκαλούνται ριτζατζήδες (από την τουρκική 
λέξη ριτζάς = παράκλησις) ή μεσίτες. 

 
Αυτός που μεσιτεύει, ορμηνεύει ή δίδει τα αιγοπρόβατα στους 

κλέφτες ονομάζεται δότης ή τασήτης (απ’ το τασητεύω). Εκείνος δε που 
βλέπει τους κλέφτες και τους μολογά λέγεται μουζεβίρης (προδότης). 
Μετά την κοπή τις κομματές απ’ το κουράδι, οι κλέφτες λαλούν 

(οδηγούν) γρήγορα γρήγορα τα ζώα και μόλις αλλαργάρουν 
(απομακρυνθούν) τους βγάζουν τα λέρια για να μη ακούωνται), όταν δε 
φθάσουν σε ασφαλές μέρος μοιράζουν τα κλεψίμια ζώα αναμεταξύ τους. 

 
Σο μοίρασμα γίνεται εξ ίσου, όταν είναι κανονικό. Μπορούν όμως να 

συμβούν και πολλά απρόοπτα και έτσι να μη πάρη ο ένας ή και όλοι οι 
οστάκηδες τίποτε απ’ την κλεψιά. Είναι δυνατόν να πάρουν τα κλεψίμια 
ζώα, άλλοι κλέφτες ισχυρότεροι. Ημπορεί να φάγουν τα κλεψίμια αυτοί 

που τα παραλαμβάνουν για φύλαξη. Πολλές φορές μπορεί να τα βρούν 
κουρτισμένα ή περιορισμένα κάπου τυχαίοι διαβάτες και να τα πάρουν. 

Ακόμη δε συμβαίνει να μη πάρη καθόλου ή να λάβη ένα ελάχιστο 
μερίδιο ο κλέφτης, που δεν θα παρευρεθή στην μοιρασιά ή στην πώληση 
των κλεψίμιων ζώων. Για τους ζωοκλέφτες, την κλεψιά, το γύρεμα των 

κλεψίμων ζώων, το μοίρασμα των κλεψίμων κτλ. υπάρχουν αρκετά 
δημοτικά τραγούδια, απ’ τα οποία παραθέτω τα εξής αποσπάσματα: 
 

Σα στείρα μας εκλέψανε. 
Κι’ ήρθα να τα γυρέψω 

Κι’ εγύρεψά τα βορεινά 
Και νοτικά δεν ταύρα» 
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έρνουνε τράγους δώδεκα 
Κριγιούς σαράντα πέντε 

Υορούνε λέρια δίλογα 
Κι’ ασημογανωμένα. 

 
Εδώ γίνεται λόγος για τη ζωοκλοπή και το γύρεμα των κλεψίμιων ζώων. 
 

Υίλε μου στην κλεψιά ‘μουνα, 
Μαζί μ’ εννιά νομάτους. 
τη μοιρασιά δεν έτυχα, 

Κι’ ατζικανέψασί με. 
 

Κι’ εβγάλασί μου μετρικό, 
Ένα λιγάκι πράμα: 

Σρακόσια στειροπρόβατα 

Κι’ εννιά στειροματζέτες... 
 

Αυτό δείχνει την κλεψιά και το μοίρασμα των κλεψίμιων ζώων. 
 

ιγά σιγά θα σηκωθώ 

Σην κόρδα θα πατήσω 
Κι’ όσα κι’ ά μ’ απανιήξουνε 

Θα τα μονομερίσω 

 
ηκώνεται, αρματώνεται 

Και βάζει  τ’ αρκομπούζια, 
τη στράτα τ’ απαντήξανε 
Σράγοι με τα κουδούνια. 

 
Δέκα καυκιά ξεχώρισε 

Και τάβαλε μπροστά του, 

Και πάει και στο σπίτι του 
Να φάνε τα παιδιά του. 

.................................... 
 

το τραγούδι αυτό φανερώνεται ο πόθος και το όνειρο του ζωοκλέφτη, 

που επήρε 200 ζώα, μα η γυναίκα του δεν έμεινε ευχαριστημένη και του 
έλεγε, πως δεν πληρώθηκε ούτε το πετσί των στιβανιών του και πως 

έπρεπε να πάρη και τα βόδια του συντέκνου του. 
 
Εκείνος δε της απαντά μεταξύ άλλων τα εξής: 

 
................................... 

αν αποκάμουν τουτανά, 

Θα πάω σ’ άλλα μέρη, 
Και θα τα κάνω τα λαγγά 

Να μη χτυπούνε λέρι. 
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Σο παρακάτω δείχνει πως οι ζωοκλέφτες κλέβουν χωρίς να λογαριάζουν 
ούτε συγγένεια ούτε φιλία: 

 
... Μωρέ δεν ήτανε σφαχτά 

Αλλού ποθές να πάρης 
Μα πήρε του φιλιότσο σου, 

Σον πρώτον αμπολιάρη! 

-ύντεκνε σκοτεινά τονε, 
Και τη σαμιά δεν είδα, 

Μ’ απήτης είδα τα σαμιά, 

Εχεροδιάλεξά τα, 
Κι’ εγώ θα πάρω αλλού μαρτί, 

Και θα σου τ’ αποσώσω. 
 

’ άλλο δημοτικό τραγούδι φαίνεται η εκδίκηση με το σκοτωμό των ζώων: 

 
τη στράτα των συναπαντούν, 

Σου ήφη τα κουράδια. 
Πιάνουν και ξεγελούσιν τα, 

κοτώνουν τους μπροστάρους... 

 
τα φακιά έκαναν γάμους και άλλες χαροκοπιές με τάβλες  ή τραπέζια 
στρωμένα δεκάδες κεφάλια κλεψίμων ζώων και άφθονα κρέατα, χωρίς να 

λογαριάζεται αυτό κακό ούτε και να μειώνη την θέση του γαμβρού ή 
οποιουδήποτε άλλου, που κάνει την χαροκοπιά. Σο είχαν δε και για τιμή 

τους και ως γούρι αυτό, όπως δείχνουν και τα τραγούδια: 
 

Κοπέλλι μου στους γάμους σου 

Και στις τρανές χαρές σου, 
Φίλια ριφάκια θα σφαγούν, 
Και χίλια αρνιά θα ψήσω, 

Και όλα θε νάν’ από κλεψιά... 
 

Είχαν αρνιά από κλεψιά 
Και γίδια ξεκομμένα... 

 

Μόνο στην βάφτιση δεν χρησιμοποιούν κλεψίμια κρέατα στα φακιά, 
γιατί πρέπει σ’ αυτή να είναι όλα αγνά. 

 
Τπάρχουν κι’ άλλα τραγούδια σχετικά, μα δεν μπορούμε να τα 
σημειώσωμε εδώ. 

 
Οι ιδιοκτήτες ή οι ξεταστάδες βρίσκουν καμμιά φορά τα κλεψίμια ζώα 
και τα πέρνουν με την υπόσχεση πως δεν θα καταγγείλλουν τον κλέφτη 

και πως δεν έχουν καμμιά απαίτηση. Πολλές φορές έχουν φαγωθή τα 
μισά ή περισσότερα ζώα και πέρνει πίσω ο ιδιοκτήτης τα υπόλοιπα κατά 

τον ίδιο τρόπο, που αναφέραμε. Μπορεί όμως και να μη βρή κανένα ζώο 
και να δημιουργήση και αρκετά έξοδα γυρεύοντάς τα. 
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Οι βοσκοί που τους κλέβουν τα ζώα, συνήθως κάνουν αντίποινα σ’ 
αυτούς, που υποψιάζονται ή μαθαίνουν πως ήσαν κλέφτες των ζώων 

τους. 
 

Έτσι οι περισσότεροι βοσκοί κλέβουν ο ένας του άλλου και το κακό αυτό 
συνεχίζεται παρά τις ολέθριες συνέπειές του. το μέρος που υπάρχει 
πολλή ζωοκλοπή διαβάζεται αφορεσμός, πολλές φορές, απ’ τον Δεσπότη 

(αυτή η πράξη λέγεται στην Ανατολ. Κρήτη ψαλμοκατάρα) για να 
περιορισθή κάπως. Για τον ίδιο σκοπό γίνονται όρκοι ομαδικοί των 
κτηνοτρόφων κατά περιφερείας ή μεμονωμένοι στα ρημοκλήσια, 

μπροστά στις εικόνες του Φριστού, της Παναγίας και των αγίων ή άλλες 
θρησκευτικές πράξεις και μαγγανίες ακόμη. Οι Κυδωνιάτες 

ξεκαθαρίζονται στον Άγιο Νικολαο του χωρίου Γέρω Λάκκου Κεραμειών. 
Διατηρείται ακόμη και ο εξής αρχαιοπρεπής όρκος, που χρησιμοποιείται 
στην Ανατολική Κρήτη κυρίως και στα φακιά, για το ξεκαθάρισμα που 

κάνει στην ξερομαδάρα ο ζωοκλέπτης, μπροστά στον ιδιοκτήτη: 
 

«Να Ζά (τσέ) φάσκω σου το και κάτεχέ το 
Δεν σού τάφαγα εγώ τα πρόβατά σου». 
-Μά τον Δία σου το λέω και ξέρε το καλά ότι δεν σου τα πήρα εγώ τα 

πρόβατά σου. 
 
Τπάρχουν μάλιστα περιοχές που η ζωοκλοπή οργιάζει κυριολεκτικά, 

τόσον στην Δυτ. Κρήτη, όσον και στην Ανατολ. τοιαύτη. 
 

Φαρακτηριστικό είναι το διήγημα κατά το οποίο κλέψανε του Φριστού τα 
παπούτσια στο έλινο και το γάϊδαρό του στα Κεραμειά  Κυδωνίας. 
 

Ομοίως δε το σχετικό με την Ανατ. Κρήτη: 
 
«Γέργερη, Νίβρητος, Ζαρό, Βόριζα και Καμάρες, 

Εκειά που τρώνε τα ωζά και δεν τα τρώνε οι σκάρες». 
 

Σο κλεψίμιο κρέας νομίζει ο λαός πως βρωμεί και ότι προξενεί αηδία, 
αμαρτία και βλάβη και γι’ αυτό και δεν χορταίνει, όσο κι’ αν φάγη. 
 

Για να διατηρηθούν περισσότερο τα κρέατα των σφαζομένων ζώων και 
ιδίως των κλεψίμιων, που υπάρχουν στα κλεφτόσπιτα σε αφθονία, 

χρησιμοποιούν οι Κρητικοί τον εξής τρόπο: 
 
Άμα σφάξουν τα ζώα κόβουν όλα τα ψαχνά τους μέρη σε κομμάτια και 

τα βάζουν σε ξύδι δυνατό μιά ολόκληρη μέρα. Όστερα τα τσιγαρίζουν 
στη φωτιά. Μετά το τσιγάρισμά τους, τα βάζουν σε δοχεία πήλινα – 
κουρούπια ή κουρούπες, τοποθετούντες αυτά σφιχτά και πατηκωτά, 

σαν τις σαρδέλλες στο βαρέλι, για να μη μείνει αέρας μεταξύ των 
κομματιών. την κορυφή αφίνουν το δοχείο αδειανό κατά 2-3 δάχτυλα. 

Έπειτα λυώνουν το ξύγκι των αιγοπροβάτων και το χύνουν μέσα στο 
δοχείο, έως ότου γεμίση τούτο και σχηματίση κάποιο επίστρωμα, που 
δεν αφίνει τον αέρα να μπή στο κρέας. πως είναι το κουρούπι τότε το 
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χώνουν στο κατώγι του σπιτιού και όταν θέλουν βγάζουν κρέας και 
τρώγουν κι’ έπειτα ξαναλυώνουν το λίπος και το περιχύνουν μ’ αυτό. 

 
 

ΙΔ΄ 
Κουδούνια και λέρια αιγοπροβάτων 

 
Σα κουδούνια που βάζουν οι βοσκοί στα αιγοπρόβατα για διάκριση του 
κουραδιού των απ’ άλλο τοιούτο και για στολισμό και προφύλαξη απ’ την 

κλοπή, διακρίνονται σε δυό μεγάλες κατηγορίες: 1) εις σκλαβέρια και 2) 
εις λέρια. 

 
Σα σκλαβέρια έχουν σχήμα πλατύ και φέρονται στο λαιμό των 
αιγοπροβάτων σταυρωτά. Σα λέρια δε είναι στενά και επιμήκη μπαίνουν 

δε κοφτά στο λαιμό του ζώου, ήτοι παράλληλα προς αυτόν. Σο κουδούνι 
ή λέρι είναι σ’ ένα δερμάτινο λουρί το οποίο περιβάλλει τον λαιμόν 

(κουδουνάρη) του ζώου και φέρει το όνομα κουδουνέ. Σο μέρος 
ακριβώς που περνά το κουδούνι ή λέρι λέγεται αμπελέ του λεριού. Η 
κουδουνέ προσαρμόζεται και στερεώνεται στο λαιμό των αιγοπροβάτων 

με ένα χαρταλάμι, που φέρνει το γλωσσίδι, το οποίο περνά σε τρύπες 
(του δέρματός της). Σο κουδούνι ή λέρι έχει μέσα του επίμηκες τεμάχιο 
μετάλλου, που λέγεται σείστρο και χρησιμεύει για να χτυπά στις 

πλευρές του και να παράγη τον ήχο (το κουδούνισμα). Ο στολισμός των 
αιγοπροβάτων με λέρια και κουδούνια, που λέγονται και τσάφαρα 

γίνεται κατά διαφόρους τρόπους και σε διάφορα χρονικά διαστήματα. 
Κατά τον μήνα Μάρτιον, που γυρίζουν τα αιγοπρόβατα από τα χειμαδιά 
στις μαδάρες, βάζουν στα ζώα τα χονδρά κουδούνια και τα μεγάλα 

λέρια, γιατί είναι τότε πιό δυνατά. Οι βοσκοί τα στολίζουν τότε με λέρια 
– τα λερώνουν, τα τσαφαρώνουν. Σο ξεστόλισμα – ξελέρωμα – 
ξετσαφάρωμά τους αρχίζει από τον Αύγουστο και διαρκεί ως τον 

Μάρτιο. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Ν/βριο βγάζουν οι βοσκοί τα 
χονδροκούδουνα και χονδρόλερα και βάζουν στα ζώα μικρότερα 

τοιαύτα για στολισμό, από τον Ν/βριο δε ως τον Μάρτιο, ήτοι κατά τον 
χειμώνα, που τα πηγαίνουν στα χειμαδιά και είναι αδύνατα, τα 
τσαφαρώνουν με πολύ μικρά λέρια – λεράκια, για να τ’ ακούσουν όταν 

πρόκειται να τα κλέψουν οι κλέφτες. τους βαρβάτους κριούς και 
τράγους δεν βάζουν συνήθως κουδούνια και σκλαβέρια, για να μην 

αδυνατίζουν και επομένως να μπορούν να πηδούν καλύτερα τα θηλυκά 
ζώα. 
 

’ αυτούς βάζουν τέτοια, όταν τους απολύουν ξεχωριστά από τα πρόβατα, 
για να ημπορούν αν τους βρίσκουν από το λέρι καθώς λέγουν. Επί 
Σουρκοκρατίας υπήρχε στη Δυτική Κρήτη συνήθεια ισοδύναμη με νόμο, 

κατά την οποία ήτο υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης χιλίων αιγοπροβάτων, ο 
βαροκουραδάρης, να κάμη το μεγαλύτερο κουδούνι του κουραδιού του 

ασημωτό ή ασημοκαπνισμένο. 
 

Είδη κουδουνιών 
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Κουδούνια: 1) Φονδροκούδουνα (μεγάλο, δεύτερο και τρίτο 

κουδούνι).Σο μεγάλο (τσάφαρο) το φορούν οι τράγοι και κριοί  από 
πεντάχτες (πέντε χρονών) και πάνω. Σο δεύτερο κουδούνι και τρίτο 

χρησιμοποιείται σε μικρότερα τοιαύτα ζώα. 2) κλαβέρια 
χοντροσκλάβερα (μεγάλο δεύτερο και τρίτο σκλαβέρι). Σα 
χοντροσκλάβερια τοποθετούνται σε τράους και κριούς κάτων των 5 

ετών. 3) Γεργερέδες: Μεσοσκλάβερα, δηλαδή είδος σκλαβεριών, 
χοντρογεργερέδες – μεσογεργερέδες – μικρογεργερέδες. Ο 
γεργερές δεν χρησιμοποιείται στα φακιά και στην άλλη Δυτ. Κρήτη, 

τοποθετείται δε στους λαιμούς διχρόνηδων τράγων και κριών και 
μεσότραων και μεσόκριγιων. 4) κλαβερούλια: είδος κουδουνιών, που 

βάζουν στα καματερά (=έγκαλα) πρόβατα (παρβλ. καματερά χωράφια= 
καλλιεργημένα χωράφια) 5) Προβατοσκλάβερα: Σα σκλαβέρια που 
φορούν τα πρόβατα, τα οποία και είναι μικρότερα απ’ αυτά που φορούν 

οι κριγιοί και οι τράοι. 6) Κριγιαρικά: Σα σκλαβέρια που φορούν οι 
μπροσταρόκριγοι – τα κεφαλάρια (το στελέχι) του κουραδιού. Ο 

μουνουχότραος όμως που οδηγεί τα ωζά και λέγεται προβατάρης, 
ακολουθείται δε απ’ τους κριούς του κουραδιού φέρει τσάφαρο. 7) 
Γιδόλερα: χονδρογιδόλερα – τραόλερα – μισόλερα – μισολεράκια – 

λερόπουλα. Σαύτα χρησιμοποιούνται για τις αίγες μόνον, εκτός απ’ τα 
τραόλερα, που μπαίνουν στους τράους και σπάνια στις αίγες. 8) 
Καμπανέλλες: Σο είδος του κουδουνιού που είναι βαρύτερο από το 

σκλαβέρι και είναι κατασκευασμένο από καλό χαλκό. Είναι τριών ειδών, 
όπως και τα κουδούνια και χρησιμεύουν για τους τράγους και πού και 

πού για τους κριούς. Διακρίνομε ακόμη καμπανέλλα διπλή και 
τριπλή. Η τελευταία και μικρότερη της τριπλής λέγεται δε τρίδιπλη 
καμπανέλλα χρησιμεύει ως σείστρον. 9) Καμπανελάκια – 

καμπανέλια: Είδος μικρού κουδουνιού με σχήμα κολούρου κώνου, που 
έχει κατασκευασθή από ορύχαλκο και το φορούν τα αρνιά και ρίφια. 10) 
Λεράκια: Αυτά λέγονται πεταλιδάκια στα φακιά και χρησιμοποιούνται 

συνήθως στα μικρά αιγοπρόβατα σπανίως δε στα μεγάλα πρόβατα. 11) 
χαλικούτικα ή βλάχικα: πλακωτά σκλαβερούλια που βάζουν στα 

πρόβατα στα φακιά 12) τειακά σκλαβερούλια: είναι σχεδόν 
στρογγυλά, με στρογγυλό στόμιο, σχηματίζουν στα ψηλά καντούνια τους 
δύο αυτιά, χρησιμοποιούνται δε στα φακιά για αρνόριφα, 13) 

Γερακοκούδουνα: μικρά κουδουνάκια για αρνόριφα απ’ αυτά που 
φορούν τα άλογα που τραβούν τις σούστες, 14) Σσαμπαρδόλερο: Σο 

λέρι αυτό δεν έχει βοή, γιατί δεν χτυπά το σείστρο με δύναμη στη μέση 
του. Σα λέρια μπορούμε να τα πούμε και ως εξής: πρωτόλερα, 
μεσόλερα, ψιλόλερα, ψιλολεράκια. Εκτός απ’ την ονομασία των 

κουδουνιών παραθέτομεν και μερικές λέξεις και φράσεις σχετικές με τον 
στολισμό των αιγοπροβάτων: τολίζω – ξεστολίζω τα ωζά – 
τσαφαρώνω, ξετσαφαρώνω τα ωζά, λερώνω, ξελερώνω τα ωζά, 

τσαφαρωμός, ετσαφάρωσα τα ζωά, εξετσαφάρωσα τα ωζά, 
εξελέρωσα τις αίγες, για δες ένα τσάφαρο το φορούνε, για δές ένα 

τσαφαρωμό που τον έχει... 
 
Ομοίως δε τα εξής σχετικά δημοτικών τραγουδιών: 
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«Και μιά σφυρέ των έπαιξε 

την κούρτα τα μαζώνει 
Και σφιχταναμπουκώνεται 

Και τα ξετσαφαρώνει. 
είσε κουρνέ τα γένεια σου 

Να παίξη το κουδούνι, 

Για να τ’ ακούσουν οι κριγοί 
Να παίξουν τα σκλαβέρια. 

Να το γροικίσουν τα σφαχτά 

Να παίξουν οι γεργερέδες 
Να το γροικίσουν και τ’ αρνιά 

Να παίξουν τα λεράκια 
Για να τ’ ακούσουν οι βοσκοί 

Να πάσι να τα βρούσι». 

 

ΙΕ΄ 

Επιφωνήματα 
και άλλες ποιμενικές εκφράσεις 

 
Κατά την βοσκή, το πότισμα, το κούρτισμα και ξεκούρτισμα, την 

πρόσκληση και εκδίωξη, τον χωρισμό κτλ. των αιγοπροβάτων, 
χρησιμοποιεί ο βοσκός πάρα πολλές και ποικιλότατες επιφωνηματικές 
και άλλες διάφορες εκφράσεις, που συνοδεύονται συχνότατα με 

σφυρίγματα, χειρονομίες, ρίψεις λίθων και κυνηγυτό των ζώων αυτών, 
από τον βοσκόσκυλο ή και τον ίδιο τον βοσκόν. 
 

Οι ποικιλόμορφες αυτές εκφράσεις και εκδηλώσεις του βοσκού είναι 
κάπως δύσκολο να αποδοθούν γραπτώς. τα προηγούμενα κεφάλαια του 

βιβλίου αυτού υπάρχουν αρκετές τέτοιες εκφράσεις, τολμώ δε να 
σημειώσω και τις παρακάτω: Κρίιο! κρίιο: Η λέξη αυτή απευθύνεται με 
ι κάπως παρατεταμένο, στον κριόν που οδηγεί το κουράδι τα πρόβατα, 

όταν πλησιάζη στην κούρτα, οπότε στο άκουσμά της ξεχωρίζει από τα 
έγκαλα και τον ακολουθούν έξω απ’ την κούρτα τα στείρα, ενώ 

εισέρχονται σ’ αυτήν τα έγκαλα για άρμεγμα (στην Ανατολ. Κρήτη για να 
τεθή επί κεφαλής ο μπροστάρης κριός λέγουν: Κρίο! έχα! κρίο! 
ρνιόστο. Ομοίως δε πτρίου! πτριούτσι). 2) Σζώ πέρα τζώ! Φώρισε! 

χώρισε! Ο μαντρατζής προσφωνεί έτσι τον τράγον για να χωρίσουν οι 
στείρες από τις έγκαλες ή γαλατε αίγες, όταν πρόκειται να μπούν στην 
κούρτα για το άρμεγμα. την Ανατ. Κρήτη προτρέπουν τις αίγες να 

βαδίσουν με την λέξη: Σζώ! Για να σταθούν λέγουν στις αίγες: γκιώ! τα 
πρόβατα δε Σάϊ! τάϊα!3) τείρο! τείρο! τειρέ! τειρέ! κέ! κέ! 

Φρησιμοποιούνται για να χωρήσουν τα στείρα από τα έγκαλα την ώρα 
του αρμέγματος. Η λέξη σκέ ίσως να σημαίνει: ύ εκέ – εκεί ή στείρο 
εκεί. 4) Λάσω λάσω! Λάσω γέρο λάσω! Η προσφώνηση αυτή γίνεται 

από τον μανδρατζή ή περίσσιο στον μπροστάρη κριό ή τράγο για να 
εισέλθη στην κούρτα και να τον ακολουθήσουν τα ωζά ή οι αίγες. Η λέξη 

λάσω πιθανόν να φανερώνη: έλα έσω – έλα έσω γέρο ή έλαυνε έσω – 
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προχώρει μέσα. 5) τήσω! τήσω! Ισοδυναμεί ίσως με το : Λάσω! Λάσω, 
χρησιμοποιείται δε για να εισέρχωνται στην κούρτα τα αιγοπρόβατα προς 

τα οποία απευθύνεται. τήσω = στα έσω ή στάσου έσω. 6) τήξω! 
τήξω! (στήν Ανατολ. Κρήτη: λάξω! λάξω! Έλα έξω – έλαυνε έξω). Θα 

σημαίνη: στάσου έξω στα έξω – έλα έξω, λέγεται δε από τον μαντρατζά για 
να ξεκουρτίσουν – να βγούν έξω της κούρτας τα ζώα. 7) Νά! Νά! Νά! Νά! 
Έλα πά! Νά! Νά! Νά! – έλα τζοτζόνα μου νά! Μ’ αυτά προσκαλεί 

κοντά του ο βοσκός τις αίγες. 9) Νά! Έεε! – Νάμπσου νά! Οι εκφράσεις 
αυτές συνοδευόμενες πολλές φορές με το: Πούχιου – πούχιου μωρέ! 
που λέει ο βοσκός στον σκύλον του, συντελούν στην εκδίωξη των 

αιγοπροβάτων από ανεπιθύμητά του μέρη 10) Νά τζοτζονά! 
Απευθύνεται στις αίγες (τζοτζόνα – αίγα) για τον προηγούμενο σκοπό, με 

ισχυρότερο τονισμό της πρώτης και τελευταίας συλλαβής) 11) Άαα! Άαα! 
Σο επιφωνηματικό αυτό α προφέρεται με κάποια υγρότητα και παράταση 
της φωνής,όταν φωνάζη ο βοσκός τα ευρισκόμενα μακράν του ζώα 12) 

Έεα! Έεα! Φρησιμοποιείται για τις αίγες, όπως και το προηγούμενο 
επιφώνημα. 13) Γκρός, Γκρός! Λέγεται την στιγμή που φλουμίζουν τα 

αρνάκια 14) Νά τσθ, - τσθ – νά, νά, τσθ. Η δυσκολοπρόφερτη αυτή 
έκφραση προφέρεται κατά το φλούμισμα των ριφιών 15) Μπέεε! Μπέε! 
Έτσι με το ε παρατεταμένο και ομοιάζον με το τού βελάσματος (το 

πρόβατο βελάζει), ανακράζει τα ωζά του ο βοσκός. Σο αρνάκι γνωρίζει την 
μητέρα του από το βέλασμά της – από το Μπέε, που κάνει, ενώ το 
ριφάκι δεν έχει την ικανότητα αυτή να γνωρίζει την μάνα του από το 

Μέεε, που φωνάζει.  
 

την Ανατολ. Κρήτη χρησιμοποιούν και το: γιόρ! ρ! ρ!: ταν 
διχαλώσουν (διαιρεθούν) τα ωζά και πρέπει να σμίξουν (. Ξανθουδίδου 
Π Κρ. σελ. 46). 

ΙΣ΄ 
 

χετικά λαογραφικά Κρήτης 
 

Πολλά και ποικίλα λαογραφικά σχετίζονται με τα ποίμνια και την 
ποιμενική ζωή της Κρήτης. 

 
Ο χώρος της εργασίας αυτής δεν μου επιτρέπει να παρουσιάσω ένα 
πλουσιώτατο σχετικό δειγματολόγιο, που έχω.  

 
Αργότερα πιθανόν να ημπορέσω να παρουσιάσω μιά ξεχωριστή εργασία 
μ’ αυτά, έχοντας ως βάση τα αρκετά ποιμενικά τραγούδια. 

 
τον χώρο του βιβλίου αυτού θα έπρεπε να υπάρχουν κι’ αρκετές 

εικόνες σχετικές με την βοσκή, το κούρτισμα, το πότισμα, το στάλισμα, 
το μιτάτο, κτλ. του ποιμενικού βίου, ως και μερικά ακόμη πράγματα για 
τις τοποθεσίες μιτάτων και ποτιστηριών της Δ. Κρήτης. Παραλείπω τα 

σχετικά με το κοίταγμα της κουτάλας (ωμοπλάτης των αιγοπροβάτων), 
που προμαντεύουν για τον νοικοκύρη, την οικογένειά του, τα ζώα του, το 
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έθνος και τον κόσμο όλο. Δεν παραθέτω δε και ποιμενικό γλωσσάριο, 
που θα έπρεπε ίσως. 

 
Ελπίζω όμως, πως αργότερα θα παρουσιάσω γύρω απ’ αυτά κάτι 

καλύτερο. 
 
 

--------------------- 

ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

Ο ΓΕΡΑΜΕΝΟ ΒΟΚΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΙΑΣΑ ΣΟΤ 

 

 
Ένας βοσκός γέρο βοσκός και παληοκουραδάρης 

Σα νιάταν του θυμήθηκε, τα νιάταν του θυμάται. 
Πούστε παντέρμα νιάτα μου, παντέρημά μου νιάτα; 

Πού είν’ εκείνοι οι καιροί κι’ οι βουλισμένοι χρόνοι, 
Απού μουν νιός κ’ εις το βουνό έβλεπα το κουράδι; 

Πούχα μαντριά τα πρόβατα, μαντριά, μαντριά τα γίδια, 

Πούχα κι’ εννιά μπροστάρηδες κι’ έσερναν το κουράδι, 
Πούχα μιτάτον ξακουστό τσή Νίδας το λιβάδι, 

Πούχα ραβδίν κατσόπρινο, βυργίδι ξομπλιασμένο, 

Μ’ οφτόν αγρίμι και αρνί πάντα τονε γεμάτο, 
Που κάθομουν στον ασκιανό στο δροσερόν αέρι 

Κι’ έπαιζα το λυράκι μου σα νιός και παλληκάρι, 
Πούπαιζα ένα βίτσισμα κι’ εσκάρωνα σ’αγρίμι, 
του Χηλορίτη την κορφή πούν ένα μοναστήρι. 

Κι’ εθώρουν δάση και βουνά, λαγκάδια και λιβάδεια 
Κι’ εθώρουν κάμπους με βοσκούς και μ’ όμορφα κουράδια. 

Άχ! παντέρμα νιάτα μου, παντέρημά μου νιάτα. 
 
 

 
 
 

 

ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 

 
Δέφνερ Μιχαήλ: «Οδοιπορικαί εντυπώσεις από την Δυτικήν Κρήτην», 

Αθήναι 1926. 
«Ηλίου» περιοδικού: «Νεώτερον Εγκυκλ. Λεξικόν», τόμος Α΄. 
Κριάρη Αριστείδου: «Κρητικά Δημώδη άσματα». Αθήν. 1921. 

Κωτσιοπούλου Μάνθου: «Προβλήματα Ελλην. Συροκομίας». 
«Βήμα του Λαού» Φανίων, Ιουνίου 1936. 

Μαυρακάκη Ιωάννου: «Ποιμενικά χαρακτηριστικά», εφημερίς «Γεωργική 
Ηχώ» Φανίων, 1936, 1937. 



 88 

Μαυρακάκη Ιωάννου: «Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης», άρθρα, «Βήμα του 
Λαού» Φανίων, 1937. 

Ξανθουδίδη τεφάνου: «Ποιμενικά Κρήτης». Αθήναι 1920. 
Πάνου Δ.: «Εργασία» (περιοδικόν), τεύχη 361, 362, έτους 1936. 

Πολυχρονίδου Ε.: «Σο κατσικίσιο γάλα δια την κατασκευήν τυροκ. 
προϊόντων», εφημ. «Γεωργική ηχώ» Φανίων, 27/8/1936. 
ταματίου ταματίου: «Η ζωοκλωπή στην Κρήτη και άλλα άρθρα», εφημ. 

«Έθνος» Αθηνών, Υεβρουάρ. 1936. 
υλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: «Ο μικρός κτηνοτρόφος», 
αριθ. βιβλ. 66. 

Σρακάκη Αντωνίου: «Η ποιμενική ζωή εν τη φιλολογία», εφημ. «Εθνική 
Υωνή» Φανίων, 30/3/1937. 

Σρακάκη Αντωνίου: «Η κτηνοτροφία Κρήτης», εφημ. «Κρητικός Κόσμος» 
Αθηνών, 12/8/1938. 
Υούμη Κωνσταντίνου: «Η κτηνοτροφία παράγων εθνικού πλούτου», εφημ. 

«Βήμα του Λαού» Φανίων, Ιανουαρίου, Υεβρουαρίου και Μαρτίου 1937. 
Υούμη Κωνσταντ.: «Περί του 15θημέρου λιμεριάσματός μου μέσα στα 

χιονισμένα Λευκά ρη», «Αγροτικός Σαχυδρόμος», 1937. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 89 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

--------------  
 

 
Κρίσεις για τον συγγραφέα 
Πρόλογος 

Εισαγωγή 
 
Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης (Α΄. Σο Πρόβατον – Η αίγα – Σο αγρίμι) 

Β΄. Φαρακτηριστικά γνωρίσματα αιγοπροβάτων 
Γ΄.  Βοσκότοποι, ποτιστήρια, σταλίχτρες, κοιμητές 

Δ΄.  Οι βοσκοί. Η βοσκή. Η νομή και άλλα σχετικά 
Ε΄. Σο μιτάτον (το μιτάτον, τα σκεύη και όργανά του, το προσωπικόν  
      του) 

Σ΄.υνεταιρισμοί ή Κιονιάτα αιγοπροβάτων 
Ζ΄.  Σο άρμεγμα. Σο γάλα. Σα τυροκομικά. 

      Σο μοίρασμα τυροκομικών προϊόντων 
Η΄. Κρέας και δέρματα 
Θ΄. Κουρά και είδη αυτής. Μαλλί και τρίχα και χρησιμότης αυτών 

Ι΄.   Αναπαραγωγή και πολλαπλασιασμός αιγοπροβάτων 
ΙΑ΄. Ασθένειες 
ΙΒ΄. Σο χιόνισμα και ξεχιόνισμα των αιγοπροβάτων 

ΙΓ΄. Η ζωοκλοπή 
ΙΔ΄. Κουδούνια και λέρια αιγοπροβάτων 

ΙΕ΄. Επιφωνήματα και άλλες ποιμενικές εκφράσεις 
ΙΣ΄χετικά λαογραφικά Κρήτης 
αν επίλογος 

Βοηθήματα  
Περιεχόμενα 
 

Σο βιβλίο αυτό τυπώθηκε στα Φανιά στο Συπογραφείο Κ. Μαριδάκη. 
 

 
 
 


