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Τό χωριό τῶν ὑφαντριῶν

Σύμφωνα μέ τά Χρονικά τοῦ Βασιλείου τῆς Κρήτης, τά ὁποῖα ἄρχισαν
νά συγκροτοῦνται ἐπί Μίνωος Α3, τοῦ ἀποκαλούμενου και Ἀρχειοθέ-
του, τό παλαιότερο χωριό τοῦ Βασιλείου εἶναι το χωριό τῶν ὑφαντριῶν.
Βρίσκεται στο ὑψηλότατο σημεῖο τῶν ὀρεινῶν ὂγκων τῆς νήσου Κρήτης.
Οἱ λίγοι πού ἔχουν ἀνέβει στό χωριό διατείνονται ὃτι ἡ θέα ἀπό ἐκεῖ
εἶναι μαγευτική. Φαίνεται κάτω βαθιά νά στραφταλίζει ὁλόκληρο τό
Βασίλειο τῆς Κρήτης. Πεντακάθαρα. Ὁλόκληρη ἡ νῆσος λάμπει καί
ἀκτινοβολεῖ καθαρότατα καί εὐκρινέστατα. Εὐσταθής. Περατωμένη.
Ἀπό Ἀνατολή σέ Δύση. Ἀπό Βορρᾶ σέ Νότο. Ὃλες οἱ γήινες πλευρές
τοῦ Βασιλείου φωτοβολοῦν. Βουνά. Βουναλάκια. Λόφοι. Γήλοφοι. Πε-
διάδες. Ποταμοί. Δέντρα. Ἂνθη. Ἂνθρωποι. Ζῶα. Πουλιά. Τζιτζίκια.
Σαῦρες. Μυρμήγκια. Οί αὖρες τοῦ πελάγους ὡς ἁπλώνονται καί ἀνοί-
γονται ἁπαλές. Οί ἂγριοι καί ἢπιοι ἂνεμοι ὡς πνέουν. Ἀπό ἐκεῖ ψηλά
τά πάντα φαίνονται λαμπρά. Ἀκόμη καί ὃταν συμβαίνει νά ὑπάρχει
συννεφιά καί καταχνιά σέ ὃλο το Βασίλειο. Ἀκόμη καί νά χιονίζει καί
νά βρέχει. Ἂς εἶναι ἡ νῆσος Κρήτη μέσα στό μαῦρο, τό πηκτό σκοτάδι
– ἀπό τό χωριό τῶν ὑφαντριῶν φαίνεται νά λαμπυρίζει καί νά φωτο-
βολᾶ κάτω βαθιά ὃλος ὁ τόπος τῆς Κρήτης. Ὄλα τά μέρη της.

Τοῦτο ὁφείλεται στό ἐξῆς:
Ὡς γνωστόν, ὁ Ζήνας, ὁ ἕνας καί μέγας θεός τῆς Κρήτης, ἔχει

στή δικαιοδοσία του κεραυνούς, ὑετούς, ἀντάρες, καταχνιές. Αὐτός λοι-
πόν ἀποφάσισε νά φαίνεται ὁλοκάθαρα ἀπό τό χωριό τῶν ὑφαντριῶν τό
σῶμα καί τό πρόσωπο τῆς Κρήτης. Νύχτα – ἡμέρα, χειμώνα – καλο-
καίρι. Σέ ὃλο τόν ἄλλο κόσμο σκοτεινιά; Σέ ὃλο τό νησί τῆς Κρήτης
ὁρατότης μηδέν; Στό χωριό τῶν ὑφαντριῶν εὐδία καί θέα τῆς νήσου
πανοραμική.

Λέγεται λοιπόν ὃτι ὁ Ζήνας ἔβαλε τις ὑφάντριες νά κάθονται ἐκεῖ
στάψηλά. Ἀπό ἐκεῖ  νά βλέπουν ὁλόκληρη τή νῆσο Κρήτη καί νά τήν
ἀποτυπώνουν πιστά, καθαρά καί εὐδιάκριτα στα ὑφαντά τους. 
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Γι’ αὐτό καί οἱ ἀργαλειοί ἐδῶ ποτέ δέν σταματοῦν. Μέρα καί νύχτα οἱ
ὑφάντριες τοῦ Ζήνα σχεδιάζουν, ξομπλιάζουν, ὑφαίνουν τό κορμί τοῦ
Βασιλείου. Παίρνουν κλωστές μεταξένιες καί βαμβακερές. Λινές ἀπό
τά σπαρτά και τά λινάρια. Μάλλινες ἀπό τίς κουρές τῶν προβάτων.
Τίς βάφουν χρυσές. Τίς βάφουν ἀσημένιες. Στό χρῶμα τῶν κρητικῶν
ὑακίνθων. Στό χρῶμα τῶν μενεξέδων. Στίς ἀποχρώσεις τοῦ λευκοῦ
κρίνου. Τοῦ κρίνου τοῦ μαύρου. Τοῦ κρίνου τοῦ ἐρυθροῦ καί τοῦ κρίνου
τοῦ αἱματωμένου. Στίς ἀποχρώσεις τῆς μήκωνος τῆς ροιάδος. 

Τό σχέδιο τοῦ ὑφαντοῦ τό ἔχει δώσει ὁ ἲδιος ὁ Ζήνας. Εἶναι τό σχῆμα
τοῦ Βασιλείου τῆς Κρήτης. Στο μέγεθος του Βασιλείου της Κρήτης.

Κάθε ὑφάντρια μπορεῖ καί ὑφαίνει σέ ὃλη τή ζωή της μόνο ἕνα
μικρό μέρος τοῦ Βασιλείου. Μιά ὑφαίνει ἕναν βράχο. Ἂλλη ἕνα  δέντρο.
Ἂλλη ἕνα πουλί σέ ἀνθισμένο κλαδί νά κελαηδεῖ. Μιά γλαύκα σέ ξερό
κλαδί, νύχτα χειμώνα νά καλεῖ τό ταίρι της. Μυρμήγκια νά σέρνουν
σπυριά σιτάρι. Μιά χωρισμένη γυναίκα νά πλένεται ὁλόγυμνη καί νά
κλαίει. Ἔναν ἄνδρα νά μετρᾶ χρήματα. Καί ἄλλα. Αὐτή ἡ διαδικασία
τῆς αποτύπωσης ὃλης τῆς Κρήτης, κάθε ζώου της, κάθε πουλιοῦ, κάθε
φυτοῦ, κάθε ἀνέμου, κάθε ἀνθρώπου παίρνει αἰῶνες. Γι΄αὐτό καί οἱ
ὑφάντριες ὑφαίνουν χρόνους ἀμέτρητους. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μίνωος
Α1 τοῦ Γεννήτορος. Μιά τελειώνει ἔνα μέρος, ἄλλη πηγαίνει παρα-
κάτω.

Θρυλεῖται πώς ὃταν ὁλοκληρωθεί τό μέγα ὑφαντό τοῦ Βασιλείου,
τότε ὁ Ζήνας θά τό πάρει και θά τό ἀπλώσει ἐπάνω στό κορμί τῆς Κρή-
της. Σκέπασμα καί σκέπη. Στολίδι καί προστασία. Θά τη σκεπάσει,
λένε, ὃπως σκεπάζουν τά μωρά. Διότι ἡ Κρήτη εἶναι τό μωρό τοῦ Ζήνα.
Γι΄αὐτό ἔχει βάλει τίς ὑφάντριες νά ὑφαίνουν. Ἐπειδή θέλει νά γίνει τό
ὑφαντό. Νά τό ἔχει νά σκεπάζει τήν Κρήτη-μωρό. Τό χειμώνα θά τήν
κρατᾶ ζεστή. Τό καλοκαίρι θά τή δροσίζει. Τήν ἄνοιξη θά βοηθᾶ νά
ἀνθίζει. Τό φθινόπωρο νά βγάζει φροῦτα.

Τότε (ὃπως λένε) τό Βασίλειο τῆς Κρήτης θά ἀπλωθεί σέ ὃλη τήν
ὑπαρκτή οἰκουμένη. Τότε θά ξεκουραστοῦν οἱ ὑφάντριες.
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