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Ο θάνατος στο Ισλάμ
Ο θάνατος είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, τόσο
στο συλλογικό όσο και στο ατομικό επίπεδο. Οι άνθρωποι ζουν και αξιολογούν τη
ζωή τους υπό το πρίσμα της θνητότητας, αναρωτώμενοι αν υπάρχει κάτι πέρα από
την επίγεια ζωή και ποια μορφή έχει αυτό και θέτοντας στον εαυτό τους φιλοσοφικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ύπαρξή τους όχι μονάχα στο παρόν, αλλά
και στο άγνωστο μεταθανάτιο μέλλον. Στα ερωτήματα αυτά κυριαρχεί συνήθως η
θρησκευτική διάσταση: υπάρχει Θεός, παράδεισος ή κόλαση, ανάσταση των νεκρών, Ημέρα της Κρίσης, αιωνιότητα;
Για τη θρησκεία του Ισλάμ αυτά τα ερωτήματα έχουν συγκεκριμένη και σαφή
απάντηση. Ο Θεός είναι υπαρκτός και μάλιστα είναι ο καθοριστικός παράγοντας
στη ζωή του ανθρώπου, καθώς και ο υπέρτατος κριτής του κατά την Ημέρα της
Κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η γέννηση και ο θάνατος του ανθρώπου θεωρούνται
προϊόντα θείας βούλησης και όχι το αποτέλεσμα γεγονότων αυτού του κόσμου,
ενώ ο θάνατος δεν θεωρείται το τέλος της ζωής, αλλά το πέρασμα σε ένα νέο κόσμο, την αιωνιότητα. Η ζωή είναι ιερή ως δημιούργημα του Θεού και ο θάνατος
αποτελεί σαφή εκδήλωση της πλήρους υποταγής του ανθρώπου στη θεία βούληση.
Η αντίληψη αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με τις επιταγές του Κορανίου, που
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ορίζει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων και αυτός που έχει την απόλυτη
και αποκλειστική εξουσία για τα πάντα. Η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να δημιουργήσει και να πράξει καθετί που επιθυμεί. Γι’ αυτό, κάθε σημαντικό
ή ασήμαντο ζήτημα που αφορά τον κόσμο, τον άνθρωπο και τον σκοπό της ζωής
καθορίζεται από τη βούλησή του και είναι υπό την καθοδήγησή του (Abdesselem
1991, 911· Eldem 2005, 44-46· Idleman Smith –Yazbeck Haddad 2002, 2-3).
Εστιάζοντας στο ζήτημα του θανάτου, η θρησκεία του Ισλάμ διακρίνει ανάμεσα στον ενταφιασμό ως μεταβατική φάση αναμονής και την Ημέρα της Κρίσης ως
αποφασιστική στιγμή κατά την οποία ο αναστημένος άνθρωπος θα λογοδοτήσει
στον Θεό για τις πράξεις του στην επίγεια φάση του βίου του, καθώς και για την
ειλικρίνεια και την ένταση της πίστης του, και ο Θεός θα αποφασίσει αν θα οδηγηθεί στον παράδεισο ή την κόλαση (Eldem 2005, 44· Idleman Smith – Yazbeck
Haddad 2002, 63).1
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τρία είναι τα κύρια σημεία που μπορούν να
τονιστούν σε ό,τι αφορά την ισλαμική αντίληψη για τον θάνατο: πρώτον, ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά μόνο το καθορισμένο από τον Θεό χρονικό
σημείο κατά το οποίο ο άνθρωπος περνά από τον επίγειο, φθαρτό, κόσμο στην
αιωνιότητα, σε έναν άλλο κόσμο, όπου η ανθρώπινη ύπαρξη ανανεώνεται. Δεύτερον, η ύπαρξη της μετά θάνατον ζωής και της θείας κρίσης δίνει νόημα στις πράξεις
του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και καθιστά ασήμαντο το γεγονός του θανάτου καθεαυτό. Τρίτον, ο άνθρωπος δεν είναι έρμαιο της μοίρας, αλλά μέσω των
πράξεων και των παραλείψεών του στη διάρκεια της επίγειας ζωής του επηρεάζει
καθοριστικά το αν θα ανταμειφθεί ή όχι από τον Θεό μετά θάνατον (Abdesselem
1991, 910-911· Eldem 2005· Idleman Smith – Yazbeck Haddad 2002· Ginio 2001,
122-123, 125-126, 131-132).
Προετοιμασία του νεκρού και η τελετή της κηδείας και της ταφής
Η κηδεία αποτελεί για τους μουσουλμάνους, όπως για τόσους άλλους πολιτισμούς,
μια σημαντική τελετή. Η πλήρης τήρηση των καθιερωμένων εθιμικών κανόνων
κατά τη διεξαγωγή της κηδείας θεωρείται ο πρέπων τρόπος για να εγκαταλείψει ο
νεκρός τον κόσμο των ζωντανών, αλλά και για να του αποδοθεί φόρος τιμής από
1. Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, μετά τον θάνατό του ο νεκρός βρίσκεται αντιμέτωπος
με δύο τρομακτικούς αγγέλους που τον ανακρίνουν για την πίστη του. Αυτή η ανάκριση είναι κρίσιμη για τις συνθήκες που θα βιώσει ο νεκρός μέχρι την Ημέρα της Κρίσης και την οριστική απόφαση
του Θεού για την τύχη του. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Eldem 2005, 46 και Idleman Smith
– Yazbeck Haddad 2002, 41-42.
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τους οικείους του. Όπως παρατηρεί μάλιστα ο Eyal Ginio, βάσει αρχειακών πηγών
από τη Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, ήταν αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο όσοι
προέβλεπαν πως θα πέθαιναν άκληροι ή μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας
τους να μεριμνούν μέσω της σύνταξης διαθήκης για την κάλυψη των εξόδων της
κηδείας τους, περιλαμβανομένων ενίοτε λεπτομερειών όπως η ανέγερση επιτύμβιων στηλών και η αποζημίωση όσων θα προσεύχονταν στην τελετή (Ginio 2001,
123-124). Το τελετουργικό που ακολουθείται είναι συγκεκριμένο· τα βασικά στάδιά του περιλαμβάνουν την προετοιμασία (πλύσιμο και σαβάνωμα) του σώματος,
την τελετή της κηδείας με τις αρμόζουσες προσευχές και τον ενταφιασμό. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία της προετοιμασίας του νεκρού, της κηδείας και
του ενταφιασμού με βάση ένα οθωμανικό χειρόγραφο του 1822, το οποίο αποτελεί
μετάφραση ενός κλασικού έργου της αραβικής γραμματείας, του Μουχτάσαρ του
Άμπου’λ-Χουσάιν αλ-Κουντούρι από τη Βαγδάτη (972-1037) (Eldem 2005, 56-60).
Το έργο αυτό ανήκει στη χανεφιτική νομική σχολή του σουνιτικού Ισλάμ, δηλαδή
την εκδοχή του δόγματος που το οθωμανικό κράτος είχε υιοθετήσει ως επίσημη.
Σύμφωνα με το χειρόγραφο αυτό, πρέπει καταρχάς κάποιος να κλείσει τα μάτια και να δέσει το σαγόνι του νεκρού και, αν είναι δυνατό, να στρέψει το κεφάλι
του προς την κατεύθυνση της Μέκκας. Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει το πλύσιμο του νεκρού πρέπει προηγουμένως να έχει απολυμανθεί τουλάχιστον τρεις
φορές με καπνό, ενώ το νερό που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει ιδεωδώς να το έχουν
βράσει με σαπωνάρια· τα γεννητικά όργανα του νεκρού πρέπει να είναι καλυμμένα. Η πλύση πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που οι μουσουλμάνοι πλένονται
τελετουργικά πριν από τη συμμετοχή τους στην προσευχή, ενώ πρέπει να καθαρίζονται και το κεφάλι, τα δόντια και η επιφάνεια ανάμεσα στα χείλη του νεκρού,
του οποίου το σώμα πρέπει κατόπιν να ξεπλένεται με νερό. Προκειμένου να πλυθεί
το σώμα του νεκρού, πρέπει πρώτα να το γυρίσουν από τη δεξιά πλευρά, κατόπιν
από την αριστερή, ενώ για την πλύση της κοιλιάς πρέπει να το τοποθετήσουν σε
καθιστή θέση. Το σώμα σκουπίζεται για να στεγνώσει και κατόπιν τοποθετείται
στο σάβανο. Αρωματίζεται με ένα μείγμα με βάση την κάμφορα και το σανταλόξυλο στο κεφάλι, καθώς και με κάμφορα στα επτά σημεία που ακουμπούν το έδαφος κατά τη γονυκλισία: μέτωπο, χέρια, γόνατα και πέλματα. Εάν ο νεκρός είναι
άντρας, το σάβανο αποτελείται από δύο ενδύματα που καλύπτουν το σώμα από
τους ώμους ώς τα πόδια και από ένα είδος πουκαμίσου· εάν υπάρχει φόβος πως το
σάβανο μπορεί να ανοίξει, επιτρέπεται να δεθεί. Για το σαβάνωμα των γυναικών
χρησιμοποιούνται τα ίδια ενδύματα, καθώς επίσης ένα φαρδύ ύφασμα που καλύπτει το στήθος και ένα είδος σαλιού για το κεφάλι. Εάν είναι αδύνατο να βρεθούν
τα ενδεδειγμένα ενδύματα, τότε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν όποιου είδους
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σάβανα είναι διαθέσιμα. Το κόψιμο των νυχιών και το χτένισμα των μαλλιών και
της γενειάδας του νεκρού απαγορεύονται, ενώ κάποιοι νομομαθείς επιτρέπουν το
παραγέμισμα του στόματος, της μύτης και των αυτιών του με βαμβάκι.
Στην τελετή της κηδείας προΐσταται ιδεωδώς ο ηγεμόνας (κάτι που ασφαλώς
στην πράξη πρέπει να συμβαίνει πολύ σπάνια, αν όχι ποτέ), αλλιώς ο ιμάμης της
περιοχής ή ο κοντινότερος συγγενής του νεκρού. Η φράση «ο Θεός είναι ο μέγιστος» (Αλλάχου άκμπαρ) λέγεται τέσσερις φορές, ακολουθούμενη από προσευχές
που δηλώνουν πίστη στον Θεό και τον προφήτη Μωάμεθ ή γίνονται υπέρ του
νεκρού και όλων των μουσουλμάνων.
Η τελετή της κηδείας δεν θεωρείται πρέπον να λαμβάνει χώρα εντός του τζαμιού, μπορεί όμως να γίνεται στο σημείο ταφής. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο νεκρός μεταφέρεται στον χώρο ταφής (εάν η τελετή δεν έχει γίνει εκεί),
όπου σκάβεται ο τάφος. Ο νεκρός τοποθετείται σε αυτόν με το σώμα στραμμένο
προς τη Μέκκα και λυμένο το σάβανο (εάν είχε δεθεί κατά το σαβάνωμα), αφού
πρώτα προφερθεί η φράση: «Στο όνομα του Θεού και σύμφωνα με τη θρησκεία του
απεσταλμένου του Θεού [δηλ., του Μωάμεθ]». Ο τάφος καλύπτεται με άψητα τούβλα και ισοπεδώνεται, ενώ αργότερα προστίθεται χώμα για να σχηματιστεί τύμβος. Σύμφωνα με κάποιες απόψεις επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφής στον τάφο
ή η κατασκευή θόλου ή και οίκου επ’ αυτού, ενώ άλλες επιτρέπουν την αναγραφή
θρησκευτικού περιεχομένου φράσεων στο μέτωπο, το τουρμπάνι, το στήθος ή το
σάβανο του νεκρού.
Υπάρχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να παρατεθούν εδώ
και αφορούν την προετοιμασία του νεκρού και τη διαδικασία της κηδείας και της
ταφής. Η κηδεία, π.χ., γίνεται συνήθως την ημέρα του θανάτου ή την επομένη,
ενώ η εσπευσμένη κηδεία στη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται. Το πλύσιμο του
νεκρού κανονικά πρέπει να γίνεται από άτομο του ίδιου φύλου, ο αριθμός των πλύσεων πρέπει να είναι μονός και, σε περίπτωση μολυσματικής ασθένειας, αρκεί να
καταβρεχτεί ο νεκρός. Για τους πεσόντες στο πεδίο της μάχης, δεν ισχύει το καθιερωμένο τελετουργικό: θάβονται σε ομαδικούς τάφους στο σημείο όπου σκοτώθηκαν, χωρίς να έχουν πλυθεί τα σώματά τους, με τα ματωμένα ρούχα τους και χωρίς
προσευχές. Η κηδεία βρεφών που έχουν κλάψει έστω μία φορά επιτρέπεται, ενώ
απαγορεύεται να κηδευτούν ως μουσουλμάνοι όσοι αυτοκτονούν. Η τοποθέτηση
του νεκρού σε φέρετρο αποδοκιμάζεται από τους νομομαθείς, αν και η απαγόρευση δεν είναι απόλυτη και ιστορικά καταγράφεται η χρήση φερέτρων. Αρμόδιοι για
να κατεβάσουν τη σορό στον τάφο και να την τοποθετήσουν θεωρούνται οι συγγενείς του νεκρού. Τέλος, σε κάθε τάφο κανονικά τοποθετείται ένας νεκρός, αλλά
υπάρχουν εξαιρέσεις· ιδίως αν ενταφιαστούν μαζί ένας άντρας και μια γυναίκα,
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πρέπει να υπάρχει ανάμεσά τους χώρισμα (Tritton 1991, 441-442· Marcus 1996,
99-100· βλ. και Eldem 2009, 177-179).
Τα νεκροταφεία, οι τάφοι και οι επιτύμβιες στήλες
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες παραδόσεις που αποδίδονται στον προφήτη
Μωάμεθ (χαντίθ), οι τάφοι των μουσουλμάνων πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο
με τη γη, άρα φθαρτοί και δυσδιάκριτοι. Άλλες παραδόσεις παρουσιάζουν τον
Μωάμεθ να απαγορεύει την προσευχή στα νεκροταφεία. Αυτές οι συστάσεις του
Προφήτη δηλώνουν αδιαφορία για την τύχη της σορού μετά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των πιστών κατά την κηδεία, αλλά και την ισότητα όλων ενώπιον
του Θεού μετά θάνατον· αποσκοπούν επίσης στο να αποτρέψουν τη λατρεία των
νεκρών, καθώς η λατρεία οφείλεται αποκλειστικά στον Θεό. Παρόλα αυτά, στη
διάρκεια των αιώνων, καθιερώθηκαν και τα οργανωμένα νεκροταφεία (ή, έστω,
οι σαφείς χώροι ταφής των νεκρών) και η οικοδόμηση επιμελημένων, ακόμα και
μνημειακών, τάφων, κατασκευασμένων από στέρεα υλικά, όπως η πέτρα και το
μάρμαρο, και η επίσκεψη των ζωντανών στα νεκροταφεία και η φροντίδα για τους
τάφους, ακόμα και η λατρευτική προσκύνηση των τάφων προσώπων που θεωρούνταν άγια. Σε αυτό το πλαίσιο, ας σημειώσουμε πως τα επιγράμματα που κοσμούν
τις επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου θεωρούν δεδομένη την επίσκεψη
των ζωντανών στους τάφους, καθώς καταλήγουν συνήθως με πρόσκληση προς
αυτούς να προσευχηθούν για τις ψυχές των νεκρών.2 Επιπλέον, λόγω της σημασίας
που δινόταν στο να είναι η επιγραφή της στήλης ορατή στους επισκέπτες, ο προσανατολισμός των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών δεν συνέπιπτε απαραίτητα με
τον προσανατολισμό του τάφου επί του οποίου είχαν ανεγερθεί, αν ο προσανατολισμός του τάφου δεν ευνοούσε την ορατότητά τους (Vatin 1996, 162· Eldem 2005,
24· Anastasopoulos 2008, 324· βλ. και Eldem 2007, 237, 239-240).
Σε ό,τι αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τάφων και των νεκροταφείων, αυτά δεν τυποποιήθηκαν ούτε για τους μεν ούτε για τα δε, με συνέπεια
να παρατηρείται ποικιλία ανάλογα με την εποχή, τη γεωγραφική ζώνη και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Γενικά πάντως, αν και ταφές πραγματοποιούνταν (και
πραγματοποιούνται) και στους περιβόλους των αστικών τζαμιών, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία παραδοσιακά αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο έξω από τα τείχη
2. Πιο αναλυτικά για αυτά τα ζητήματα βλ. Sourdel-Thomine – Linant de Bellefonds 1997 και
Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991. O ενταφιασμός μπορεί καταρχήν να γίνει ακόμα και
στο σπίτι του νεκρού· Tritton 1991, 442.
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των πόλεων, κοντά όμως στις πύλες τους, έτσι ώστε αφενός η πρόσβαση να είναι
εύκολη, αφετέρου όμως ο χώρος των ζωντανών να είναι, και για υγειονομικούς
λόγους, σαφώς διαχωρισμένος από τον χώρο των νεκρών (Ory – Brown – Laqueur
– Burton-Page 1991, 122-123).3 Νομομαθείς, όπως ο Ιμπν Ταϊμίγια, επισημαίνουν
εξάλλου πως δεν είναι πρέπον το μουσουλμανικό νεκροταφείο να γειτνιάζει με
νεκροταφείο αλλοθρήσκων (Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 122).
Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί πως, καθώς απαγορεύονται οι εκταφές και η επαναχρησιμοποίηση τάφων, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και επιβάλλουν τη διαρκή επέκτασή τους (Ory – Brown – Laqueur –
Burton-Page 1991, 125· Vatin 1996, 162· Eldem 2007, 234).
Οι τάφοι και τα νεκροταφεία αποτελούν ενδιαφέρουσα πηγή με πολλαπλή
χρησιμότητα (βλ. και Eldem 2007, 240 και υποσ. 23). Καθώς οι επιτύμβιες στήλες
είναι συχνά διακοσμημένες με ανάγλυφα κοσμήματα και περιγράμματα, συμβάλλουν στη μελέτη της ιστορίας της τέχνης στο Ισλάμ. Οι επιγραφές των τάφων, αν
και πολλές φορές είναι πολύ λιτές και τυποποιημένες, άλλοτε περιέχουν περίτεχνα
επιγράμματα, που μας δίνουν πληροφορίες για την οθωμανική μετρική και την
ποιητική γλώσσα. Τέλος, τα νεκροταφεία και οι τάφοι, τόσο από τη σκοπιά της τοπογραφικής διάρθρωσής τους όσο και από τη σκοπιά των υλικών, των επιγραμμάτων και του διακόσμου τους, αποτελούν πηγές για την κοινωνική διαστρωμάτωση
των πληθυσμών που αφορούν, καθώς και για τις συλλογικά αποδεκτές αντιλήψεις
για το πρέπον σε σχέση κυρίως με το πένθος και την κοινωνική καταξίωση. Σε
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να τονιστεί πως οι επιτύμβιες στήλες δεν έχουν τόση αξία
μεμονωμένες, ως αυτόνομες πηγές δηλαδή για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο
οποίο αναφέρεται η καθεμιά τους, όση ως σύνολο, ως corpus, που επιτρέπει στον
ερευνητή να τις εξετάσει συγκριτικά και να τις συσχετίσει μεταξύ τους, έτσι ώστε
να καταλάβει καλύτερα τη μεταξύ τους σχέση και ιεραρχία και να διακρίνει επαναλαμβανόμενους κοινούς τόπους –τόσο στο επίγραμμα όσο και στην κόσμηση–
από μοναδικά ή εξαιρετικά φαινόμενα. Έτσι καθίσταται, π.χ., δυνατό να συλλέξουμε πληροφορίες για τα στερεότυπα και τη συμπεριφορά μιας κοινωνίας απέναντι
στον θάνατο και τους νεκρούς σε θέματα όπως η απόδοση τιμής προς αυτούς και

3. Στις αραβικές χώρες τα νεκροταφεία αναπτύσσονται κάποιες φορές στους πρόποδες ή τις
πλαγιές βουνών που θεωρούνται ιερά, αλλά τα οθωμανικά νεκροταφεία βρίσκονται σχεδόν πάντα
κοντά σε πόλη· Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 123· Vatin 1991, 154. Βλ. επίσης Vatin
1996, ιδίως σ. 162, για την ένσταση του συγγραφέα ως προς το αν οι ταφές γίνονταν κατά κύριο
λόγο εκτός των τειχών για υγειονομικούς λόγους.
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τα μηνύματα των ζώντων οικείων τους προς τη σύγχρονή τους κοινωνία και τις
μελλοντικές γενιές σχετικά με αυτούς.4
Κάθε οθωμανικός μουσουλμανικός τάφος κοσμείται κανονικά από δύο επιτύμβιες στήλες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ανεγείρονται ταφικά
μνημεία. Από τις δύο επιτύμβιες στήλες κάθε τάφου, η μία είναι τοποθετημένη στο
σημείο του κεφαλιού και η άλλη στο σημείο των πελμάτων του νεκρού· συνήθως
η μία από τις δύο στήλες είναι ενεπίγραφη. Τα παλαιότερα γνωστά οθωμανικά νεκροταφεία και οι σχετικές επιτύμβιες στήλες εντοπίζονται στην Προύσα του 15ου
αιώνα, αλλά είναι κατά τον επόμενο, 16ο, αιώνα που αρχίζουν να παγιώνονται τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οθωμανικής ταφικής αρχιτεκτονικής και επιγραφικής. Αυτά τα χαρακτηριστικά φτάνουν στην ωρίμανσή τους κατά τον 18ο αιώνα
και στην κορύφωσή τους τον 19ο, όταν παρατηρούνται στήλες με έντονη διακοσμητικότητα, ακόμα και εκζήτηση, αλλά και πιο περίτεχνες και εκτενείς επιγραφές.5 Σε κατάφωρη αντίθεση με τις επιταγές της θρησκείας περί διακριτικών ή και
αφανών τάφων, οι οθωμανικές επιτύμβιες στήλες διακρίνονται από το γενικά μεγάλο τους μέγεθος που συνεπάγεται ένα σχετικά άνετο επιγραφικό πεδίο, τη συνολικά επιμελημένη διαμόρφωση και διακόσμησή τους, την ανθεκτική πρώτη ύλη
(συχνά μάρμαρο) και, σε ό,τι αφορά τις ανδρικές, την απόληξή τους σε κάλυμμα
κεφαλής (συνήθως τουρμπάνι, ή, μετά την επίσημη εισαγωγή του το 1829, φέσι), το
οποίο από τον 18ο αιώνα και εξής διαφοροποιούνταν ανάλογα με το επάγγελμα,
την ιδιότητα ή το αξίωμα του νεκρού όταν ζούσε. Οι γυναικείες στήλες διακοσμούνταν συχνά με περιδέραια, γιρλάντες, φυτικά μοτίβα ή πόρπες στο ύψος του λαιμού της στήλης και κατέληγαν ορισμένες φορές σε μια σχηματοποιημένη απόληξη
που κατά μία άποψη αποτελεί και αυτή μορφή καλύμματος κεφαλής. Είναι κυρίως
το ρεαλιστικά αποδοσμένο κάλυμμα κεφαλής των ανδρικών στηλών και, κατά την
ύστερη οθωμανική περίοδο, το καμπύλο σχήμα κάποιων στηλών, που δημιουργούν τη –στην ουσία της συνήθως απατηλή– εντύπωση του ανθρωπομορφισμού
των οθωμανικών στηλών (Λιακόπουλος 2012, 69-70· Ory – Brown – Laqueur –
Burton-Page 1991, 125· Eldem 2009).6

4. Σε γενικές γραμμές πρέπει να θεωρηθεί πως τα επιγράμματα των επιτύμβιων στηλών δεν
περιείχαν τις αυστηρά προσωπικές πεποιθήσεις των παραγγελιοδοτών, αλλά αναπαρήγαν σε διάφορες παραλλαγές το κοινωνικά καθιερωμένο και αποδεκτό πλαίσιο έκφρασης πένθους και μνημόνευσης των νεκρών· Anastasopoulos 2008, 325.
5. Περί της ιστορικής εξέλιξης των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών βλ. Eldem 2007.
6. Εκτός από την απεικόνιση καλυμμάτων κεφαλής, στις επιτύμβιες στήλες απαντούν και
άλλα διακριτικά σημάδια, όπως διακριτικά γενιτσαρικών λόχων και παραστάσεις επαγγελματικών
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Τα σχήματα των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών ποικίλλουν, καθώς οι περισσότερες είναι παραλληλεπίπεδες με ή χωρίς μείωση στην οπίσθια επιφάνεια, αλλά
υπάρχουν και κυλινδρικές, ωοειδείς και πολυγωνικής διατομής. Άλλες φέρουν –
όπως αναφέρθηκε– κάλυμμα κεφαλής, άλλες είναι οξυκόρυφες και άλλες έχουν
καμπύλη απόληξη, ενώ η οπίσθια επιφάνειά τους μπορεί να είναι επίπεδη ή κυρτή
(βλ. και Anastasopoulos 2008, 322).7 Ως προς το σχήμα και τη διακόσμησή τους,
αξιοσημείωτη είναι η ευρωπαϊκή επιρροή που παρατηρείται από τον 18ο αιώνα
και εξής και γι’ αυτό τον λόγο εντοπίζουμε πολλές στήλες σε ύφος μπαρόκ (Ory –
Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 125· Eldem 2009, 179).
Ας σημειωθεί πάντως πως οι σωζόμενες, καλής ποιότητας, επιτύμβιες στήλες
από μάρμαρο με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω προέρχονται
από τους τάφους κυρίως των μέσων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, καθώς
οι φτωχότεροι συχνά δεν διέθεταν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την ανέγερση πολυτελών τάφων και αρκούνταν στη χρήση φθαρτών ή κατώτερης ποιότητας υλικών, ενώ δεν αποκλείεται κάποιες ταφές να έμεναν χωρίς σήμανση (Eldem
2005, 18). Από την άλλη, ο Edhem Eldem κάνει λόγο περί «εκδημοκρατισμού»
της ταφικής τέχνης κατά τον 18ο αιώνα, όταν εκτιμά πως μειώθηκε το κόστος
κατασκευής στηλών από μάρμαρο, με συνέπεια να μπορούν να τις αποκτήσουν
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα (Eldem 2007, 237-238, 250, 251).8
Ως γλώσσα των επιγραφών των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών καθιερώθηκε σταδιακά, τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα και εξής, η οθωμανική τουρκική
έναντι της αραβικής, της ιερής γλώσσας της θείας αποκάλυψης (Ory – Brown –
Laqueur – Burton-Page 1991, 125· Eldem 2009, 179). Σε ό,τι αφορά τα μέρη της
επιγραφής μιας επιτύμβιας στήλης, μπορούν να προσδιοριστούν, σύμφωνα με τον
Hans-Peter Laqueur (Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 125), ως εξής:
1. Invocatio: Επίκληση στον Θεό με τη χρήση συνήθως της φράσης hüve’l-baki,
δηλ. «Αυτός (ο Θεός) είναι ο αιώνιος». Εκτός από το επίθετο «μπακί», μπορεί
να χρησιμοποιείται κάποιο άλλο από τα 99 ονόματα του Θεού κατά την ισλαμική παράδοση.
εργαλείων· Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 125. Για το ζήτημα του ανθρωπομορφισμού
βλ. Eldem 2007, 236 και υποσ. 12.
7. Γενικότερα για τους τύπους των μουσουλμανικών τάφων βλ. Sourdel-Thomine – Linant de
Bellefonds 1997, 354.
8. Για τους λόγους για τους οποίους πολλές οθωμανικές, και γενικότερα μουσουλμανικές,
επιτύμβιες στήλες δεν έχουν διασωθεί βλ. Ory – Brown – Laqueur – Burton-Page 1991, 125. Βλ.
επίσης Eldem 2005, 16, 20.
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2. Benedictio: Του ονόματος του νεκρού προηγείται συνήθως η έκφραση merhum
ve mağfur (αοίδιμος και αείμνηστος), αλλά η διατύπωση μπορεί να είναι και
πιο σύνθετη.
3. Inscriptio: Ο πυρήνας της επιγραφής αποτελείται από πληροφορίες για τον
νεκρό. Αυτές είναι πάντοτε το όνομα, αλλά μπορούν να αφορούν επίσης τη
συγγενική του σχέση με άλλα πρόσωπα, την καταγωγή του ή επάγγελμά του.
4. Παράκληση για προσευχή υπέρ της ψυχής του νεκρού, συνήθως με τη διατύπωση ruhıyçün (για την ψυχή του/της) ή ruhına fatiha (προσευχή για την
ψυχή του/της).
5. Ημερομηνία θανάτου (συχνά όμως παρατίθεται μόνο το έτος).9
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κείμενα των στηλών, πρέπει να τονιστούν δύο από
τις πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις του Edhem Eldem σχετικά με τη στάση των
Οθωμανών απέναντι στον θάνατο. Η πρώτη είναι πως, αντίθετα με την εντολή
του Ισλάμ για συγκράτηση ενώπιον του θανάτου, η εκδήλωση έντονου συναισθήματος θλίψης απαντά συχνά στα οθωμανικά επιτύμβια επιγράμματα. Η δεύτερη
αφορά την έμφαση που δίνεται, ως προς τη μετά θάνατον ζωή, στην παραδείσια
εικόνα της, άρα σε μια αισιόδοξη και ευχάριστη προοπτική για τους νεκρούς, που
λειτουργεί παρηγορητικά για τους ζωντανούς οικείους τους (Eldem 2005, 46-52).
Η περίπτωση του οθωμανικού Ηρακλείου
Όσα αναφέρονται παραπάνω ισχύουν γενικά και στην περίπτωση της Κρήτης της
οθωμανικής περιόδου (για το Ρέθυμνο βλ. Anastasopoulos 2008). Σε ό,τι αφορά
την πόλη του Ηρακλείου (οθωμ. Κάντιγιε), που μας ενδιαφέρει στο παρόν άρθρο,
παρατηρείται ότι τα κύρια μουσουλμανικά νεκροταφεία βρίσκονταν έξω από τα
τείχη – ακριβέστερα, έξω από τις πύλες των τειχών – και σε κάποια απόσταση
από εκείνα της αρμενικής και της ορθόδοξης χριστιανικής κοινότητας, βάσει των
στοιχείων δημοσιευμένων οθωμανικών ιεροδικαστικών καταχωρίσεων του 1671.10
9. Για τις επιγραφές των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών βλ. επίσης την πολύ σημαντική μελέτη των Eldem – Vatin 2007. Βλ. ακόμα Λιακόπουλος 2012, 70-71.
10. Για τα νεκροταφεία των Ορθόδοξων και των Αρμένιων χριστιανών, όπως καθορίστηκαν
το 1671, βλ. Σταυρινίδης 1975-1985, τ. Αʹ, 343-344 (αρ. 430), 350-351 (αρ. 438). Από τη δεύτερη
καταχώριση προκύπτει πως τα νεκροταφεία των Ορθόδοξων, των Αρμένιων και των Εβραίων γειτνίαζαν. Βλ. και ό.π., τ. Δʹ, 102 (αρ. 2042) για μια καταχώριση του 1720 στην οποία προσδιορίζονται
χώροι ταφής μουσουλμάνων προφανώς από την εποχή της πολιορκίας της πόλης, αφού οι νεκροί
αναφέρονται ως «μάρτυρες» (şüheda) (ο Σταυρινίδης μεταφράζει «αγωνιστές»)· χωρίς να αμφισβη-
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Καταλάμβαναν μεγάλες εκτάσεις, καθώς, όπως προαναφέραμε, στο Ισλάμ δεν
επιτρέπεται η εκταφή των νεκρών για εξοικονόμηση χώρου και αποφεύγεται η ταφή σε σημείο όπου υπάρχει ήδη τάφος (Ξανθουδίδης 1927, 136· Σπανάκης 2010,
19).11 Σύμφωνα με τον Νικόλαο Σταυρινίδη, τα μουσουλμανικά νεκροταφεία του
Ηρακλείου καταγράφονται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα ως εκτεταμένα και χωρίς
αυστηρά όρια και πράγματι τα νεκροταφεία της οθωμανικής περιόδου δεν πρέπει
να τα φανταζόμαστε ως σαφώς οριοθετημένες εκτάσεις, καθώς μάλλον επεκτείνονταν στο πέρασμα του χρόνου όσο το επέβαλλαν οι ανάγκες και το επέτρεπε η
τοπογραφία και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάθε περιοχής (Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου – Τμήμα Αρχείων, αταξινόμητες σημειώσεις Νικόλαου Σ.
Σταυρινίδη· βλ. και Ξανθουδίδης 1927, 136-137).12
Νεκροταφεία υπήρχαν και εντός των τειχών· σε αυτά θάβονταν, καθώς φαίνεται, επίσημα πρόσωπα, όπως, π.χ., υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.13 Σύμφωνα με
τον Στέφανο Ξανθουδίδη, αρχικά θάβονταν σε αυτά και απλοί κάτοικοι, ωστόσο η έλλειψη χώρου κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση αυτής της πρακτικής· είναι
όμως αδύνατο να ελεγχθεί η αξιοπιστία αυτής της πληροφορίας. Γενικότερα, η
εξαφάνιση των μουσουλμανικών νεκροταφείων τον 20ό αιώνα καθιστά αδύνατη
τη συστηματική μελέτη τους και έτσι η γνώση μας περί αυτών περιορίζεται σε
κάποιες γενικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με την τοποθεσία και
το μέγεθός τους κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου.
Ως προς την πρώτη κατηγορία μουσουλμανικών νεκροταφείων, τα εκτός των
τειχών, πρέπει, λόγω της θέσης και της έκτασής τους, να ήταν, μαζί με τα μνημειακά τείχη, η πρώτη εικόνα των επισκεπτών που προσέγγιζαν το Ηράκλειο από
την ξηρά. Ο Βρετανός Robert Pashley, που επισκέφτηκε την Κρήτη τη δεκαετία
του 1830, όταν κάνει λόγο για ένα «τεράστιο» νεκροταφείο, αναφέρεται προφανώς στο νεκροταφείο έξω από τη δυτική πύλη εισόδου της πόλης, τη γνωστή ως
Χανιόπορτα, καθώς έφτασε στο Ηράκλειο προερχόμενος από το Γάζι (Pashley
τείται το λογικό της ανάγνωσης από τον Σταυρινίδη της λέξης που απαντά τέσσερις φορές στην
καταχώριση ως «νεκροταφεία» και «ταφή», ας σημειωθεί πως αντί για «μεζάρ» (τάφος) φαίνεται τις
τρεις φορές να έχει γραφτεί «μεϊζέρ» (περίζωμα) και την τέταρτη μια ακόμα πιο ανορθόγραφη λέξη
που συνδυάζει γράμματα των δύο προαναφερθεισών. Για τα νεκροταφεία της οθωμανικής περιόδου
βλ. και Ξανθουδίδης 1927, 135-138.
11. Το κείμενο του Σπανάκη είναι έκθεση που συνέταξε το 1965.
12. Σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Στέφανο Γρατσέα για την πολύτιμη
βοήθειά του στη διάρκεια της έρευνας για τα μουσουλμανικά νεκροταφεία της πόλης του Ηρακλείου.
13. Ο Ξανθουδίδης διακρίνει ανάμεσα σε «επισήμους νεκρούς» και τον «πολύ τουρκικό κόσμο»
(Ξανθουδίδης 1927, 135-136), αναφέροντας ως παράδειγμα χώρου ταφής των επίσημων νεκρών το
Βεζίρ Τζαμί, δηλαδή τον σημερινό ναό του Αγίου Τίτου.
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1994, τ. Αʹ, 141). Το νεκροταφείο έξω από τη νότια πύλη, τη λεγόμενη Καινούρια
Πόρτα, περιγράφεται επίσης μεγάλο από τον Στέργιο Σπανάκη· όπως γράφει, «[τα
νεκροταφεία] άρχιζαν από την Καινούργια Πόρτα και έφθαναν μέχρι το σημερινό Νεκροταφείο του Αγίου Κων/νου και διασχίζονταν από περιφραγμένο με τοίχο
δρόμο, που είναι ακριβώς η σημερινή λεωφόρος Κνωσού» (Σπανάκης 2010, 19). Σε
έγγραφο του δημάρχου Ηρακλείου με ημερομηνία 7 Απριλίου 1927 και θέμα την
απαγόρευση δόμησης σε οριοθετημένες εκτάσεις της πόλης, το νεκροταφείο αυτό
αναφέρεται παρομοίως πως ξεκινούσε από την Καινούρια Πόρτα και έφτανε μέχρι
τη λεωφόρο Κνωσού, διαμέσου της οδού Ακαδημίας (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου – Τμήμα Αρχείων, Κ.Α.3.3, Α.Α.71-168).14
Στο ίδιο νεκροταφείο πρέπει να αναφέρεται και ο Βρετανός Thomas Abel
Brimage Spratt, που έφτασε στην Κρήτη το 1851. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφει
την ύπαρξη «μεγάλου τουρκικού νεκροταφείου», που περιγράφει ως «ένα … δάσος
από επιτύμβιες στήλες», στα νότια της πόλης· του κάνει μάλιστα εντύπωση πως
δεν έχει κυπαρίσσια, όπως γράφει ότι θα ανέμενε κανείς να δει σε ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο (Spratt 2007, τ. Αʹ, 73). Από την πλευρά του, ο Νικόστρατος
Καλομενόπουλος στο εκδεδομένο το 1894 έργο του για την Κρήτη καταγράφει τα
νεκροταφεία τόσο έξω από την Καινούρια Πόρτα όσο και έξω από τη Χανιόπορτα.
Για το πρώτο γράφει: «Προ της Καινούργιας Πόρτας εκτείνονται επί μεγίστης του
εδάφους εκτάσεως τα Μεζαρλήκια (Τουρκικά Νεκροταφεία)» (Καλομενόπουλος
1894, 143). Ο όρος αυτός που χρησιμοποιεί, αποτελεί απόδοση στα ελληνικά της
τουρκικής λέξης μεζαρλίκ, «νεκροταφείο», και, όπως φαίνεται, χρησιμοποιούνταν
στην Κρήτη για τα μουσουλμανικά νεκροταφεία.15 Τέλος, άλλες αναφορές είναι
πιο γενικόλογες. Ο Ιωάννης Νουχάκης, π.χ., καταγράφει απλώς πως «[ε]κτός δε
της πόλεως είναι τα νεκροταφεία Χριστιανών και Τούρκων» (Νουχάκης 1903, 105).
Σε ό,τι αφορά τα εντός των τειχών της πόλης μουσουλμανικά νεκροταφεία,
αυτά εντοπίζονταν κυρίως στους περιβόλους των τζαμιών και των δερβισικών τεκέδων του Ηρακλείου. Αναφορές σε νεκροταφεία υπάρχουν, π.χ., για το Χουνκιάρ
Τζαμί, που βρισκόταν στην έκταση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου – Τμήμα Αρχείων, αταξινόμητες σημειώσεις Νικόλαου Σταυρινίδη), για το τζαμί του Ρετζέμπ Αγά στο Καμαράκι
14. Το νεκροταφείο αναφέρεται και σε παλαιότερο έγγραφο, της 7ης Μαΐου 1923, του Δήμου
Ηρακλείου, το οποίο απευθυνόταν στη Διεύθυνση Μουσουλμανικών Θρησκευτικών Ιδρυμάτων
Ηρακλείου, γνωστοποιώντας την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης τμήματος του υδραγωγείου
που διερχόταν από την Καινούρια Πόρτα και εκτεινόταν κατά μήκος του μουσουλμανικού
νεκροταφείου· Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου – Τμήμα Αρχείων, Κ.Α.3.3, Α.Α.50-585.
15. Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί, π.χ., και ο Σπανάκης 2010, 19.
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(Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου – Τμήμα Αρχείων, αταξινόμητες σημειώσεις Νικόλαου Σταυρινίδη· Δερμιτζάκης 2008, 101) και για το Βεζίρ Τζαμί, δηλαδή τον σημερινό ναό του Αγίου Τίτου (Ξανθουδίδης 1927, 135-136· Δερμιτζάκης
2008, 104). Επίσης, στον περίβολο του τζαμιού του Ελχάτζ Αλί Πασά, διοικητή της
πόλης του Ηρακλείου στα τέλη του 17ου αιώνα, θάφτηκε ο ιδρυτής του τζαμιού,
πρακτική αρκετά διαδεδομένη στην Οθωμανική αυτοκρατορία (Σταυρινίδης 19751985, τ. Γʹ, 137, υποσ. 1).16 Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες σχετικά με μεμονωμένους
τάφους, συνήθως εξεχόντων προσώπων, στους οποίους συχνά οι μουσουλμάνοι
προσέρχονταν με λατρευτικό σκοπό, για να ζητήσουν τη μεσιτεία τους στον Θεό·
ελλείψει λεπτομερών αναφορών, δεν είναι δυνατό να πούμε με ασφάλεια αν αυτοί
οι τάφοι ήταν όντως μεμονωμένοι ή αν περιβάλλονταν από άλλους, νεκρών μικρότερης σημασίας. Ένα παράδειγμα τάφου εξέχοντος προσώπου είναι ο λευκός
μαρμάρινος τάφος του Χασάν Πασά, οθωμανού στρατηγού, που βρισκόταν μπροστά από τον προμαχώνα Σαμπιονάρα, στα ανατολικά της πόλης (Spratt 2007, 77-78
και υποσ. 10).
Η συρρίκνωση και η εξαφάνιση των μουσουλμανικών νεκροταφείων της Κρήτης συνδέεται με την απώλεια της κυρίαρχης θέσης των μουσουλμάνων στο νησί
και τη σταδιακή αποχώρησή τους από αυτό, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τη συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το ελληνικό κράτος προχώρησε στην απαλλοτρίωση των εκτάσεών τους, οι οποίες εντέλει
περιήλθαν σε ιδιώτες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Εφημερίς το
1925,17 η Εθνική Τράπεζα ήταν εκείνη που ορίστηκε αρμόδια για να αναλάβει τον
έλεγχο των εκτάσεων των μουσουλμανικών νεκροταφείων του Ηρακλείου. Σήμερα τα νεκροταφεία δεν υπάρχουν· σώζεται όμως ένας αξιόλογος αριθμός οθωμανικών επιτύμβιων στηλών, που, έστω χωρίς το ερμηνευτικό πλαίσιο που συνιστούν
τα νεκροταφεία, αποτελούν σημαντικές ιστορικές πηγές.
Οι στήλες που μελετήθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, προέρχονται,
σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, από την περιοχή του Ατσαλένιου και, πιο συγκεκριμένα από κατεδαφισμένη περί το 1976 οικία, όπου είχαν χρησιμοποιηθεί
ως οικοδομικό υλικό. Καθώς στη βιβλιογραφία δεν εντοπίζεται αναφορά σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στο Ατσαλένιο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του αν οι
στήλες προέρχονταν, όπως φαίνεται καταρχήν πιθανότερο, από το μεγάλο νεκρο16. Το τζαμί αυτό είχε χτιστεί στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
17. «Η Εθνική Τράπεζα παρηγγέλθη να ενεργήση την παραλαβή των εν Ηρακλείω Μουσουλ
μανικών νεκροταφείων»· Νέα Εφημερίς, 24 Αυγούστου 1925, 2.
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ταφείο νότια της Καινούριας Πόρτας ή κάποιο παρακλάδι του ή αν μεταφέρθηκαν
από αλλού. Σήμερα (2015) οι στήλες αυτές φυλάσσονται στον υπαίθριο χώρο της
Βίλας «Αριάδνη» στην Κνωσό (Εικ. 1).
Αναλυτική παρουσίαση των επιτύμβιων στηλών που φυλάσσονται στην Κνωσό18
Γενικές πληροφορίες και μορφολογικά χαρακτηριστικά των στηλών

Συνολικά οι στήλες που βρίσκονται στην Κνωσό είναι περίπου 210. Από αυτές οι
126 είναι τακτικά τοποθετημένες και αριθμημένες σε πρόχειρο σκαρίφημα που έχει
γίνει από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών (Εικ. 2)· αυτή την αρίθμηση έχουμε ακολουθήσει κι εμείς. Στην πάνω πλευρά αυτών των 126 στηλών υπάρχουν άλλες 85
περίπου, άτακτα τοποθετημένες σε σωρό. Αυτές οι στήλες δεν έχουν αριθμηθεί και
από αυτές λάβαμε υπόψη μόνο όσες ήταν ορατές ή μπορούσαν να μετακινηθούν
και παρουσίαζαν κάποιο ενδιαφέρον από επιγραφική ή αισθητική σκοπιά· αριθμήσαμε πρόχειρα με ελληνικούς αριθμούς τις ενεπίγραφες και με λατινικούς τις
ανεπίγραφες στήλες του σωρού. Συνολικά μελετήσαμε 89 ενεπίγραφες στήλες και
53 που είτε κατασκευάστηκαν ανεπίγραφες είτε αποτελούν το ανεπίγραφο τμήμα
ενεπίγραφων στηλών. Συνολικά μελετήσαμε εντέλει 125 αριθμημένες στήλες και
17 από τον σωρό.19
18. Ευχαριστούμε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο
τήτων, όταν δόθηκε η άδεια) για την άδεια να μελετήσουμε τις στήλες· ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την
προϊσταμένη κ. Βάσω Συθιακάκη και την αρχαιολόγο κ. Ελένη Κανάκη. Τις ευχαριστίες μας απευθύνουμε επίσης στη Βρετανική Σχολή Αθηνών και ιδίως στους κ. Don Evely και Matthew Haysom,
έφορους στην Κνωσό. Ευχαριστούμε ακόμα θερμά τον κ. Nicolas Vatin, διευθυντή ερευνών στο
CNRS και καθηγητή στην École pratique des hautes études του Παρισιού, για την πολύτιμη βοήθειά
του στη διευκρίνιση δυσανάγνωστων και δυσερμήνευτων σημείων των επιγραφών. Για τον ίδιο
λόγο ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ηλία Κολοβό, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και
τον κ. Μαρίνο Σαρηγιάννη, ερευνητή Βʹ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Σημαντικότατη
ήταν η βοήθεια που μας πρόσφεραν η κ. Χριστίνα Τσιγωνάκη, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
και ο κ. Δημήτρης Μποσνάκης, επίκουρος καθηγητής στο ίδιο ίδρυμα, σε ζητήματα περιγραφής
των στηλών και του διακόσμου τους και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, ευχαριστούμε
την κ. Κάρμεν Βουρβαχάκη και τον κ. Κωστή Κανάκη, φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, καθώς και την κ. Filomena Viviana Tagliaferri, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου
της Φλωρεντίας, για τη συμμετοχή τους στην επιτόπια εξέταση των επιτύμβιων στηλών. Τα λάθη
ασφαλώς βαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου.
19. Το υπ’ αριθ. 13 αντικείμενο του σκαριφήματος δεν είναι οθωμανική επιτύμβια στήλη, είναι
όμως πιθανό να πρόκειται για τμήμα πλάκας τάφου επί της οποίας τοποθετούνταν η στήλη. Αβέβαιο είναι αν από επιτύμβια στήλη προέρχεται και το τμήμα κίονα με αριθ. 42.
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Αν και οι περισσότερες ή σχεδόν όλες οι επιτύμβιες στήλες είναι από μάρμαρο,
υπάρχουν κάποιες για τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν είναι
μαρμάρινες ή είναι κατασκευασμένες από άλλο τύπο πετρώματος.20 Μόνο ένα σωζόμενο φέσι είναι εμφανώς από τοπικό πωρόλιθο, πιθανόν πέτρα Αλφά.
Η επαναχρησιμοποίηση των στηλών ως οικοδομικό υλικό είχε ως συνέπεια
να λαξευτούν στις διαστάσεις που εξυπηρετούσαν τους οικοδόμους· οι σωζόμενες
διαστάσεις τους παρατίθενται στον Πίνακα Αʹ του Παραρτήματος. Καθώς καμία
δεν σώζεται ακέραια, η μελέτη των στηλών είναι δυσχερής: δεν υπάρχει, π.χ., παρά
μόνο ένα ακέραιο κείμενο, δεν μπορούν να μετρηθούν οι πλήρεις τους διαστάσεις, ο διάκοσμός τους είναι συχνά φθαρμένος ή κατεστραμμένος. Έστω και με
αυτά τα σοβαρά προβλήματα, μπορούμε πάντως να προβούμε σε κάποιες βασικές
παρατηρήσεις τις οποίες εκθέτουμε παρακάτω, ενώ στο Παράρτημα περιέχονται
μεταγραφή και μετάφραση επιλεγμένων επιγραφών που σώζονται με κάποια ικανοποιητική πληρότητα.
Οι επιγραφές των στηλών πλαισιώνονται από απλή ή διακοσμημένη ταινία
και το ίδιο το πεδίο της επιγραφής είναι εισέχον. Τα γράμματα είναι έξεργα, όπως
συμβαίνει γενικά στις οθωμανικές επιγραφές, οι στίχοι είναι οριζόντιοι ή διαγώνιοι
με φορά από κάτω προς τα πάνω, από δεξιά προς αριστερά, και σε αρκετές στήλες
το αναγλυφικό βάθος είναι αδρομερώς δουλεμένο, σώζοντας τα ίχνη του εργαλείου (ντισιλιδάκι) που χρησιμοποιήθηκε για τη λείανση της επιφάνειας.21 Ο κάθε
στίχος είναι τοποθετημένος σε ξεχωριστό διάχωρο, που ορίζεται από πάνω και από
κάτω με επίπεδη έξεργη ταινία. Μόνο το τελευταίο διάχωρο περιέχει ενίοτε τον
τελευταίο στίχο της επιγραφής ή τη λέξη φατιχά22 και τη χρονολογία σε ξεχωριστές
αράδες.23 Επίσης, τα διάχωρα του πρώτου και του τελευταίου στίχου (και σπανιότερα και σε μικρότερη έκταση του δεύτερου και του προτελευταίου) μπορεί να διαφέρουν ως προς τις διαστάσεις και το σχήμα από εκείνα των υπόλοιπων στίχων.24
Για το σχήμα των στηλών δεν μπορούν να γίνουν συστηματικές παρατηρήσεις
λόγω του ότι, όπως σημειώθηκε παραπάνω, καμία δεν σώθηκε ολόκληρη και πολ20. Δεν γνωρίζουμε την προέλευση των μαρμάρινων μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών της
οθωμανικής Κρήτης, αλλά είναι πιθανό πως εισάγονταν και δεν ήταν ντόπιες. Δεν αποκλείεται
ακόμα να εισάγονταν λαξευμένες με κενό μόνο το επιγραφικό πεδίο ή μέρος του. Βλ. και Anastasopoulos 2008, 322.
21. Βλ., π.χ., τις στήλες υπ’ αριθ. 6 και 14.
22. Φατιχά είναι η πρώτη σούρα του Κορανίου, στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη αξία ως προσευχή με την έννοια της ομολογίας πίστης και της επίκλησης του Θεού για καθοδήγηση.
23. Βλ. στήλες υπ’ αριθ. 7, 25, 26, 38, 107, 126, θʹ.
24. Βλ. στήλες υπ’ αριθ. 4, 7, 14, 21, 23, 25, 38, 51, 52, 56, 58, 61, 65-114, 67, 73, 76, 80, 83, 96, 99120, 101, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 126, δʹ, στʹ, ζʹ, ηʹ.
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λές είναι θραύσματα. Σε ό,τι αφορά πάντως τις πλάγιες πλευρές τους, κυριαρχεί η
ευθεία, ενώ λίγες είναι οι στήλες με κυματοειδείς πλευρές.25 Κάποιες στήλες παρουσιάζουν μείωση στο κάτω μέρος τους ως προς το πλάτος.26
Η οπίσθια επιφάνεια των στηλών είναι αδρομερώς δουλεμένη. Όταν είναι επίπεδη, είναι συχνά στενότερη από την εμπρόσθια. Η μετάβαση προς τη μειούμενη
οπίσθια επιφάνεια επιτυγχάνεται είτε με λοξότμητες (π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 12 και
32) είτε με κοίλης διατομής ταινίες (π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 10 και 48), δημιουργώντας από τις ακμές μέχρι την τελική οπίσθια επιφάνεια ένα κυμαινόμενο πάχος. Σε
άλλες στήλες, π.χ., τις υπ’ αριθ. 53 και v, η οπίσθια επιφάνεια είναι στο μεγαλύτερό
της τμήμα με έντονα κυρτωμένη ράχη, πλαισιωμένη στα πλάγια με δύο ελαφρώς
κοίλες προς τις ακμές ταινίες.
Ως προς την άνω απόληξη, στις περισσότερες στήλες που τη διασώζουν είναι
είτε τριγωνική είτε τοξωτή.27 Η υπ’ αριθ. v στήλη είναι μοναδική ως προς το ότι
η απόληξή της είναι τριμερής καμπυλόγραμμη συνεχούς περιγράμματος. Σε κάποιες στήλες σώζεται η βάση σε σχήμα κόλουρου κώνου στην οποία εφαπτόταν το
τουρμπάνι που επέστεφε τη στήλη.28 Το τουρμπάνι ήταν συχνά ένθετο, αλλά αυτό
δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα για τις συγκεκριμένες στήλες, καθώς
η κορυφή όλων είναι σπασμένη: αυτό μπορεί να σημαίνει πως το τουρμπάνι ήταν
σκαλισμένο στο ίδιο κομμάτι μαρμάρου με τον κορμό της στήλης (όπως δηλώνει
ίσως προεξοχή που σώζεται στην αριστερή πλευρά της σωζόμενης κορυφής της
στήλης υπ’ αριθ. 83), εκτός αν οι κορυφές των κόλουρων κώνων καταστράφηκαν
με τη βίαιη αποκόλληση του τουρμπανιού κατά τη δεύτερη χρήση των στηλών ως
οικοδομικό υλικό. Στις στήλες υπ’ αριθ. 111 και 117 είναι επίσης πιθανό να υπήρχε κάλυμμα κεφαλής, όμως το ίχνος της βάσης που σώζεται, είναι ορθογωνικής
διατομής και δεν σχηματίζει κώνο. Σώζονται πάντως ελάχιστες επιστέψεις με τη
μορφή καλύμματος κεφαλής: τέσσερα σχηματοποιημένα γυναικεία καλύμματα κεφαλής που καταλήγουν σε οξυκόρυφο μανιταρόσχημο επίθημα (Εικ. 3) και, όπως
προαναφέρθηκε, ένα φέσι (Εικ. 4).29 Επίσης, κάποιες στήλες διασώζουν το αδρά
25. Για στήλες με κυματοειδείς πλευρές βλ. υπ’ αριθ. 6, 9, 18, 19, 82, 108.
26. Στήλες υπ’ αριθ. 11, 24-117, 103, 111, 102-124, 126, αʹ.
27. Τριγωνική απόληξη έχουν, ή φαίνεται πως είχαν, οι στήλες υπ’ αριθ. 5, 14, 16, 40, 61, 73,
78, 79, 84, 93, 95, 98. Τοξωτή απόληξη έχουν οι στήλες υπ’ αριθ. 71, 91, 113, iii, ιβʹ, πιθανόν και η
σπασμένη στην κορυφή της 86.
28. Στήλες υπ’ αριθ. 21, 52, 57, 74, 81, 83, 108, ιʹ και πιθανόν και ιαʹ. Καθώς οι στήλες δεν σώζονται ακέραιες, δεν πρέπει να αποκλειστεί καταρχήν η πιθανότητα σε κάποιες από αυτές το κάλυμμα
κεφαλής να ήταν γυναικείο, αν και οι «λαιμοί» των γυναικείων στηλών συχνά ήταν διακοσμημένοι,
πράγμα που δεν παρατηρείται στις στήλες της Κνωσού.
29. Στήλες υπ’ αριθ. 53, 123, i, ii, v (το κάλυμμα της 53 σώζεται μερικώς και σε κακή κατάσταση,
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λαξευμένο στέλεχος για τη στερέωσή τους στο έδαφος ή στην οριζόντια πλάκα
του ταφικού μνημείου. Αυτό άλλοτε έχει τη μορφή εμβόλου, άλλοτε δηλώνεται με
την πιο αδρή λάξευση της στήλης από ένα σημείο και κάτω.30
Χρονολόγηση
Τριάντα μόνο στήλες διασώζουν χρονολογία. Από αυτές μία ανήκει στο αʹ μισό του
18ου αιώνα, επτά στο βʹ μισό του 18ου αιώνα, έξι στο αʹ μισό του 19ου αιώνα, δέκα
στο βʹ μισό του 19ου αιώνα και μία στο αʹ μισό του 20ού αιώνα. Δύο φέρουν χρονολογία 1214 από την Εγίρα, που αντιστοιχεί στο διάστημα Ιούνιος 1799-Μάιος
1800, άρα στο μεταίχμιο του 18ου με τον 19ο αιώνα. Σε μια άλλη στήλη σώζονται η
ημερομηνία και μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του έτους, 10 Σαφέρ 13 …, γεγονός που
σημαίνει πως χρονολογείται από τις 20 Δεκεμβρίου 1882 και μετά (1882 = 1300 από
την Εγίρα). Σε άλλες δύο, τέλος, σώζεται μόνο το πρώτο ψηφίο, 1. Η αρχαιότερη
στήλη φέρει χρονολογία 1145 από την Εγίρα, δηλαδή 1732-1733 (Εικ. 5), και η πιο
πρόσφατη ημερομηνία 28 Ραμαζάν 1328, δηλαδή 2 Οκτωβρίου 1910 (Εικ. 6).31
Σε κάποιες στήλες καταγράφεται μόνο το έτος, ενώ σε άλλες και η ημερομηνία. Σε μία περίπτωση, στη στήλη του 1910 που αναφέρθηκε παραπάνω, καταγράφεται και η μέρα της εβδομάδας, Κυριακή (yevmü’l-ahad). Σε όλες τις στήλες,
εκτός από μία, χρησιμοποιείται το σεληνιακό θρησκευτικό ημερολόγιο. Εξαίρεση
αποτελεί η στήλη υπ’ αριθ. στʹ του Νοεμβρίου 1895 (Teşrin-i sani 1311), στην οποία
χρησιμοποιείται το κοσμικό ημερολόγιο που είναι γνωστό ως μαλί και το οποίο
ακολουθεί το ιουλιανό ημερολόγιο.
Οι στήλες που δεν διασώζουν χρονολογία μπορούν να χρονολογηθούν κατά
προσέγγιση με βάση τα επιγραφικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά τους. Στο
μέτρο που η μικρή μας εμπειρία μας επιτρέπει να κρίνουμε, εντάσσονται και αυτές
στα χρονολογικά όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Τέλος, ανάμεσα στις στήλες υπάρχει μία, η υπ’ αριθ. 58, που εμφανίζει ένα
χρονολογικό παράδοξο. Φέρει ως μήνα τον Τζεμαζιγελαχίρ, που συμβολίζεται με
το αρχικό του γράμμα «τζιμ», και ημερομηνία 30 (του έτους 1295, δηλαδή 1878).
Ωστόσο ο Τζεμαζιγελαχίρ είναι μήνας με 29 κι όχι με 30 ημέρες. Κατά συνέπεια,
ενώ από το κάλυμμα της 123 λείπει η κορυφή). Το φέσι εισήχθη στην Οθωμανική αυτοκρατορία το
1828 για τον στρατό και το 1829 για τον γενικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής πολιτικής του Μαχμούτ Βʹ (1808-1839)· Lewis 2001, 230-233. Το 1829 αποτελεί, κατά συνέπεια, terminus
post quem για τη χρονολόγηση αυτού του θραύσματος.
30. Στήλες υπ’ αριθ. 4, 31, 36, 66, 67, 107.
31. Στήλες υπ’ αριθ. 56 και 26 αντιστοίχως.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

169

πρέπει να θεωρήσουμε είτε ότι η τελεία δίπλα στον αριθμό 3 δεν είναι 0, αλλά παρατοποθετημένη τελεία του γράμματος «φε» της λέξης fi (στις), που προηγείται,
είτε ότι ο μήνας έχει συντομογραφηθεί λανθασμένα με το γράμμα «τζιμ», που αντιστοιχεί στον Τζεμαζιγελαχίρ, αντί των ορθών «τζιμ-ελίφ», που αντιστοιχούν στον
Τζεμαζιγελεβέλ, μήνα με 30 ημέρες.
Στοιχεία ταυτότητας των νεκρών32
Στις επιτύμβιες στήλες της Κνωσού απαντούν τα αναμενόμενα, περισσότερο ή λιγότερο συνηθισμένα, ανδρικά και γυναικεία ονόματα του μουσουλμανικού πληθυσμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πιο συγκεκριμένα, στις στήλες εντοπίζουμε τα εξής προσωπικά ανδρικά ονόματα νεκρών και συγγενών τους (σε παρένθεση
ο αριθμός της στήλης): Αλί (101, 116, δʹ),33 Αλιγιουντίν (ζʹ), Αρίφ (23), Αχμέντ (4,
38, 56, 109, 116), Βελί (2), Γιουσούφ (122), Ιμπραΐμ (30), Μεμίς (27), Μεχμέντ (115,
117),34 Μουσταφά (28, 58, 88-109, ηʹ), Μουχαρέμ (126), Ρασίντ (112), Σαλίχ (38),
Σελίμ (126), Τιμούρ (;) (29), Χαλίλ (122), Χασάν (126), Χιουσεΐν Χιουσνί (111). Ως
προς τα γυναικεία ονόματα, εντοπίζονται τα ακόλουθα: Αϊσέ Ναχιντέ (102-124),35
Αϊσέ Νεσιμπέ (88), Ζεϊνέμπ (80), Ζεχρά (3), Μεριέμ (19), Ραμπιά (;) (25), Ρουκιγέ (22
[;], 89), Τουτί (90), Φατμά (35), Χαντιτζέ (βʹ).
Υπάρχουν όμως και κάποια ασυνήθιστα ανδρικά προσωπικά ονόματα: Καλίλι
(;) (14), Τζουρί (;) (126). Επίσης, στην υπ’ αριθ. 117 στήλη διαβάζουμε, ερμηνεύοντας έτσι την ελλειπτική σύνταξη του σχετικού σημείου της επιγραφής, πως ο
νεκρός δερβίσης ήταν γνωστός ως Μεαμπί Μπέι. «Μεάμπ» σημαίνει «καταφύγιο,
άσυλο», λέξη που χρησιμοποιείται όμως μόνο ως δεύτερο συνθετικό λέξεων. Εφόσον η ανάγνωση και η ερμηνεία μας είναι σωστές, ενδεχομένως το παρωνύμιο αυτό του δερβίση δηλώνει πως ήταν καταφύγιο για τους συνανθρώπους του.

32. Βλ. τον Πίνακα Βʹ του Παραρτήματος για μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών
στοιχείων των νεκρών.
33. Εικάζουμε πως στην υπ’ αριθ. 116 στήλη το όνομα Αλί αποτελεί την αρχή οικογενειακού
ονόματος. Καθώς όμως το δεξιό μέρος της στήλης δεν σώζεται και κατά συνέπεια δεν έχουμε πλήρη
εικόνα του επιγράμματος, προτιμήσαμε να περιλάβουμε το όνομα και στον κατάλογο των προσωπικών ονομάτων.
34. Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 117 στήλης, είναι πιθανό το «Μεχμέντ» να αποτελεί μέρος
οικογενειακού ονόματος ως «Σεΐχ-μεχμέντ-μπαμπά-ζαντέ».
35. Εφόσον η ανάγνωσή μας είναι σωστή, το όνομα «Ναχιντέ» έχει λαξευτεί χωρίς «ελίφ» μετά
το «νουν». Ως «Αϊσέ» είναι πιθανό να μπορεί να συμπληρωθεί και το μερικώς σωζόμενο όνομα στην
υπ’ αριθ. 96 στήλη.
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Σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφονται και οικογενειακά ονόματα, γεγονός
που αφενός διευκολύνει την ταύτιση του νεκρού, αφετέρου δηλώνει ένα συναίσθημα οικογενειακής υπερηφάνειας. Κάποια από αυτά φέρουν την περσική κατάληξη «ζαντέ», συνώνυμη της τουρκικής «ογλού», που κυριολεκτικά σημαίνει «γιος
του», και άλλα την ελληνική κατάληξη «άκης» με τη μορφή «άκι». Γνωρίζουμε πάντως από την αντίστοιχη περίπτωση του Ρεθύμνου πως, ακόμη και οικογενειακά
ονόματα που στις επιτύμβιες στήλες εμφανίζονται να λήγουν σε -ζαντέ/-ογλού,
στην καθημερινότητα χρησιμοποιούνταν με την κατάληξη -άκης: π.χ., Τζιντζί
Αράμπογλου στις επιτύμβιες στήλες της οικογένειας, Τζιντζαραπάκης σε άλλες
σωζόμενες γραπτές πηγές (Anastasopoulos 2008, 324 και υποσ. 35). Τα λίγα οικογενειακά ονόματα που εμφανίζονται στις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της
Κνωσού είναι τα ακόλουθα (σε παρένθεση ο αριθμός της στήλης): Αξισεκίσ-ζαντέ
(109 και πιθανόν 115),36 Ιψιράκης (θʹ), Καλουψίζ-ζαντέ (8, 111),37 Κουρνάκης (δʹ),
Λατικάκης (6), Λιτσαρδάκης (126), Ντιζντάρ-ζαντέ (ζʹ), Σεΐχ-μεχμέντ-μπαμπά-ζαντέ (117),38 Χατζί-εντέμ-αγά-ζαντέ (3).39
Τα ονόματα, είτε ανδρικά είτε γυναικεία, συνοδεύονται σχεδόν πάντα από
τίτλους, που εξαρτώνται από την ιδιότητα του νεκρού στην περίπτωση των ανδρών, ενώ στην περίπτωση των γυναικών σημαίνουν «κυρία». Στις στήλες που
φυλάσσονται στην Κνωσό, τίτλοι που συνοδεύουν τα ανδρικά ονόματα είναι οι
εξής: αγά,40 εφέντι,41 μπαμπά,42 μπέι,43 τσελεμπί.44 Τίτλοι γυναικείων ονομάτων, από
36. Στην υπ’ αριθ. 115 στήλη το όνομα γράφεται χωρίς το αρχικό γράμμα «ελίφ» και με «γε»
πριν από το τελικό «σιν».
37. Οι Αξισεκίσ-ζαντέ και οι Καλουψίζ-ζαντέ ήταν μεταξύ των ισχυρών γενιτσαρικών οικογενειών του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιφέρειάς του· βλ. Σπυρόπουλος 2014, 255-256. Πιθανόν
και η υπ’ αριθ. 23 στήλη, όπου σώζεται μέρος οικογενειακού ονόματος «-σιζ-ζαντέ», να ανήκε στην
οικογένεια Καλουψίζ-ζαντέ.
38. Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, στη στήλη υπ’ αριθ. 117 μπορούμε να διαβάσουμε το
«Μεχμέντ» ως προσωπικό όνομα και το «Μπαμπά-ζαντέ» ως οικογενειακό.
39. Ένα μερικώς σωζόμενο επίθετο σώζεται στην υπ’ αριθ. ηʹ στήλη: -στέμ-ογλού. Μια πιθανή
–και πάλι όμως μερική– συμπλήρωση θα μπορούσε να είναι «Ρουστέμ-ογλού». Μερικώς σώζεται
ένα οικογενειακό όνομα και στην υπ’ αριθ. θʹ στήλη: -αγά-ζαντέ. Ένα τρίτο μερικώς σωζόμενο οικογενειακό όνομα απαντά στην υπ’ αριθ. 116 στήλη: Αλί-…-νμπασι-ζαντέ (;) και ένα τέταρτο στην
υπ’ αριθ. 122: -λι-ζαντέ.
40. Στήλες υπ’ αριθ. 2, 7, 8, 27, 28, 38, 58, 88-109, 115, 116, 122, 126, θʹ.
41. Στήλες υπ’ αριθ. 111, 126. Και στις συνανήκουσες υπ’ αριθ. 102 και124 στήλες απαντά ο
όρος εφέντι, αλλά με κτητική κατάληξη που δεν σώζεται πλήρως. Ενδεχομένως λοιπόν σε αυτή την
περίπτωση να περιγράφει κάποιο αξίωμα.
42. Στήλη υπ’ αριθ. ζʹ· πιθανόν και στην υπ’ αριθ. 17.
43. Στήλες υπ’ αριθ. 117, δʹ.
44. Στήλη υπ’ αριθ. 56.
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την άλλη, είναι οι εξής: χανούμ45 και χατούν.46 Tα ονόματα ατόμων νεαρής ηλικίας
τα συνοδεύει κάποιες φορές ο τίτλος μολλά· συνήθως χρησιμοποιείται για άνδρες,
αλλά στην υπ’ αριθ. αʹ στήλη αφορά γυναίκα.47 Στις στήλες δηλώνεται επίσης, για
όσους την κατέχουν, η τιμητική ιδιότητα του απογόνου του προφήτη Μωάμεθ (σεγίντ ή σερίφ).48 Δηλώνεται ακόμα με τους συνώνυμους όρους χατζί και ελ-χατζ, που
προηγούνται του ονόματος, το γεγονός ότι ο νεκρός είχε πραγματοποιήσει το ιερό
προσκύνημα στη Μέκκα, μία από τις πέντε βασικές υποχρεώσεις των πιστών σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία.49 Τέλος, σε μία περίπτωση δηλώνεται η ιδιότητα
του μάρτυρα (σεχίντ, πληθ. σουχεντά)· κανονικά αφορά μάρτυρες της πίστης, κατά
κύριο λόγο δηλαδή όσους έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο του ιερού πολέμου,
όμως με το πέρασμα του χρόνου η χρήση του διευρύνθηκε και στις οθωμανικές
επιτύμβιες στήλες χρησιμοποιήθηκε για διάφορες κατηγορίες νεκρών, κυρίως θυμάτων βίαιου, βασανισμένου ή πρόωρου θανάτου (Eldem – Vatin 2007, 16 υποσ.
29, 173, 202-203, 254-255). Πιο συγκεκριμένα, στη μερικώς σωζόμενη επιγραφή
της στήλης υπ’ αριθ. 125 υπάρχει η διατύπωση şehadet camını, δηλαδή «[ήπιε;] το
ποτήρι του μαρτυρικού θανάτου».
Ενίοτε επίσης, δηλώνεται η επαγγελματική ταυτότητα του νεκρού ή κάποιου
συγγενούς του. Εντοπίζουμε έτσι, μέσω κάποιων επιγραφών, στρατιωτικούς: έναν
αξιωματικό του αυτοκρατορικού γενιτσαρικού σώματος (serturnaî-yi dergâh-ı âli),
του οποίου τον τίτλο, σερ-τουρνάι, τον έφεραν οι επικεφαλής του γενιτσαρικού
σώματος στο Ηράκλειο· δύο γενίτσαρους του 42ου τζεμαάτ, ενός λόχου με σταθερή παρουσία στην πόλη του Ηρακλείου, τουλάχιστον κατά το βʹ μισό του 18ου αιώνα και ώς την κατάργηση του γενιτσαρικού σώματος το 1826· έναν (πιθανότατα)
αξιωματικό των σερντέν-γκετστί, ομάδων εθελοντών που κανονικά προέρχονταν
από το αυτοκρατορικό γενιτσαρικό σώμα· ένα μέλος του σώματος των οπλουργών-οπλοφυλάκων (cebeciler).50 Στις υπ’ αριθ. 30 και 35 στήλες, που συνανήκουν,
45. Στήλες υπ’ αριθ. 3-29, 19, 23, 88, 90.
46. Στήλες υπ’ αριθ. 14, 22, 25, 80, 96. Για τους τίτλους που συνοδεύουν τα γυναικεία ονόματα
στις οθωμανικές επιτύμβιες στήλες βλ. Eldem 2005, 122.
47. Η νεκρή αναφέρεται ως «η κόρη του Ματωμένου Προπυργίου» (Tabya-ı Huni kerimesi),
καθώς φαίνεται πως ο λιθοξόος ξέχασε να χαράξει το αξίωμα και το όνομα του πατέρα της. Αν ισχύει
αυτό, είναι παράξενο που οι συγγενείς της νεκρής δέχτηκαν την ανέγερση της στήλης, εκτός και αν
ο αναλφαβητισμός μπορεί να ερμηνεύσει τόσο το λάθος του λιθοξόου όσο και την αδυναμία των πελατών του να το εντοπίσουν. Για το Ματωμένο Προπύργιο βλ. Τζομπανάκη 1996, 492-493, 494, 504
σχέδιο 148 και Πρακτικίδης 1983, 32-33 και υποσ. 12. Για τον τίτλο «μολλά» βλ. Eldem 2005, 126.
48. Στήλες υπ’ αριθ. 111, 122, ζʹ. Για τη διάκριση σεγίντ-σερίφ βλ. Canbakal 2005, 39 υποσ. 1.
49. Στήλες υπ’ αριθ. 3-29, 4, 8, 30, 58, 101, 122, δʹ.
50. Στήλες υπ’ αριθ. δʹ, 89, ηʹ, 49, ιʹ αντιστοίχως. Στη στήλη υπ’ αριθ. 28, που ανήκει σε γυναίκα,

172

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α.

βρίσκουμε έναν αξιωματούχο της οικονομικής διοίκησης (veznedar), με αρμοδιότητα τη ζύγιση των νομισμάτων και την παραλαβή τους (βλ. Gibb – Bowen 2005,
265, 489).
Στη στήλη υπ’ αριθ. 111 αναφέρεται ένας ιμάμης (imam), ενώ στην υπ’ αριθ. ζʹ
ένας δερβίσης που ο τίτλος μπαμπά (baba) που φέρει δηλώνει πως πιθανώς ήταν
μπεκτασής. Η υπ’ αριθ. 117 ανήκει και αυτή σε έναν δερβίση, που αναφέρεται ρητώς ως μέλος του τάγματος των ναξιμπεντί, όντας μάλιστα επικεφαλής, σεΐχης,
του τεκέ τους, καθώς φαίνεται από τα συμφραζόμενα (Şeyh Mehmed Babazade kim
Meabi Beg … nakşibendi dergehinde el virüb ez can u dil).51 Ως δερβίσης (derviş)
αναφέρεται επίσης o νεκρός πατέρας της νεκρής γυναίκας, της οποίας η στήλη σώζεται μερικώς, σπασμένη σε τρία μέρη (υπ’ αριθ. 88, 106, 109)· ο σύζυγός της, από
την άλλη, καταγράφεται ως επικεφαλής της συντεχνίας των ραπτών (derzibaşı).52
Η στήλη υπ’ αριθ. 27, της ύστερης περιόδου, ανήκει σε έναν έμπορο (Kandiye
tüccar-ı hayriyesin[den]). Επίσης, στην υπ’ αριθ. 126 στήλη αναφέρεται ένας ξυλουργός (dülger),53 γιος ψαρά (ή ιχθυέμπορου), ενώ στην υπ’ αριθ. 56 στήλη του
ονόματος του νεκρού προηγείται η ιδιότητα του γανωτή (kalaycı).
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η υπ’ αριθ. 58 στήλη στην οποία διαβάζουμε Muhtarus, λέξη την οποία ταυτίζουμε με το χωριό Μουχτάροι (σήμερα
Ευαγγελισμός) Πεδιάδας (Εικ. 7). Καθώς και αυτή η στήλη σώζεται μερικώς, δεν
μπορούμε παρά να πιθανολογήσουμε πως, εφόσον η ανάγνωσή μας είναι σωστή,
το χωριό αυτό ήταν είτε ο τόπος καταγωγής του νεκρού είτε ο τόπος στον οποίο
κατείχε κάποιο αξίωμα. Αναλόγως, στην υπ’ αριθ. ηʹ στήλη σώζεται μερικώς λέξη
που πιθανώς δηλώνει καταγωγή από την Αλγερία (Cezayir[li]).54
Η ηλικία του νεκρού είναι ένα στοιχείο που καταγράφεται σχετικά σπάνια στις
μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες των οθωμανικών χρόνων, συχνότερα μάλλον
όταν ο θάνατος έρχεται σε νεαρή ηλικία, γεγονός που τονίζεται για να αναδείξει
σώζονται οι λέξεις sabık sağ kol (πρώην … δεξιού βραχίονα). Πρέπει να αναφέρεται για στρατιωτικό,
καθώς σε δεξιό και αριστερό βραχίονα διακρίνονταν τα στρατιωτικά σώματα των εθελοντών, των
αζάπηδων και των τοπτσήδων. Για τη διάρθρωση, τα καθήκοντα και τον ρόλο των στρατιωτικών
σωμάτων στην οθωμανική Κρήτη βλ. Σπυρόπουλος 2014. Για τις γενιτσαρικές επιτύμβιες στήλες
βλ. Eldem 2005, 124-125 και İşli 2006.
51. Για τα δερβισικά τάγματα στην Κρήτη βλ. Clayer – Popovic 2008, όπου παρατίθεται και
παλιότερη σχετική βιβλιογραφία.
52. Για τη σουλτανική υπηρεσία των ραπτών με επικεφαλής τερζί-μπασί βλ. Gibb – Bowen
2005, 496-497.
53. Ο όρος μπορεί να έχει και την έννοια του «οικοδόμος».
54. Ας σημειωθεί πάντως πως η λέξη «cezayir» σημαίνει και «νησιά» και με τη συνοδεία του
κατάλληλου επιθέτου μπορεί να αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου ή του Ιονίου Πελάγους.
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την τραγικότητα της απώλειας. Έτσι, στην υπ’ αριθ. 126 στήλη, του 1885, καταγράφεται πως ο νεκρός ήταν στα δεκαέξι του (sinni on altıya vardıkda). Από την άλλη,
στην υπ’ αριθ. 107 στήλη, επίσης της όψιμης οθωμανικής περιόδου (1873/1874),
καταγράφεται η ώριμη ηλικία, τα 48 έτη, της νεκρής (kırk sekiz yaşında göcdı). Σε
άλλες στήλες (π.χ., αρ. 29) αναφέρεται απλώς πως ο νεκρός ήταν νέος (genc iken) ή
η νεαρή ηλικία του νεκρού αποδίδεται μεταφορικά, όπως, π.χ., με την αναφορά του
ως «τρυφερού βλαστού» (nihal-ı taze) στην υπ’ αριθ. 104 στήλη. Ας επισημανθεί σε
αυτό το σημείο πως οι μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου δεν καταγράφουν την ημερομηνία γέννησης του νεκρού με εξαίρεση κάποιες
στήλες της ύστερης περιόδου.55
Στις οθωμανικές μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες, οι νεκροί συχνά ετεροπροσδιορίζονται. Αυτό συμβαίνει πάντοτε στους γυναικείους τάφους, στους
οποίους οι νεκρές προσδιορίζονται ως κόρες ή σύζυγοι ανδρών (ενίοτε και τα δύο
ταυτόχρονα) ή σπανιότερα ως μητέρες (βλ. και Eldem 2005, 144). Συμβαίνει λιγότερο συχνά στους ανδρικούς τάφους, όπου ο ετεροπροσδιορισμός είναι ως ο
γιος κάποιου· μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτό συνέβαινε κυρίως στην περίπτωση
ατόμων νεαρής ηλικίας που δεν είχαν ακόμη μια δική τους άξια λόγου κοινωνική
ταυτότητα. Στη στήλη υπ’ αριθ. 111 απαντά μια λιγότερο συνηθισμένη περίπτωση,
η προσδιορισμός (προφανώς) του νεκρού ως αδελφού (birader).
Στις στήλες της Κνωσού, ως κόρες (kerime, bint) προσδιορίζονται οι νεκρές
στις στήλες υπ’ αριθ. 14, 17, 89 και αʹ, ενώ ως σύζυγοι (zevce) στις στήλες υπ’ αριθ.
19, 22 και 102-124.56 Ως κόρη και σύζυγος (kerime, zevce) καταγράφεται η νεκρή
των θραυσμάτων υπ’ αριθ. 88, 106 και 109, που, όπως σημειώσαμε παραπάνω, συνανήκουν. Σε μια άλλη επίσης σωζόμενη σε τρία κομμάτια (αρ. 7, 30, 35), και πάλι
όχι πλήρως, στήλη, η νεκρή φαίνεται να προσδιορίζεται ως κόρη (bint) και μητέρα
(valide).57 Να προσδιοριζόταν άραγε και ως σύζυγος στο χαμένο τμήμα της στήλης;
Κάτι τέτοιο θα δήλωνε πως και οι τρεις άντρες, πατέρας, σύζυγος και γιος, ήταν
σημαίνοντα πρόσωπα για τα οποία θεωρήθηκε πρέπον να γίνει αναφορά στην επιγραφή της στήλης.
55. Για στήλες του ύστερου 19ου αιώνα στις οποίες καταγράφεται η ημερομηνία γέννησης βλ.
Eldem 2005, 158-161.
56. Στην υπ’ αριθ. 3 στήλη, που συνανήκει με την υπ’ αριθ. 29, είναι πιθανό να χρησιμοποιείται
λανθασμένα ο όρος «ο σύζυγος» (şevher) για τη σύζυγο, εκτός αν το νόημα του στίχου είναι πως
πεθαίνοντας η Ζεχρά εγκατέλειψε και τον κόσμο και τον σύζυγό της (diriğa şevheri Zehra Hanım
terk etdi dünyayı).
57. Στην υπ’ αριθ. 96 στήλη διαβάζουμε kayn validesi (πεθερά του/της), αλλά η ανάγνωση αυτή
γίνεται με κάποια επιφύλαξη, ενώ δεν σώζονται ούτε τα συμφραζόμενα της λέξης.
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Παραπάνω αναφέραμε μια στήλη στην οποία καταγράφονται ένας ξυλουργός
και ένας ψαράς (Εικ. 8). Σε αυτή τη στήλη του 1885 ο νεκρός, ο δεκαεξάχρονος Χασάν Εφέντι, ετεροκαθορίζεται ως γιος ξυλουργού και εγγονός ψαρά (balıkcı Hacı
Selim oğlı dülger Curi (?) Ağa’nın mahdumı).58 Η αναφορά ανθρώπων με πιθανότατα
ταπεινά επαγγέλματα θα μπορούσε να δείχνει ότι οι μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες
δεν ήταν προνόμιο της ελίτ, αλλά μπορούσαν να αγοραστούν και από ανθρώπους
λιγότερο ευκατάστατους. Στη συγκεκριμένη όμως στήλη υπάρχει ένα στοιχείο που
πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με αυτό: αναφέρεται πως ο Χασάν ανατράφηκε
από τον Λιτσαρδάκη Μουχαρέμ Εφέντι (Liçarzaki Muharrem Efendi). Πιθανόν ο
Μουχαρέμ πρέπει να ταυτιστεί με τον Χουσεΐν Μουχαρέμ Λιτσαρδάκη, που ανήκε
στην ελίτ του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο ιδιοκτήτης του κτηρίου «Bon marché»
στην οδό Αγίου Μηνά, και διετέλεσε δήμαρχος της πόλης (Λεμπιδάκη 2008· http://
digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=241). Για κάποιο
λόγο ανέλαβε την ανατροφή του Χασάν, ο οποίος λογικά δεν ήταν ορφανός, αφού
ο πατέρας του δεν καταγράφεται ως «αοίδιμος» στη στήλη. Σε κάθε περίπτωση
πάντως είναι ενδιαφέρον που οι ιδιότητες του ψαρά και του ξυλουργού δεν αποσιωπούνται δεδομένου ότι στόχος του επιγράμματος μιας στήλης ήταν να εξυψώσει
τον νεκρό, σε αυτή την περίπτωση έναν «εφέντι», τίτλος που πιθανόν απηχεί πως
ο Χασάν είχε λάβει θεολογική μόρφωση ως ουλεμά. Ας επισημανθεί εξάλλου πως
η στήλη αυτή είναι χαρακτηριστική ως προς το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας
γιατί, ενώ αναφέρονται ονομαστικά ο πατέρας και ο κηδεμόνας του Χασάν, η μητέρα του, για την οποία αναφέρεται πιο ψηλά στην επιγραφή πως είναι εκείνη που
θρηνεί ασταμάτητα την απώλεια του γιου της, παραμένει ανώνυμη.
Ας σημειωθεί ακόμα πως η αποσπασματικά σωζόμενη στήλη υπ’ αριθ. 17 αφήνει να διαφανεί η θρησκευτικότητα της νεκρής, που εικάζουμε πως συνδέεται με
κάποιο σιιτικής απόχρωσης δερβισικό τάγμα. Σε αυτή την κατεύθυνση μας οδηγούν: α) η φράση «έδωσα το σώμα για τον Σάχη Χουσεΐν» (Şah Hüseyin’in bolına
[αντί για το ορθό yolına]) virdim teni), όπου Χουσεΐν είναι ο γιος του τέταρτου
χαλίφη Αλί και τρίτος ιμάμης των σιιτών, μάρτυρας της μάχης της Καρμπάλα (680
μ.Χ.), β) η αναφορά σε dergâh (yüzimi dergâhına sürmekden),59 όρος που χρησιμο58. Το Μπαλικτσί-Χατζί-Σελίμ-Ογλού μπορεί να χρησιμοποιείται εδώ ως οικογενειακό όνομα
και να μην είναι το όνομα του παππού του νεκρού βάσει μιας κυριολεκτικής ανάγνωσης των λέξεων.
Ως προς το πρώτο συνηγορεί η απουσία της κτητικής κατάληξης «nun» στο τέλος της λέξης «oğlu»·
ως προς το δεύτερο, το γεγονός πως η ιδιότητα του ψαρά (ή του ιχθυοπώλη) λογικά ήταν πολύ
ταπεινή για να διαιωνιστεί ως οικογενειακό όνομα.
59. Στον αμέσως προηγούμενο –μερικώς σωζόμενο– στίχο η νεκρή εμφανίζεται να απευθύνεται στον Θεό (ya ilâhi sen bilürsiñ halimi senden), όμως το dergâhına, που μπορεί να σημαίνει και
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ποιείται για να δηλώσει, μεταξύ άλλων, και δερβισικό τεκέ, γ) ο τίτλος του πατέρα
της νεκρής, που μπορεί να διαβαστεί ως μπαμπά, επικεφαλής δηλαδή τεκέ, πιθανόν μπεκτασικού·60 η στήλη όμως είναι σπασμένη και δεν σώζονται οι τελείες που
θα μας επέτρεπαν να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα πως πρόκειται για γράμμα
«μπε». Οι μπεκτασήδες ήταν πάντως ένα δερβισικό τάγμα με έντονη σιιτική κλίση.
Ανάλογη θρησκευτικότητα αφήνει να διαφανεί και η υπ’ αριθ. 107 στήλη (Εικ.
9): η διατύπωση «Ο Θεός, ω, ας κάνει την … οικεία και σύντροφο του σουλτάνου
της Νατζάφ» (hüda ya eyleye sultan-ı Necefle hemdem ve ilf …) αφορά τη Νατζάφ,
ιερή πόλη των σιιτών στο Ιράκ, και προφανώς τον χαλίφη και πρώτο ιμάμη των
σιιτών Αλί, του οποίου ο τάφος βρίσκεται εκεί. Συμπληρωματικά, μπορούμε να
εικάσουμε, αν και με επιφύλαξη, πως η φράση στον αμέσως προηγούμενο στίχο
της στήλης «ήλθαν οι επτά» (yediler geldi) αναφέρεται στους επτά ιμάμηδες στους
οποίους πιστεύουν κάποιοι κλάδοι του σιιτικού Ισλάμ. Η επιφύλαξη έγκειται αφενός στο ότι αυτή η αναφορά μπορεί να προκύπτει τυχαία από τις ανάγκες του
χρονογράμματος της επιγραφής (για τα χρονογράμματα βλ. πιο κάτω στο άρθρο)
και αφετέρου στο ότι η πλειονότητα των σιιτών πιστεύει στην ύπαρξη όχι επτά,
αλλά δώδεκα ιμάμηδων.
Αιτίες θανάτου
Γενικά στις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου η αιτία
θανάτου καταγράφεται σπανίως. Το ίδιο παρατηρείται και στις στήλες που φυλάσσονται στην Κνωσό. Έτσι, στην υπ’ αριθ. 21 στήλη αναφέρεται γενικόλογα πως
διάφορες ασθένειες (dürlü emraz) έπληξαν τον νεκρό ή τη νεκρή (το φύλο δεν είναι
σαφές από το σωζόμενο τμήμα της στήλης), ενώ στην υπ’ αριθ. 54, που συνανήκει
με την υπ’ αριθ. 63, γίνεται λόγος για την τυραννία της πανούκλας (zalim veba).
Χωρίς ούτε σε αυτή την περίπτωση να δίνονται συνήθως περισσότερες λεπτομέρειες, εκείνο που ενίοτε καταγράφεται στα επιγράμματα είναι το αιφνίδιο του
θανάτου με τη λέξη nagâh/nâgeh και nâgehan (αιφνιδίως, απροσδόκητα).61

τον θρόνο του Θεού, γράφεται με «νουν» και όχι με «κεφ» και άρα μεταφράζεται σε τρίτο πρόσωπο
(«του») και όχι σε δεύτερο («σου»).
60. Βλ. και τον μπαμπά που αναφέρεται στη στήλη υπ’ αριθ. ζʹ, για την οποία έγινε λόγος
παραπάνω.
61. Η λέξη nâgeh απαντά στις υπ’ αριθ. 112 και 115 στήλες. Πιθανολογούμε επίσης πως η τελευταία λέξη του τρίτου στίχου της υπ’ αριθ. 10 στήλης πρέπει να συμπληρωθεί ως μία από αυτές
τις λέξεις.
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Τυποποιημένες διατυπώσεις
Τα επιγράμματα κάποιων από τις στήλες της Κνωσού είναι τυποποιημένα. Αναπαράγουν, δηλαδή, δημοφιλείς κατά την οθωμανική περίοδο διατυπώσεις, γνωστές
από τις επιτύμβιες στήλες διαφόρων περιοχών της Αυτοκρατορίας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, είναι δυνατό να συμπληρωθεί το επίγραμμα ακόμα κι αν σώζονται
ελάχιστες λέξεις. Στη στήλη υπ’ αριθ. 43, π.χ., σώζονται μόνο δύο στίχοι: ziyaretden
murad / ancak duadır bugün (Εικ. 10). Καθώς πρόκειται για πολύ συνηθισμένη διατύπωση, που δηλώνει τη λειτουργία του τάφου ως σημείου επικοινωνίας του νεκρού με τους ζωντανούς, συμπληρώνεται ως εξής: ziyaretden murad ancak duadır
bugün bana ise yarın sanadır, δηλ. «από την επίσκεψη επιθυμία [μου] είναι μόνο
μια προσευχή· σήμερα αν είναι για μένα, αύριο θα είναι για σένα».62
Στο ίδιο πνεύμα προσφοράς μιας προσευχής από τους επισκέπτες υπέρ της
ψυχής του νεκρού κινείται και η τυποποιημένη διατύπωση της μερικώς σωζόμενης
στήλης υπ’ αριθ. 51 (Εικ. 11), διατύπωση που απαντά ίδια και στη σωζόμενη ακόμα
πιο αποσπασματικά σπασμένη σε δύο κομμάτια στήλη με αριθμούς 61 και 62: beni
kıl mağfiret ey rabb-i yezdan be-hakk-ı arş-ı a‘zam nur-ı kuran gelüb kabrim ziyaret
eden ihvan ede/edeler ruhıma bir fatiha ihsan (Δώσε μου άφεση ω Κύριε και Θεέ, μα
τον μέγιστο θρόνο, μα το φως του Κορανίου. Οι αδελφοί που έρχονται να επισκεφθούν τον τάφο μου ας χαρίσουν μια φατιχά στην ψυχή μου.).63
Ένα άλλο τυποποιημένο επίγραμμα, που απαντά στη στήλη υπ’ αριθ. 21 (Εικ.
12), η οποία συνανήκει με την υπ’ αριθ. 60 (Εικ. 13), συνδυάζει την παράκληση
προς τους ζωντανούς με το μοτίβο της παραίτησης ενώπιον της θείας βούλησης:
emr-ı hakkla dürlü emraz geldi benim tenime bulmadı sıhhat vücudım sebeb oldı
mevtime âkibet erdi ecel rihlet göründi canıma okuyub bir fatiha irsal edeler ruhıma
62. Στο Eldem – Vatin 2007, 321-322, καταγράφεται ως η δεύτερη δημοφιλέστερη στερεότυπη
διατύπωση στα οθωμανικά επιτύμβια επιγράμματα ανά την Οθωμανική αυτοκρατορία.
63. Αυτή είναι η δημοφιλέστερη διατύπωση στα οθωμανικά επιτύμβια επιγράμματα σύμφωνα
με τους Eldem – Vatin 2007, 322. Άλλη μια τυποποιημένη διατύπωση (εικοστή τρίτη δημοφιλέστερη στον κατάλογο των Eldem και Vatin) που απευθύνεται στους ζωντανούς ζητώντας τους να
προφέρουν έναν κορανικό στίχο απαντά στην υπ’ αριθ. 14 στήλη· βλ. ό.π., 326-327 για το πλήρες
κείμενο: «Παραιτήθηκα από τα πάντα και αναχώρησα για την αιωνιότητα. Άφησα πίσω περιουσία,
ιδιοκτησία και ευδαιμονία. Όποια αδέρφια μας έρχονται και επισκέπτονται τον τάφο μου, ας απαγγέλλουν για την ψυχή μου τον στίχο “Πες: Είναι ο Θεός”». Παρόμοια είναι η διατύπωση που σώζεται
πολύ αποσπασματικά στην υπ’ αριθ. 74 στήλη και μπορεί να συμπληρωθεί με βάση σωζόμενες επιτύμβιες στήλες του Ρεθύμνου: «Περνώντας από τον τάφο μου, ω [φίλε] εσύ, διάβασε τη φατιχά και
την ιχλάς». Η ιχλάς είναι και αυτή σούρα του Κορανίου. Είναι πιθανό πως και οι λέξεις dua-ı hayır
(αγαθή ευχή, ευλογία) που απαντούν στην επίσης αποσπασματικά σωζόμενη στήλη με αριθμό 101
εντάσσονταν σε μια διατύπωση που ζητούσε μια προσευχή υπέρ της νεκρής από τους ζωντανούς.
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(Με διαταγή του Θεού διάφορες ασθένειες ήρθαν στο σώμα μου. Δεν βρήκε την
υγειά του το κορμί μου, αυτό έγινε αιτία του θανάτου μου. Τελικά επήλθε το μοιραίο, στην ψυχή μου παρουσιάστηκε η αποδημία [ο θάνατος]. Ας διαβάσουν κι ας
απευθύνουν στην ψυχή μου μια φατιχά).64
Άλλη μία συνηθισμένη διατύπωση απαντά στη στήλη υπ’ αριθ. 52 (Εικ. 14).
Αυτή αναφέρεται στην απεικόνιση του θανάτου ως αναχώρηση από τον φθαρτό
κόσμο στον αιώνιο, καθώς και στην εικόνα του παραδείσου ως κήπου: fenadan
bekaya eyledi rihlet kabrini ede hakk ravza-ı cennet (Από τον εφήμερο [κόσμο]
αποδήμησε στην αιωνιότητα. Είθε τον τάφο του να τον κάνει ο Θεός κήπο του
παραδείσου).65
Στην ειδυλλιακή εικόνα του παραδείσου αναφέρεται μια ακόμα αρκετά δημοφιλής διατύπωση,66 που έχει λαξευτεί σε δύο μερικώς σωζόμενες στήλες, από τις
οποίες η μία είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια (υπ’ αριθ. 65-114 και 110 [Εικ. 15]): Ya
İlahi ol mübarek ism-i pakin izzeti hem resulün fahr-ı âlem şah-ı kevneyn hürmeti
eyle kabrim ravza-ı cennet ya İlahi’l-âlemin gece gündüz eylesünler hur(i?) u gılman
hidmeti (Θεέ μου, δόξα στο ευλογημένο, άγιό σου όνομα και τιμή στον Προφήτη
σου, δόξα του σύμπαντος, ηγεμόνα των δύο κόσμων, κάνε τον τάφο μου κήπο του
παραδείσου, ω Θεέ των κόσμων· ας [με] υπηρετούν νυχθημερόν τα ουρί και οι
νεανίες [του παραδείσου]).67
Από την άλλη, δεν πρέπει να θεωρηθεί πως όλες οι στήλες έφεραν τυποποιημένες διατυπώσεις. Η κακή κατάσταση διατήρησης των στηλών της Κνωσού
δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ασφαλούς εικόνας, αλλά γενικά οι μουσουλμανικές
επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στις
διατυπώσεις τους.
Ως προς τη δομή των επιγραφών, στις στήλες της Κνωσού που διασώζουν το
αντίστοιχο τμήμα, εντοπίζουμε συνήθως τις αναμενόμενες στερεότυπες διατυπώσεις στην αρχή και στο τέλος των επιγραμμάτων, καθώς και πριν από το όνομα
του νεκρού ή της νεκρής. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι σωζόμενοι πρώτοι
64. Είναι η έβδομη δημοφιλέστερη διατύπωση που απαντά στις μουσουλμανικές επιτύμβιες
στήλες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τους Eldem και Vatin (ό.π., 323).
65. Η ίδια διατύπωση απαντά και στην υπ’ αριθ. 99 στήλη, με μόνη διαφορά πως σε αυτή οι
λέξεις kabrini και ede αλλάζουν αμοιβαία θέση. Είναι η τέταρτη δημοφιλέστερη διατύπωση κατά
τους Eldem και Vatin (ό.π., 322-323).
66. Όγδοη δημοφιλέστερη στον κατάλογο των Eldem και Vatin (ό.π., 323). Για την απεικόνιση
του παραδείσου ειδικά ως κήπου και γενικά ως ειδυλλιακού περιβάλλοντος στα οθωμανικά επιτύμβια επιγράμματα βλ. Eldem 2005, 44, 46-48.
67. Η διατύπωση «gece gündüz huri [u] gılman eylesünler…» απαντά ως πρώτος στίχος και στις
μερικώς σωζόμενες πανομοιότυπες επιγραφές των στηλών υπ’ αριθ. 8 και 49.
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στίχοι επιγραφών είναι αφιερωμένοι στην επίκληση στον Θεό. Οι πιο συνηθισμένες διατυπώσεις είναι hüve’l-baki (Αυτός είναι ο αιώνιος),68 hüve’l-hallak el-baki
(Αυτός είναι ο δημιουργός, ο αιώνιος)69 και hüve’l-hayy el-baki (Αυτός είναι ο ζων,
ο αιώνιος).70
Ο πρώτος στίχος μιας άλλης στήλης, της υπ’ αριθ. 126, δεν περιέχει επίκληση
στον Θεό, αλλά μια, επίσης αρκετά συνηθισμένη, έκφραση απόγνωσης ενώπιον
του θανάτου: ah mine’l-mevt (Αχ ο θάνατος!). Η υπ’ αριθ. 37 στήλη φέρει στον
πρώτο στίχο τη λέξη el-fatiha, που τις περισσότερες φορές απαντά στο τέλος των
επιγραμμάτων.71 Δύο άλλες στήλες, οι υπ’ αριθ. 111 και 117 (Εικ. 16), περιέχουν
μια πιο ασυνήθιστη διατύπωση στον πρώτο τους στίχο: heme fani, δηλ. «τα πάντα εφήμερα».72 Παρότι η κακή κατάσταση διατήρησης των στηλών δεν επιτρέπει
ασφαλή συμπεράσματα ως προς αυτό, φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες επιγραφές
που δεν ξεκινούν με επίκληση στον Θεό, ένα απόφθεγμα ή μια σύντομη έκφραση
όπως παραπάνω, αλλά κατευθείαν με το κύριο κείμενο του επιγράμματος.73
Του ονόματος του νεκρού ή της νεκρής προηγείται συχνά η τυποποιημένη
διατύπωση «αείμνηστος/η και αοίδιμος/η» (merhum[e] ve mağfur[e], merhum ve
mağfurunleh, merhume ve mağfurunleha).74 Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη λέξη (merhum[e]).75 Ενδεχομένως το κριτήριο για τη χρήση
της μιας ή των δύο λέξεων να ήταν ο διαθέσιμος χώρος στο επιγραφικό πεδίο της
στήλης. Στην υπ’ αριθ. 116 στήλη σώζεται πάντως μερικώς η πιο μακροσκελής διατύπωση merhum ve mağfurunleh el-muhtac ila rahmet-i rabbihi’l-gafur (αοίδιμος
και αείμνηστος, ενδεής της χάρης του ελεήμονος Θεού), στην υπ’ αριθ. 27 στήλη το
gafur (ελεήμων) αντικαθίσταται από το πιο σπάνιο για αυτή την τυποποιημένη έκφραση kadir (παντοδύναμος), ενώ στην υπ’ αριθ. ιʹ στήλη πρέπει να συμπληρωθεί
η συντομότερη εκδοχή merhum ve mağfur ila rahmet-i rabbihi’l-gafur.76

68. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 21, 83, 108, 115.
69. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 52, 57, ιʹ, ιαʹ.
70. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 51, 73, 116, ιβʹ.
71. Για την τοποθέτηση της λέξης el-fatiha στην κορυφή της επιγραφής βλ. την ανάλυση των
Eldem – Vatin 2007, 55-56.
72. Θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί και ως «όλοι θνητοί».
73. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα αυτό φαίνεται να συμβαίνει στη στήλη υπ’ αριθ. 74. Στην περίπτωση της στήλης υπ’ αριθ. 110 είναι πιο αβέβαιο.
74. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 8, 23, 27, 28, 57, 73, 101, 106, 126, βʹ, ζʹ, ηʹ.
75. Βλ., π.χ, 2, 19, 58, δʹ.
76. Κάποια μορφή αυτής της διατύπωσης πρέπει να υπήρχε και στην πολύ αποσπασματικά
σωζόμενη στήλη με αριθ. 57.
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Για το κλείσιμο του επιγράμματος, η πιο συνηθισμένη διατύπωση αφορά,
όπως σημειώσαμε παραπάνω, το αίτημα να εκφωνηθεί η φατιχά υπέρ της ψυχής του νεκρού. Στις στήλες της Κνωσού εμφανίζονται διάφορες καθιερωμένες
παραλλαγές: ruhıyçün fatiha ή ruhıyçün el-fatiha (για την ψυχή του/της η φατιχά),77 ruhına fatiha ή ruhına el-fatiha (στην [= για την] ψυχή του/της η φατιχά),78
ruhıyçün rızaenlillah fatiha (για την ψυχή του/της, για την αγάπη του Θεού, η φατιχά),79 ruhıyçün rızaenlillah taalâ fatiha ή ruhıyçün rızaenlillah taalâ el-fatiha (για
την ψυχή του/της, για την αγάπη του Θεού του ύψιστου, η φατιχά).80
Υπάρχουν κάποιες στήλες που δεν καταλήγουν με τη διατύπωση περί της φατιχά. Πρόκειται για τις στήλες υπ’ αριθ. 26, 76, 107, 112, στʹ των ετών 1873, 1874,
1876, 1895 και 1910, δηλαδή της ύστερης περιόδου, όταν πια τα κείμενα των στηλών έχουν γίνει πιο πλούσια και επιτηδευμένα και έχουν απελευθερωθεί από την
αυστηρότερη φόρμα των κειμένων προηγούμενων περιόδων.81 Π.χ., οι στήλες υπ’
αριθ. 107, του 1873 ή των αρχών του 1874, και 26, του 1910, καταλήγουν με χρονόγραμμα: τα γράμματα του αραβικού αλφαβήτου έχουν και αριθμητική αξία· το
άθροισμα της αξίας των γραμμάτων μιας συγκεκριμένης φράσης του επιγράμματος, που σηματοδοτείται συνήθως με μια διατύπωση του τύπου «είπε/είπαν (ή
έγραψε) την ημερομηνία (θανάτου)», αντιστοιχεί στο έτος θανάτου του προσώπου
στο οποίο ανήκει η επιτύμβια στήλη.82
Σε κάποιες από τις στήλες που οι επιγραφές τους δεν καταλήγουν με το αίτημα για τη φατιχά, όπως στη στʹ, η πρόσκληση προς τους ζωντανούς να προσευχηθούν για την ψυχή του νεκρού ή της νεκρής δεν απουσιάζει, απλώς διατυπώνεται
σε άλλο σημείο της επιγραφής με διαφορετικό τρόπο. Ας σημειωθεί σε συνάρτηση
με αυτό πως υπάρχουν και στήλες, όπως η υπ’ αριθ. 38, στις οποίες το αίτημα για
77. Στήλες υπ. αριθ. 7, 19, 88-106, 116, 126, ζʹ, ηʹ, θʹ.
78. Στήλες υπ. αριθ. 23, 58, 102-124, 122.
79. Στήλη υπ. αριθ. 67. Στην υπ’ αριθ. 22 στήλη σώζεται μόνο το τμήμα: …lillah el-fatiha.
80. Στήλες υπ. αριθ. 56, δʹ. Η στήλη υπ’ αριθ. 56 είναι σπασμένη στο σημείο στο οποίο υπήρχε η
διατύπωση «για την ψυχή του» και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιείται ο
τύπος ruhına ή ruhıyçün. Στη στήλη υπ’ αριθ. 27 σώζεται μόνο το τμήμα: …hıyçün rızaenli…, και γι’
αυτό δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί ποια ακριβώς διατύπωση είχε χρησιμοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει
και για τη στήλη με αριθμό 28: ruhıyçün rız….
81. Πιθανότατα και η υπ’ αριθ. 121 στήλη ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά σώζεται μόνο
μέρος του, καθώς φαίνεται, τελευταίου στίχου και της χρονολογίας. Τα δύο πρώτα ψηφία του έτους
είναι «13», άρα είναι και αυτή της ύστερης περιόδου, του έτους 1882 (Εγίρας 1300) ή μεταγενέστερη.
82. Για τα επιτύμβια χρονογράμματα βλ. Eldem – Vatin 2007, 166-169· Eldem 2005, 134-136.
Χρονογράμματα υπάρχουν και στις στήλες υπ’ αριθ. 30 και 35, που συνανήκουν με την υπ’ αριθ. 7,
καθώς και στις υπ’ αριθ. 64 και ζʹ.
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τη φατιχά διατυπώνεται δύο φορές, και πριν από το όνομα του νεκρού και στο
τέλος του επιγράμματος.
Τέλος, στην επιγραφή της στήλης υπ’ αριθ. 76 (Εικ. 17), του 1874, που επίσης
δεν καταλήγει με την αναμενόμενη αναφορά στη φατιχά, το αξιοσημείωτο είναι
πως καταγράφεται αριστερά της ημερομηνίας: «το έγραψε ο Κιαμί» (harrerehu
Kâmi). Αναφερόμενος σε παρόμοια διατύπωση σε στήλη της Κωνσταντινούπολης, ο Edhem Eldem εξηγεί πως πρόκειται για την «υπογραφή καλλιγράφου»
(calligrapher’s signature), δηλαδή του αρμόδιου να γράψει με καλλιγραφικό τρόπο
το επίγραμμα (Eldem 2005, 162).83 Σε σχέση με αυτό, αξίζει να τεθεί το αναπάντητο
–ελλείψει σχετικών πληροφοριών– ερώτημα αν ο συντάκτης του επιγράμματος, ο
καλλιγράφος και ο λιθοξόος κάθε στήλης ήταν τρία διαφορετικά πρόσωπα ή όχι.
Θέματα, λέξεις και εικόνες
Ο θάνατος (mevt, ecel) αναφέρεται ως η λήξη της προθεσμίας της ζωής κάποιου
(hitam buldı meğerkim va’desi) στη στήλη με αριθμό 126, ενώ στην υπ’ αριθ. αʹ
στήλη παρουσιάζεται ως ισοπέδωση της νεκρής από τον Θεό (eyledi hakk beni hâk
ile yeksan).84 Ακόμα, στην υπ’ αριθ. 10 στήλη, αναφέρεται πως η ψυχή πέφτει θύμα
στον θάνατο (canım şikâr düşmiş), ο οποίος παρουσιάζεται ως η επιστροφή στον
Θεό μιας παρακαταθήκης, της ζωής, που δίνεται υπό προθεσμία στον άνθρωπο
(eyledim teslim-i emanet hakk yolına). Σε μια άλλη στήλη (υπ’ αριθ. 30 και 35), η
ζωή παρουσιάζεται ως πέρασμα προς τον τελικό προορισμό, τον παράδεισο (Fatma
geçdi fenayı buldı(?) firdevse vusul), ενώ στο ίδιο πνεύμα στην υπ’ αριθ. 117 στήλη,
που, όπως παρατηρήσαμε παραπάνω, ανήκει σε δερβίση, η ζωή αναφέρεται ως γέφυρα που το πέρασμά της οδηγεί στην ερημιτική απόσυρση στη μέλλουσα ζωή (cisr-i
faniden geçüb ukbaya kıldı inziva). Παρομοίως, στις στήλες υπ’ αριθ. 4, 14, 60, 104,
107, 122, 125 και δʹ ο θάνατος καταγράφεται ως αναχώρηση (azm, azm etdi, azm
edüb, rihlet, eyledi rihlet, cihandan gitdi, rihleti azm-ı beka, [et]dim bekaya rihleti),
ενώ στην υπ’ αριθ. 107 στήλη αναφέρεται επιπλέον και ως μετοίκηση (göcdi). Η
έννοια της αναχώρησης συνδυάζεται με την εγκατάλειψη του υλικού κόσμου
([el-çeküb bi’l-cümleden … terk edüb geriye m]al ü mülk ü devleti) στη στήλη υπ’
αριθ. 14.85
83. Λόγω της κακής κατάστασης διατήρησης της στήλης της Κνωσού δεν είναι σαφές αν υπάρχει χρονόγραμμα.
84. Βλ. και τις υπ’ αριθ. 8 και 49 στήλες: «έπεσε στο χώμα» (düşdi hake).
85. Απλούστερα «εγκατέλειψε τον κόσμο» (terk etdi dünyayı) στην υπ’ αριθ. 29 στήλη. Η διατύπωση terk edüb git… απαντά και στην αποσπασματικά σωζόμενη και δυσνόητη στήλη με αριθ. 45.
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Γενικότερα, ο θάνατος παρουσιάζεται, όπως επιβάλλει το μουσουλμανικό
δόγμα, ως υπακοή στη βούληση του Θεού.86 Λόγος γίνεται επίσης για τη μοίρα,
το πεπρωμένο, την τύχη, με τη χρήση όρων όπως kader και felek.87 Στην υπ’ αριθ.
100 στήλη το πεπρωμένο αναφέρεται τόσο με τη λέξη kader όσο και με την έννοια
της θείας πρόνοιας που προκαθορίζει, σε συμφωνία με τις διδαχές της ισλαμικής
θεολογίας, την τύχη του ανθρώπου (kader böyle imiş hükm-i takdir-i hüda).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ατελώς σωζόμενη διατύπωση της στήλης υπ’
αριθ. 107: «φτωχοί και πλούσιοι, γέροι και νέοι» (fakir ve ağniya pir ve civ[an]).
Μπορούμε να εικάσουμε με αρκετή ασφάλεια πως η συνέχεια του στίχου θα αναφερόταν στην ισότητα όλων απέναντι στον θάνατο, στο αναπόφευκτο της κοινής
μοίρας όλων των ανθρώπων.
Ένας άλλος κοινός τόπος στα επιγράμματα είναι η παράκληση στον Θεό να
δείξει έλεος στον νεκρό ή να τον εγκαταστήσει στον παράδεισο. Π.χ., στην υπ’
αριθ. 26 στήλη διαβάζουμε: «Σαν πολύτιμο λίθο ας τον προτιμήσει και ας τον ευεργετήσει ο παντογνώστης Θεός, ο ένας και μόνος, με τη συγχώρησή του και άφεση αμαρτιών» (cevher gibi racih etsün ‘afv ve gufranını ihsan ana allam-ı vehid)·88
στην υπ’ αριθ. 87 προτείνουμε τη συμπλήρωση των μερικώς σωζόμενων γραμμάτων ως: «επιθυμώ άφεση αμαρτιών» (dilerim mağfiret)· στην υπ’ αριθ. 104 (Εικ.
18) συμπληρώνουμε και διαβάζουμε: «ο Θεός ο ύψιστος με το έλεός του ας κάνει
την ψυχή του ευτυχισμένη» ([hakk-ı ta‘ala ra]hmetiyle ruhını şad eyleye)· στην υπ’
αριθ. 112 (Εικ. 19) στήλη αναφέρεται: «το μέγα έλεός σου βοηθά τον παρόντα και
τον μέλλοντα βίο … αξίωσέ τον με τον ίσκιο του ελέους του σκιερού δέντρου του
παραδείσου» (kemâl-ı rahmetiñ imdad eder dünya ve ukbaya … nasib et aña zıll-ı
rahmet-i tûba-yı pürsaye)· στην υπ’ αριθ. 121 στήλη, από την επιγραφή της οποίας
δεν διατηρούνται παρά μόνο δυόμισι λέξεις και μερικώς η ημερομηνία, σώζεται
το επίθετο «ευσπλαχνικότατος» (hannan), που αποδίδεται στον Θεό. Σε κάποιες
στήλες o νεκρός (ή οι οικείοι του) απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο στον Θεό: ya
ilâhi (ω, Θεέ) στις υπ’ αριθ. 17, 65, 110, ζʹ· ey bari (ω, δημιουργέ) στην υπ’ αριθ. 33·
ey rabb-i yezdan (ω Κύριε και Θεέ) στην υπ’ αριθ. 51 και πιθανότατα και στην υπ’
αριθ. 61· ya ilâh (πιθανώς λάθος για ya ilâhi) στην υπ’ αριθ. 64· hüda ya (ω Θεέ)
στην υπ’ αριθ. 112· ya ilâhi’l-‘alemin (ω Θεέ των κόσμων) στην υπ’ αριθ. 114. Επίσης
86. Βλ., π.χ., τις υπ’ αριθ. 21 και 60 στήλες που συνανήκουν και παρουσιάστηκαν παραπάνω.
87. Η λέξη felek σημαίνει «μοίρα, τύχη», αλλά και «ουρανός». Στην υπ’ αριθ. 9 στήλη δεν σώζονται επαρκώς τα συμφραζόμενα για να καταλάβουμε τη χρήση του όρου, ενώ στην υπ’ αριθ. 10
στήλη καταγράφεται η διατύπωση: ol felek devriyle (καθώς οι περιστάσεις αλλάζουν).
88. Στη στήλη υπ’ αριθ. 28, σώζονται μόνο οι λέξεις «[ας] συγχωρηθεί η αμαρτία της» (günahı
afv o…) από μια πιθανώς παρόμοια διατύπωση.
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στον τελευταίο σωζόμενο στίχο της σπασμένης σε δύο κομμάτια με αριθμούς 99
και 120 στήλης φαίνεται εύλογη, παρά κάποια αναγνωστικά προβλήματα, όπως η
απουσία στίξης πάνω από το γράμμα «χα» της λέξης «φαχρ» και η αναγραφή ενός
«γιε» στο τέλος αυτής της λέξης, η συμπλήρωση της φράσης ως αναφορά στον
προφήτη Μωάμεθ με τον περιφραστικό χαρακτηρισμό «δόξα του παντός» (fahr-ı
kâinat). Πιθανόν πρόκειται για αίτημα μεσιτείας (Bay 2012, 117, 120 αρ. 33). Στην
υπ’ αριθ. θʹ στήλη, από την άλλη, σώζεται η αναφορά σε διαρκή μεσιτεία (şefa‘at kıl
her zaman), αλλά όχι το πρόσωπο από το οποίο ζητείται να μεσιτεύει.
Ο νεκρός παρομοιάζεται συχνά με άνθος που μαραίνεται. Στη στήλη υπ’ αριθ.
107 αναφέρεται πως η νεκρή «μαράθηκε σαν ρόδο κατά την άνοιξη αυτού του εφήμερου κόσμου» (bahar-ı âlem-i fanide soldı gül gibi), ενώ γίνεται λόγος και για «δύο
νέα μπουμπούκια που μόλις άνθισαν» και τα οποία άφησε πίσω της η νεκρή μητέρα
τους (k<o>yub ne[v]-şüküfte iki gonça-ı nev). Στη στήλη υπ’ αριθ. αʹ, που αναφέρθηκε παραπάνω, η τυποποιημένη μεταφορά που προηγείται της αναφοράς στην
ισοπέδωση του νεκρού, τον παρουσιάζει επίσης ως ρόδο. Επίσης, στην υπ’ αριθ.
100 στήλη, ο προφανώς νεαρός νεκρός (ή νεκρή) παρομοιάζεται με βλαστό ρόδου
στον κήπο αυτού του κόσμου (bağ-ı âlemde nihal-ı gül gibi).
Εκτός από λουλούδι, ο νεκρός, ή η ψυχή του, παρουσιάζεται ως πουλί. Στη
στήλη υπ’ αριθ. 126 αναφέρεται πως «το πουλί της ψυχής πέταξε από το κλουβί»
(mürg-ı dil uçdı kafesden)· κλουβί είναι σε αυτά τα συμφραζόμενα ο παρών κόσμος
(βλ. και Eldem 2005, 50).
Η υπ’ αριθ. 104 στήλη προσφέρει ένα συνδυασμό των εικόνων του λουλουδιού
και του πουλιού: ο προφανώς νεαρής ηλικίας νεκρός (ή η νεκρή) περιγράφεται ως
ρόδο των γονιών του και τρυφερό βλαστάρι σε αυτή τη ζωή και η ευχή που διατυπώνεται είναι να γίνει αηδόνι στον παράδεισο ([a]zm [edü]b cihandan valideyniñ
bir güli [bir nihal-i ta]ze idi ola cennet bülbüli).
Άλλες τυποποιημένες εκφράσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτό
τον κόσμο, που παρουσιάζεται ως φθαρτός και παροδικός και αντιπαραβάλλεται
προς το επέκεινα, τον παράδεισο, την αιωνιότητα. Έτσι, απαντούν εκφράσεις,
όπως bu âlem-i fanide (σε αυτόν τον εφήμερο κόσμο) και âlem-i fanide (στον εφήμερο κόσμο), στις στήλες με αριθμούς 9 και 107, ben de bildim fani imiş bu c[ihan]
(έμαθα κι εγώ πως αυτός ο κόσμος είναι εφήμερος), στην υπ’ αριθ. 10 στήλη (Εικ.
20), geçdi fenayı (διήλθε τη φθορά), στην υπ’ αριθ. 30, fenadan bekaya eyledi rihlet
(από τη φθορά αποδήμησε στην αιωνιότητα), στις υπ’ αριθ. 52 και 99-120, dar-ı
faniden (από τον φθαρτό κόσμο, τον οίκο της φθοράς), στην υπ’ αριθ. 63, ή cisr-i
faniden (από τη γέφυρα του εφήμερου), στην υπ’ αριθ. 117. Στη στήλη με αριθμό
17, η οποία παρουσιάζει αναγνωστικά προβλήματα, χρησιμοποιείται, αν και κα-
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κογραμμένος, ο πιο σπάνιος όρος âlem-i imkân, δηλαδή «ο κόσμος του δυνατού,
ο πραγματικός». Στην υπ’ αριθ. 112 καταγράφονται οι συνώνυμες λέξεις dünya
και âlem, δηλαδή «κόσμος, παρών βίος», ενώ στην υπ’ αριθ. 122 το ζεύγος των
συνώνυμων είναι âlem και cihan. Επίσης, όπως προαναφέραμε, στην υπ’ αριθ. 100
στήλη ο κόσμος παρομοιάζεται με κήπο σε αρμονία με την απεικόνιση του νεκρού
ως ρόδου. Από την άλλη, η υπ’ αριθ. 115 στήλη (Εικ. 21) –πιο αναλυτική– προειδοποιεί τους πιστούς να μην εξαπατώνται από το θαμπό κάτοπτρο του κόσμου, που
είναι απατηλός όπως το μυθικό πουλί, ο φοίνικας (sakın aldanma mir’at-ı cihan-ı
namücellâya hümaî sureti benzer hayal-ı mürg-ı ‘ankaya).
Η αιωνιότητα της μετά θάνατον ζωής προσδιορίζεται με τον όρο beka89 ή
ukba.90 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πιο διαδεδομένη εικόνα του παραδείσου
είναι ως κήπου (σε παρένθεση ο αριθμός της στήλης): cennet bağına (126), bağ-ı
cennete (δʹ), firdevs (35), ravza-ı cennet (52, 110, 114, 120).91 O κήπος αυτός περιγράφεται σε κάποιες στήλες ως κατοικία του νεκρού: meskenidir ravza (6), ενώ
ήταν αρκετά συνηθισμένο να ζητείται από τον Θεό να μετατρέψει τον τάφο σε
κήπο του παραδείσου: ede kabrini (ή kabrini ede) hakk ravza-ı cennet, eyle kabrim
ravza-ı cennet (52, 99-120, 110, 114) ή hüda ya kabrini revzenküşa-yı bağ-ı cennet
kıl (112).92 Σε κάποιες στήλες αναφέρονται παρόντες στην υπηρεσία του νεκρού
στον κήπο αυτό οι νεανίες και τα ουρί του παραδείσου: gece gündüz eylesünler huri
u gılman hidmeti, gece gündüz huri u gılman eylesünler… (8, 49, 110, 114), ενώ στην
υπ’ αριθ. 112 παρακαλείται ο Θεός να αξιώσει τον νεκρό με τη σκιά του γιγάντιου δέντρου του παραδείσου, γνωστού ως «τουμπά» (nasib et aña zıll-ı rahmet-i
tûba-yı pürsaye). Στην ίδια στήλη (αρ. 112) η μετά θάνατο ζωή περιγράφεται και ως
«άφιξη σε τόπο κοντά στον Θεό» (erdi ca-yı kurb-i mevlâya), αλλά και ως στιγμή
κατά την οποία ο πιστός ιδρώνει ενώπιον του Θεού (o dem kim terlenür sima-yı
âlem pişgahıñda).
Στις στήλες απαντούν διάφορες λέξεις που αποπνέουν μελαγχολία, θλίψη και
πόνο: «οϊμέ … είναι πρέπον που τα μάτια των συγγενών της χύνουν δάκρυα που
γεννούν θλίψη» (diriğa … revadır çeşm-i hîşanı akıtsa eşk-i gamm-zayı) (Εικ. 22),
89. Στήλες υπ’ αριθ. 14, 52.
90. Στήλες υπ’ αριθ. 112, 117.
91. Η λέξη cennet απαντά και στις στήλες υπ’ αριθ. 37 και 83. Στην υπ’ αριθ. ζʹ ο παράδεισος
αναφέρεται ως «οίκος» (dar-ı cennet).
92. Στη στήλη υπ’ αριθ. 6 ο όρος «ροδώνας» (gülzar) πιθανόν αναφέρεται επίσης στον παράδεισο. Ο όρος απαντά και στην υπ’ αριθ. 3 στήλη. Επίσης, στην υπ’ αριθ. ζʹ στήλη ζητείται από τον
Θεό, αν και ανορθόγραφα, να αξιωθεί η ψυχή του νεκρού τον παράδεισο (vâsıl olsun ya ilâhi ruhı
dar-ı cennet[e]).
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«λυπημένος» (κυριολεκτικά, «πληγωμένος στην καρδιά») (azürde-dil), «τα δύο
μάτια έκλαψαν» (iki göz ağladı), «κλαίγοντας και οδυρόμενος» (yana yana), «αχ»
(ah), «με την αποθυμιά και τον αποχωρισμό του έκαψε η ψυχή αυτή την καρδιά»
(hasretiyle firkatiyle yakdı can bu dili [αντί του συνηθέστερου: bu can u dili ή can ile
dili, δηλ. «αυτή την ψυχή και την καρδιά»]),93 «δυστυχώς … όσο υπάρχει ο κόσμος,
οι φίλοι δεν θα [την] ξεχάσουν ποτέ … οϊμέ» (hayfa … cihan durdıkça çıkmaz hatır
yarandan asla … diriğa), «μια φωνή που καίει την καρδιά, γεμάτη πόνο» (cigersuz
bir sada-yı pürelem), «κρίμα» (yazık), «ας μη δει ίχνος θλίψης» (görmesün (?)
gamdan eser) (Εικ. 23), «δεν υπάρχει θεραπεία, δεν είναι δυνατό να [το] αποφύγει
κανείς» (çare yok).94 Σε άλλη στήλη (υπ’ αριθ. 30-35), αναφέρεται πως το χρονόγραμμα γράφτηκε με τον «κάλαμο του θρήνου» (hame-i feryad). Ορισμένα επιγράμματα αναφέρονται ειδικότερα στον απόγνωση που νιώθουν οι συγγενείς, ιδίως η μητέρα, εξαιτίας της απώλειας κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.95 Στην
υπ’ αριθ. 126 στήλη, π.χ., η μητέρα του δεκαεξάχρονου νεκρού παρουσιάζεται να
θρηνεί χωρίς σταματημό: «Στον αποχωρισμό έμεινε η μητέρα του διαρκώς να αναστενάζει και να ολοφύρεται» (kaldı firkatda hemişe zar u nâlân validesi). Επίσης,
στην πολύ αποσπασματικά σωζόμενη στήλη με αριθμό 87, στον ένα στίχο σώζονται οι λέξεις «πατέρας και μητέρα και…» (peder ve mader ve) και στον επόμενο «ο
πόνος [κυριολεκτικά, η φλόγα που κατακαίει] του αποχωρισμού του/της» (suziş-i
hecri). Από την άλλη, στις στήλες υπ’ αριθ. 2, 8 και 49 καταγράφεται η προτροπή
«ω, μη λυπάσαι με τον θάνατό του» (çekme gam ey mevti ile).
Όπως προκύπτει από όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω, από τα κείμενα των επιγραφών των επιτύμβιων στηλών δεν απουσιάζουν επίσης οι αναφορές στον τάφο,
δηλαδή το μνημείο το οποίο κοσμούν. Αυτός παρουσιάζεται κατά πρώτον ως σημείο επίσκεψης των ζωντανών σε συνάρτηση με την παράκληση προς τους τελευταίους να απευθύνουν μια προσευχή υπέρ του νεκρού· παραθέσαμε ήδη τις
σχετικές διατυπώσεις των υπ’ αριθ. 51 και 74 στηλών. Κατά δεύτερον, ο τάφος
εμφανίζεται ως προθάλαμος για τον παράδεισο, στον οποίο διατυπώνεται η ευχή
να βρεθεί ο νεκρός· αυτό συμβαίνει στις στήλες υπ’ αριθ. 52, 99-120, 110, 112 και
114, των οποίων οι σχετικές διατυπώσεις έχουν επίσης παρουσιαστεί παραπάνω.
93. Ας σημειωθεί πάντως πως η εκδοχή της στήλης της Κνωσού απαντά και αλλού· Kut –
Eldem 2010, 268.
94. Στήλες υπ’ αριθ. 3-29, 9, 26, 83, 100, 104, 107, 112, 115, 116, 125 αντιστοίχως. Στην υπ’ αριθ.
125 στήλη απαντά επίσης η λέξη hayfa.
95. Αναφορά στους γονείς (ebeveyn), χωρίς όμως να σώζεται ο υπόλοιπος στίχος, υπάρχει στη
στήλη με αριθ. 26, ενώ στην επίσης αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή της στήλης υπ’ αριθ. 122
αναφέρονται «όλοι οι συγγενείς» (cemi‘i akrabaya).
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Από την άλλη, στην υπ’ αριθ. 115 στήλη, η εικόνα του τάφου είναι σαφώς καταθλιπτική: «Κρίμα, ο Αξισεκίσ-ζαντέ Μεχμέτ Αγά βρέθηκε απρόσμενα σαβανωμένος
στον αιώνιο τάφο, που δεν έχει αρχή ούτε τέλος» (yazık [A]ksişekiszade’ Mehmed
Ağa kim olub nâgeh kefenpuş-i mezar-ı cavidan-ı bi-ser ü gaye’).96
Βασικός προορισμός πολλών οθωμανικών επιτύμβιων στηλών είναι όχι απλώς
η μνημόνευση, αλλά η εξύμνηση των νεκρών και μέσω αυτών των οικογενειών
τους. Αυτό αντανακλάται στους, συνήθως τυποποιημένους, επαίνους που διατυπώνονται για αυτούς στα επιτύμβια επιγράμματα. Στην υπ’ αριθ. 3 στήλη, π.χ., η
νεκρή περιγράφεται «ενάρετη και ασκητική, με εγκρατή και αγνό χαρακτήρα»
(salâh u zühd perver [ehl-i(?)] iffet [ü] pak-siret kim), στην υπ’ αριθ. 26 στήλη φαίνεται να επαινείται ο νεκρός σχολιάζοντας πως στους «χίλιους γεννιέται ένας»
(binde bir çünki doğar) και με αντίστοιχο πνεύμα στην υπ’ αριθ. 107 στήλη αναφέρεται πως «ούτε ήλθε ούτε θα έλθει πλέον στον κόσμο άνθρωπος τόσο καλός»
(ne geldi ne gelür artık cihana öyle zu-ı [himme]t). Στην υπ’ αριθ. 116 στήλη διαβάζουμε και συμπληρώνουμε με κάποια επιφύλαξη την αρχή του στίχου ως εξής:
[s]ervi(?) kad<d>iñ meskenidir bu mezar (αυτός ο τάφος είναι κατοικία ενός ψηλού
και κομψού [ανθρώπου], κυριολεκτικά, κάποιου που έχει το ανάστημα κυπαρισσιού). Επίσης, στη δερβισική στήλη με αριθ. 117, ο νεκρός επαινείται για το ότι
είχε ευεργετηθεί με τη χάρη του Θεού, που τον είχε φωτίσει ως ανταμοιβή για την
ειλικρίνεια και την αγνότητά του (iktisab-ı feyz ba sıdk ve safa).
Υπάρχουν, τέλος, κάποιες στήλες των οποίων τα επιγράμματα σώζονται τόσο
αποσπασματικά που είναι αδύνατο να εξαχθεί το νόημά τους, αν και δείχνουν να
περιέχουν ενδιαφέρουσες μεταφορικές και άλλες εικόνες ή διατυπώσεις. Στην υπ’
αριθ. γʹ, π.χ., αναφέρονται οινοχόος, πόση και χείλη (saki, şürb, leb)· αναφορές σε
πόση συχνά αφορούν τον θάνατο ως ποτήρι που γεύεται ο νεκρός (βλ., π.χ., Eldem
– Vatin 2007, 283-284, 322 [αρ. 3], 325 [αρ. 15], 328 [αρ. 29], 330 [αρ. 40], 333 [αρ.
53], 334 [αρ. 57, 58]). Στη στήλη με αριθμό εʹ πιθανόν γίνεται λόγος για το ότι ο
νεκρός σπεύδει προς τη σωτηρία (selâmete ical), αν και το σημειώνουμε αυτό με
μεγάλη επιφύλαξη αφενός λόγω της αποσπασματικής κατάστασης του επιγράμματος και αφετέρου λόγω του ότι η λέξη «επίσπευση» (ical), αν τη διαβάζουμε
σωστά, έχει γραφτεί ανορθόγραφα. Ας σημειωθεί πάντως σε αυτό το σημείο πως
οι επιγραφές των στηλών που φυλάσσονται στην Κνωσό περιέχουν διάφορα διάσπαρτα ορθογραφικά λάθη, όπως άλλωστε και οι μελετημένες αντίστοιχες στήλες

96. Στην υπ’ αριθ. 33 στήλη υπάρχει αναφορά σε «ωραία διακοσμημένο τάφο» (kabrin hoş
müzeyyen), όμως δεν σώζονται τα συμφραζόμενα.

186

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α.

του Ρεθύμνου.97 Στη στήλη υπ’ αριθ. 108, σώζονται οι διατυπώσεις «ζούσε αμέριμνος» (azadedil olmış yaşamış) και «μην εξαπατάσαι» (μπορεί να ερμηνευθεί και ως
«μην επαίρεσαι») (aldanma). Πιθανόν η στήλη αναφέρεται στον αιφνιδιασμό του
νεκρού από τον θάνατο και προειδοποιεί τους ζωντανούς να μην τους εξαπατούν
τα θέλγητρα ή η ψευδαίσθηση μονιμότητας του παρόντος κόσμου. Στην υπ’ αριθ.
112, συμπληρώνουμε με μεγάλη επιφύλαξη μια αναφορά στη ματαιότητα του κόσμου (âlemiñ alâyi[şi]), ενώ στην υπ’ αριθ. 115 στήλη γίνεται λόγος για το «φρέαρ
της εξόντωσης» (çah-ı ifna).
Διακόσμηση
Το ύφος και τα θέματα της διακόσμησης των επιτύμβιων στηλών της Κνωσού είναι
ίδια ή παρόμοια με εκείνα που απαντούν σε μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της
Κωνσταντινούπολης και άλλων επαρχιών. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε
πως όσο προχωράμε στον χρόνο, τόσο πιο έντονη γίνεται γενικά η μέριμνα για την
αισθητική των επιτύμβιων στηλών και άρα τόσο πιο φροντισμένη είναι η διακόσμησή τους.
Στην καλαισθησία των ενεπίγραφων στηλών συμβάλλει πρώτα απ’ όλα η
καλλιγραφία των επιγραμμάτων τους.98 Συνήθως τα γράμματα είναι λαξευμένα με
φροντίδα, βάσει σχεδίου, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, η επιγραφή να είναι θελκτική ως θέαμα για τον παρατηρητή. Επισημαίνουμε ιδίως πως
στις στήλες ιαʹ και ιβʹ οι εισαγωγικές φράσεις hüve’l-hallak el-baki και hüve’l-hayy
el-baki αντιστοίχως έχουν λαξευτεί με ασυνήθιστο τρόπο που ενισχύει το διακοσμητικό αποτέλεσμα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο επίσης ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο η λέξη el-fatiha διαπλέκεται με τη χρονολογία στη στήλη υπ’
αριθ. βʹ (Εικ. 24). Ακόμα, σε διάφορες στήλες λαξεύονται οι χαρεκέδες και το τζεζμ,
σύμβολα που δηλώνουν την ύπαρξη ή μη φωνηέντων, αλλά των οποίων η χρήση
είναι γενικά ασυνήθιστη.99 Τέλος, σε κάποιες στήλες τα δύο γειτονικά ζεύγη «βαβ»
και «μιμ» της φράσης merhum ve mağfur μοιράζονται σε διάφορους συνδυασμούς
ανά δύο τον ίδιο κύκλο,100 φαινόμενο συνηθισμένο στις οθωμανικές επιτύμβιες
97. Για τις επιτύμβιες στήλες του Ρεθύμνου βλ. τη βάση δεδομένων «Μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες» της ενότητας «Στα χρόνια των Οθωμανών» του προγράμματος «Ψηφιακή Κρήτη:
μεσογειακές πολιτισμικές διαδρομές» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών: http://digitalcrete.
ims.forth.gr/.
98. Περί οθωμανικής καλλιγραφίας βλ. Aslanapa 1971, 323-327.
99. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 8, 10, 45, 54, 64, 89, 102-124, 116, δʹ, εʹ.
100. Βλ., π.χ., στήλες υπ’ αριθ. 8, 28, 101, 116, ζʹ, ηʹ, ιʹ.
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στήλες, το οποίο ενισχύει κι αυτό τη διακοσμητικότητα της επιγραφής, εξοικονομώντας παράλληλα χώρο.
Η ταινία που περιβάλλει το επιγραφικό πεδίο επίσης συμβάλλει στη διακοσμητικότητα, καθώς συχνά διακοσμείται με άνθη ή/και με φύλλα με ή χωρίς βλαστό και μίσχους ή με συνδυασμό των προηγουμένων (Εικ. 25).101 Εξίσου συχνά
όμως αυτή η ταινία μπορεί να είναι μια απλή έξεργη γραμμή. Ενίοτε πάντως και
σε αυτή την περίπτωση το διακοσμητικό στοιχείο δεν απουσιάζει: στις στήλες υπ’
αριθ. 54, 63, 101 και 102-124 (Εικ. 26) στα σημεία ένωσης της κάθετης και της οριζόντιας ταινίας που ορίζουν τον στίχο διαμορφώνεται ένα διμερές μοτίβο με κοίλο
περίγραμμα που ανακαλεί τη βάση στήριξης πεσσίσκου στραμμένη κατακόρυφα,
επιτείνοντας παράλληλα την ψευδαίσθηση πως ο στίχος είναι ένθετος στο πλαίσιο. Στη στήλη με αριθμό γʹ το περίγραμμα αυτού του μοτίβου είναι απλούστερο
και κυρτό, ενώ, αντιθέτως, στην υπ’ αριθ. 52, το αντίστοιχο μοτίβο είναι ένα συνθετότερο κόσμημα με τριμερή διάρθρωση και συνεχές κοιλόκυρτο περίγραμμα,
κατά τον τρόπο που χρησιμοποιείται κυρίως στις αναθηματικές επιγραφές (πρβλ.
Hamadeh 2008, 89, 92, 94, 104). Στις στήλες υπ’ αριθ. 61, 110 και 120, η απλή κάθετη ταινία λειτουργεί ως παραστάδα επί της οποίας τοποθετείται σχηματοποιημένο
επίκρανο, πάνω από το οποίο αναπτύσσεται η φυτική διακόσμηση του ανώτερου
διάχωρου ή της επίστεψης της στήλης.102 Στην υπ’ αριθ. 116 στήλη η σωζόμενη
κάθετη ταινία είναι διαμορφωμένη ως κορδόνι, ενώ στην 102-124, στις πλάγιες
ταινίες που πλαισιώνουν το επιγραφικό πεδίο δημιουργείται κατακόρυφη ασυνεχής αύλακα με τονισμένο με εγχάραξη περίγραμμα. Τα κενά της αύλακας συμπληρώνουν κατά τόπους έξεργα κομβία, που δημιουργούν την εντύπωση φυλλαρίων
με μίσχους εναλλάξ τοποθετημένων από τη μέσα ή την έξω πλευρά του πλαισίου.
Αξίζει επίσης να παρατηρήσει κανείς τον απλό, αλλά καλαίσθητο, τρόπο με
τον οποίο έχει διακοσμηθεί με τρεις ημισελήνους το πλαίσιο του στίχου της χρονολογίας στη στήλη υπ’ αριθ. 56.103 Τέλος, ιδιόρρυθμος είναι ο τύπος της σωζόμενης
σε τρία κομμάτια (αριθ. 88, 106, 109) στήλης (Εικ. 27), όπου οι στίχοι παρατίθενται
ανά δύο, σε αυτόνομο μακρόστενο πλαίσιο με καμπύλες στενές πλευρές ο καθένας, με το πρώτο σωζόμενο ζεύγος να απέχει 8,5 εκατοστά από το δεύτερο, το

101. Στήλες υπ’ αριθ. 2, 3-29, 6, 7, 19, 24-117, 26, 30-35, 65-114, 80, 87, 94, 107, 121, 125, γʹ.
Στη στήλη 2 (και προφανώς και στην αποσπασματικότερα σωζόμενη όμοια υπ’ αριθ. 80) επίπεδες
ταινίες συμπλέκονται και δημιουργούν γεωμετρικά σχήματα που περιέχουν φυτικά κοσμήματα.
102. Το μοτίβο αυτό υπάρχει και στις ανεπίγραφες στήλες με αριθ. 5 και iv. Βλ. και τις υπ’ αριθ.
47, 125 και v. Βλ. επίσης την υπ’ αριθ. 310 (αριθμός επί της στήλης) επιτύμβια στήλη του Ρεθύμνου.
103. Σγκρ. τις στήλες υπ’ αριθ. 4, 25, 122, 126, ηʹ.
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δεύτερο να απέχει 11 εκατοστά από το τρίτο και το τρίτο να απέχει 13,5 εκατοστά
από το διάχωρο της χρονολογίας.
Σε πέντε ενεπίγραφες στήλες, εφάπτονται στο κάτω μέρος της ταινίας που
περιβάλλει το επιγραφικό πεδίο κοσμήματα, που κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να
κρέμονται από αυτή. Στην υπ’ αριθ. 107 πρόκειται για άνθος, φύλλα και κορδέλες, στο σωζόμενο τμήμα της 121 για επίμηκες περίτεχνο φύλλο, στα σωζόμενα
τμήματα των όμοιων, πλην λεπτομερειών, ως προς τη διακόσμησή τους 2 και 80
για σχηματοποιημένο πλατύ φύλλο και στη βʹ (πιο λιτά απ’ ό,τι στις άλλες περιπτώσεις) για ανθέμιο. Δύο ανεξάρτητα άνθη με επτά σχηματοποιημένα επιμήκη
φύλλα το καθένα κοσμούν επίσης το κάτω μέρος της στήλης υπ’ αριθ. θʹ (Εικ. 28).
Ανάμεσά τους υπάρχει μια λέξη δυσανάγνωστη λόγω φθοράς της επιφάνειας της
στήλης και θραύσης.
Τα φυτικά κοσμήματα κυριαρχούν ως διακοσμητικά θέματα στις επιτύμβιες
στήλες της Κνωσού, όπως γενικότερα στις μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της
οθωμανικής περιόδου.104 Πέρα από τις ταινίες που περιβάλλουν το επιγραφικό
πεδίο και το κάτω μέρος των ενεπίγραφων στηλών, άνθη και φύλλα με ή χωρίς
βλαστό και μίσχο απαντούν και στην επίστεψη ή το ανώτερο διάχωρο αρκετών
στηλών, ιδίως του 19ο αιώνα και εξής, όντας συχνά περίτεχνα σχεδιασμένα και
εκτελεσμένα.105 Σε δύο από αυτές τις στήλες, τις υπ’ αριθ. ιβʹ και iii, η απόληξη της
στήλης διακοσμείται με επιμελημένο μεγάλο φυλλόσχημο κόσμημα: στην πρώτη
περίπτωση το ανάγλυφο ανθεμωτό κόσμημα προσαρμόζεται στο σχήμα και τις διαστάσεις της, ενώ στη δεύτερη αναπτύσσεται ελεύθερο επ’ αυτής, φέροντας και
άνθη, πιθανότατα ρόδα (Εικ. 29).106 Μνείας χρήζει και η περίτεχνη διακόσμηση της
επιφάνειας της υπ’ αριθ. 98 στήλης με φυτό που καταλήγει σε ανθέμιο (Εικ. 30).
Συνηθισμένο ήταν επίσης ο κορμός των ανεπίγραφων στηλών να διακοσμείται με σχηματοποιημένο κυπαρίσσι (στήλες υπ’ αριθ. 5, 12, 32, 40, 59, 71, 84, 85,
iv, v) ή σχηματοποιημένο φοίνικα με καρπούς σε τσαμπιά εκατέρωθεν του κορμού
του (στήλες υπ’ αριθ. 15 [Εικ. 31], 39, 41, 69, 70 και πιθανόν 53)· συχνά η παράσταση
104. Για τη σημασία των λουλουδιών στην οθωμανική κουλτούρα και για τη χρήση τους ως
διακοσμητικών μοτίβων βλ. Atasoy 2002.
105. Στήλες υπ’ αριθ. 5, 16, 37, 47, 52, 61, 65-114, 75, 79, 93, 94, 95, 98, πιθανόν 99, 110, 116, 117,
120, 123, 125, ιβʹ, ii, iii, iv, v. Στα θραύσματα με αριθ. 34, 50 και 78 τα φυτικά μοτίβα αναπτύσσονται
σε επάλληλες ζώνες· το πρώτο από αυτά διασώζει και τμήμα μεταλλίου στην ανώτερη σωζόμενη
ζώνη, ενώ στο πάνω δεξιό μέρος της κατώτερης σωζόμενης ζώνης του τρίτου υπάρχουν τα τεταρτημόρια δύο ομόκεντρων κύκλων που ο ένας διακοσμείται με μικρούς ρόμβους και ο άλλος με φύλλα,
δημιουργώντας την εντύπωση ηλιοτρόπιου.
106. Σγκρ. παρόμοια διακόσμηση στις στήλες υπ’ αριθ. 123, ii και v. Βλ. και την υπ’ αριθ. 288
(αριθμός επί της στήλης) επιτύμβια στήλη του Ρεθύμνου.
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του φοίνικα συμπληρώνεται με δύο καμπτόμενους βλαστούς που καταλήγουν σε
τρία άνθη εκατέρωθεν του κορμού του φοίνικα.107 Ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν οι
στήλες με αριθμό iv και v: στην πρώτη, αριστερά του κυπαρισσιού έχει λαξευτεί
σε ιδιαίτερο, μικρό, πλαίσιο ένα δέντρο, που ίσως αναπαριστά το δέντρο της ζωής
(Εικ. 32),108 ενώ στη δεύτερη το κυπαρίσσι είναι τοποθετημένο σε πρώτο πλάνο
στο μέσο του διάχωρου και πίσω του και γύρω του αναπτύσσονται κληματίδες
από όπου εκφύονται φύλλα και τσαμπιά (Εικ. 33).109 Η υπ’ αριθ. 86 στήλη διακοσμείται με ένα άλλο συνηθισμένο μοτίβο: φυτό, που στη συγκεκριμένη στήλη έχει
επιμήκη φύλλα και τρεις καρπούς, του οποίου ο βλαστός έχει περιδεθεί στη βάση
του με αναδιπλωμένη ταινία (Εικ. 34). Το ίδιο ή παρόμοιο θέμα αναπτύσσεται και
στις στήλες με αριθμούς 11, 20, 91 και 113· στην περίπτωση των δύο τελευταίων το
φυτό αναπτύσσεται καθ’ ύψος με λεπτά, επιμήκη φύλλα (πέντε στην 91, έξι στην
113) εκατέρωθεν του βλαστού, ο οποίος καταλήγει σε σχηματοποιημένο άνθος.110
Με περίτεχνο φυτό με βλαστό, μίσχους, φύλλα και άνθη έχει διακοσμηθεί και η υπ’
αριθ. 103 στήλη·111 πληθωρικό και ως εκ τούτου κάπως φλύαρο είναι το αντίστοιχο
θέμα, που πιθανότατα απεικονίζει τριανταφυλλιά, στη στήλη με αριθμό 118 (Εικ.
35) (πρβλ. Hamadeh 2008, 205). Κάπως πιο απλό, είναι από την άλλη, το θέμα της
στήλης υπ’ αριθ 119, με βλαστούς που διαπλέκονται σχηματίζοντας δύο καμπυλόγραμμα ελλειπτικά σχήματα, καθώς και μία καρδιά, και οι οποίοι καταλήγουν
σε φύλλα κισσού. Επίσης, η υπ’ αριθ. 31 στήλη φέρει πλαίσιο που έχει διακοσμηθεί
με δοχείο από το οποίο εκφύεται φυτό· από αυτό το φυτό σώζεται μόνο μέρος του
βλαστού, μίσχος και δύο καρδιόσχημα φύλλα.
Ας σημειωθούν ακόμη τα πολύ αποσπασματικά σωζόμενα θραύσματα με αριθ.
18, 44, 46, 82, τα οποία διασώζουν και αυτά φυτικό διάκοσμο (άνθη ή/και φύλλα με
ή χωρίς βλαστό και μίσχο).112 Φυτικό διάκοσμο διασώζει και η υπ’ αριθ. 48 στήλη,
107. Για τα κυπαρίσσια σγκρ. τις επιτύμβιες στήλες του Ρεθύμνου με αριθμούς ευρετηρίου της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 136 και 169 και για τους φοίνικες τις στήλες του Ρεθύμνου με
αριθμούς ευρετηρίου 168 και 217, καθώς και εκείνη με αριθμό 320 επί της στήλης.
108. Δεν μπορέσαμε όμως να εντοπίσουμε πανομοιότυπη απεικόνιση του δέντρου της ζωής
έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε αυτή την εικασία.
109. Για τον συνδυασμό κυπαρισσιού με κλήμα βλ. και την επιτύμβια στήλη του Ρεθύμνου με
αριθμό ευρετηρίου 269.
110. Σγκρ. τις επιτύμβιες στήλες του Ρεθύμνου με αριθμούς ευρετηρίου 166 και 198. Πιθανόν
και η υπ’ αριθ. 97 στήλη της Κνωσού απεικονίζει αναδιπλωμένη ταινία και βλαστό, αλλά σώζεται σε
πολύ περιορισμένη έκταση και δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.
111. Ανάλογος θεματικά, αλλά διαφορετικός τεχνοτροπικά, δείχνει ο διάκοσμος της υπ’ αριθ.
105 στήλης, που όμως σώζεται πολύ αποσπασματικά.
112. Οι στήλες υπ’ αριθ. 18 και 82 μοιάζουν και στο περίγραμμα και στον διάκοσμο και στην
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αλλά είναι μόνο λεπτός κορμός που περιβάλλεται από δύο αναπτυσσόμενους καθ’
ύψος βλαστούς. Βάση κορμού είναι ίσως και το ίχνος διακόσμου που σώζεται και
στην υπ’ αριθ. 55 στήλη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το δικτυωτό κόσμημα που καταλαμβάνει ένα
από τα διάχωρα της υπ’ αριθ. 5 στήλης, συμπληρώνοντας τον φυτικό διάκοσμο.
Αξιοπρόσεκτο για το έξεργο ανάγλυφό του και την ύπαρξη οπών από τρυπάνι στα
σημεία ένωσης των φύλλων είναι το θραύσμα με αριθμό 75 (Εικ. 36), του οποίου
το περίγραμμα είναι δυσερμήνευτο, αλλά πιθανότατα αποτελεί επίστεψη στήλης.
Έντονα έξεργο είναι και το ανάγλυφο φύλλο στην πλαϊνή όψη της υπ’ αριθ. 46
στήλης.
Ανάμεσα στις στήλες που φυλάσσονται στην Κνωσό υπάρχουν και δύο, οι υπ’
αριθ. 68 και 77, που είναι ακόσμητες και ανεπίγραφες. Είναι πιθανό να έφεραν γραπτό διάκοσμο· μπορεί επίσης η επιγραφή ή ο ανάγλυφος διάκοσμός τους να ήταν
στο μέρος τους που δεν σώζεται. Ανεπίγραφος και ακόσμητος είναι και ο κίονας
υπ’ αριθ. 42.
Καταληκτικά, ας επισημανθεί πως η διακόσμηση των οθωμανικών μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών, περιλαμβανομένων αυτών της Κνωσού, ανταποκρίνεται σε αισθητικές αντιλήψεις και διακοσμητικά μοτίβα που επικρατούν ευρύτερα στην οθωμανική κοινωνία και απαντούν σε διάφορα πεδία, όπως, π.χ., στη ζωγραφική διακόσμηση οικιών.113 Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζουμε στη διακόσμησή
τους και στοιχεία μπαρόκ, ροκοκό και νεοκλασικά, σημάδια του προϊόντος – δειλά
τον 18ο και πιο έντονα κατά τον 19ο αιώνα – εκδυτικισμού όχι μόνο του οθωμανικού γούστου,114 αλλά γενικότερα της οθωμανικής κοινωνίας, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τα μέσα και ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων.

οπίσθια όψη. Διατηρούμε όμως αμφιβολίες για το αν συνανήκουν, καθώς παρατηρούνται κάποιες
μικρές διαφορές σε λεπτομέρειες του διακόσμου τους, ενώ και το πάχος τους διαφέρει.
113. Βλ., π.χ., Γαρίδης 1996. Βλ. ιδιαιτέρως τα φυτικά κοσμήματα με φύλλα (π.χ., σ. 61 εικόνα
76, σ. 63 εικόνα 81 και 83, σ. 82 εικόνα 107, σ. 117 εικόνα 150), τα ανθοδοχεία (π.χ., σ. 60 εικόνα 75,
σ. 108 εικόνα 140), τον κίονα στη σ. 64 εικόνα 84-85, το κυπαρίσσι αριστερά του κτηρίου στη σ. 103
εικόνα 136. Για ανθοδέσμες με περιδεμένες αναδιπλωμένες ταινίες από το ανάκτορο του Τοπκαπί,
παρόμοιες με αυτές των επιτύμβιων στηλών βλ. Atasoy 2002, 122, 168, 190. Για το διακοσμητικό
στοιχείο που βρίσκεται στην ένωση της οριζόντιας και της κάθετης ταινίας που πλαισιώνουν τους
στίχους της στήλης υπ’ αριθ. 52 (βλ παραπάνω) βλ. ό.π., 148, 160-161. Για τα κοσμήματα με πλατύ
φύλλο βλ. αίθουσα του Τοπκαπί της εποχής του Σελίμ Γʹ (1789-1807) στο Levey 1975, 126.
114. Για την εισαγωγή «δυτικών» αισθητικών ρευμάτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία από
τον 18ο αιώνα και εξής βλ. ό.π., 112-144· Hamadeh 2008. Η Hamadeh επισημαίνει πάντως τον κίνδυνο υπερτονισμού της «δυτικής» επίδρασης στην ελίτ της Κωνσταντινούπολης τον 18ο αιώνα.
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Συμπέρασμα
Είναι θετικό πως οι μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, μια κατηγορία ιστορικών πηγών που
επί πολλές δεκαετίες παρέμενε παραμελημένη και αναξιοποίητη, αποτελούν πια
αντικείμενο επιστημονικής μελέτης (βλ., π.χ., Sironen 2009· Λιακόπουλος 2012·
Λιακόπουλος – Παλιούγκας 2013· Loupis υπό έκδοση).115 Η χρησιμότητα των επιτύμβιων στηλών ως ιστορικών πηγών δεν εξαντλείται στην προφανή αξία τους για
όποιον μελετά τη διαχείριση του φαινομένου του θανάτου από τη μουσουλμανική
κοινωνία των οθωμανικών χρόνων. Προσφέρουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες,
μεταξύ άλλων, για τις συλλογικές αντιλήψεις και αξίες –κοινωνικές και αισθητικές– αυτής της κοινωνίας και πώς αυτές αναπαράγονταν και εξατομικεύονταν, για
τα όρια του κοινωνικά αποδεκτού, για τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονταν και πρόβαλλαν το κύρος τους οι οθωμανικές οικογένειες.
Η καταστροφή των μουσουλμανικών νεκροταφείων που υπήρχαν στην Ελλάδα
είναι ασφαλώς ένα σοβαρό πλήγμα στην έρευνα σχετικά με την οθωμανική ταφική κουλτούρα, καθώς οι επιτύμβιες στήλες μελετώνται αναγκαστικά ως αυτόνομα
αντικείμενα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσαν οργανικά μέλη ενός συνόλου,
του νεκροταφείου, του οποίου η οργάνωση και η μορφή απηχούσαν τη διαστρωμάτωση και την ιστορική εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας. Το γεγονός ότι οι επιτύμβιες στήλες της Κνωσού σώζονται σπασμένες δυσχεραίνει, όπως επισημάνθηκε ήδη,
ακόμα περισσότερο τη μελέτη τους. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε πως η ανάλυση που
προηγήθηκε επιτρέπει έστω την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών τους.
Οι επιτύμβιες στήλες που φυλάσσονται στην Κνωσό επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον στα λεγόμενα «κεντρικά» εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία και τα νησιά της ανατολικής Μεσογείου, καθιερώθηκε από τον 16ο αιώνα και εξής μια κοινή ισλαμική ταφική κουλτούρα με
ιδιαίτερα οθωμανικά χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν την ανέγερση μνημείων ανθεκτικών στον χρόνο και αισθητικά φροντισμένων, με κάλυμμα κεφαλής
ως επίστεψη στους τάφους των ανδρών και επιγραφές στην οθωμανική τουρκική,
τυποποιημένες ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχουν (βλ. και
Eldem 2007, 235-237). Οι στήλες της Κνωσού μπορούν να ενταχθούν ανεπιφύλακτα σε αυτό το σχήμα, καθώς από την άποψη της μορφής, του διακόσμου και των
επιγραφών τους αναπαράγουν το πρότυπο που εκπορεύεται από την Κωνσταντινούπολη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
115. Για μια επισκόπηση παλιότερων δημοσιεύσεων οθωμανικών επιγραφών του ελλαδικού χώρου, περιλαμβανομένων επιτύμβιων βλ. Λιακόπουλος – Παλιούγκας 2013, 53-54.

192

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α.

Πρέπει να τονιστεί όμως πως οι επιτύμβιες στήλες είναι διαφορετικές στην
ομοιομορφία τους. Με άλλα λόγια, είναι αξιοπρόσεκτη η ποικιλία που παρουσιάζουν τόσο στη μορφή και τη διακόσμηση των στηλών όσο και στις επιγραφές
τους. Εντέλει, η τυποποίηση συνυπάρχει παραδόξως με την πρωτοτυπία, καθώς
οι διάφορες παραλλαγές των καθιερωμένων προτύπων συνδυάζονται διαρκώς σε
διαφορετικούς συνδυασμούς και ανανεώνονται.
Οι στήλες που φυλάσσονται στην Κνωσό αποτελούν ένα μέρος μόνο των επιτύμβιων στηλών του οθωμανικού Ηρακλείου που έχουν επιβιώσει ώς τις μέρες μας.
Η μελέτη του συνόλου των στηλών, από τις οποίες ένας αριθμός είναι δυστυχώς
σε κατάσταση ανάλογη με εκείνη των στηλών της Κνωσού λόγω του φαινομένου
της επανάχρησής τους, θα επιτρέψει αναμφίβολα τη συγκέντρωση περισσότερων
δεδομένων και την εξαγωγή ασφαλέστερων και πιο σύνθετων συμπερασμάτων
τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά των στηλών όσο και ως προς τις αντιλήψεις, τις
αξίες και το γούστο της κοινωνίας που τις ανήγειρε.
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Μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών που σώζονται
σε σχετικά ικανοποιητική κατάσταση
Στʹ (Εικ. 37)
[ ] / ve mağfurun[l]eh[a(?) ] / ruhına fatiha-ı şerife ih[da ] / şad ve handan buyurulması / züvvar ihvan-ı dinden mütemennadır / [ ] Teşrin-i sani sene 1311 … [ ]
Παρακαλούνται οι ομόθρησκοι αδελφοί να αναγνώσουν την ιερή φατιχά για την
ψυχής του/της … αείμνηστου/ης …. [και έτσι] να γίνει/να γίνουν περιχαρής/είς και
γελαστή/οί. … Τεσρίν-ι σανί 1311 (13 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 1895).
Ζʹ (Εικ. 38)
[ ] / nüh melek geldi didiler fevt tarih fai|k| (?) / vâsıl olsun ya ilâhi ruhı dar-ı
cennet|e| (?) / merhum ve mağfurunleh Dizdarzad|e| / el-Seyyid Aliyü’d-din Baba
ruhıyçün fatiha / sene 1233 fi .7(?) z
Εννέα άγγελοι ήλθαν, είπαν την ημερομηνία θανάτου … υπερέχων (;) … Ω Θεέ, ας
αξιωθεί η ψυχή του τον οίκο του παραδείσου. Η φατιχά για την ψυχή του αοίδιμου
και αείμνηστου Ντιζντάρ-ζαντέ εσ-Σεγίντ Αλιγιουντίν Μπαμπά. Έτος 1233. Στις .7
Ζ[ιλχιτζέ] (17 ή 27 Οκτωβρίου 1818).
3-29 (Εικ. 22)
[ ] / Hacı Edhem Ağazade Hacı Τimur[ ]i / diriğa şevheri Zehra Hanım terk etdi
dünyayı / salâh u zühd perver [ehl-i(?)] iffet [ü] pak-siret kim / revadır çeşm-i hîşanı
akıtsa eşk-i gamm-zayı / [φαίνεται το πάνω μέρος κάποιων γραμμάτων: . gülza[r](?)
… k … althu …] diriğa genc iken amma / [ ]i [ ]
Του Χατζί-Εντέμ-Αγά-ζαντέ Χατζί Τιμούρ …, αλίμονο, η σύζυγος, η Ζεχρά Χανούμ, εγκατέλειψε τον κόσμο (ή η Ζεχρά Χανούμ εγκατέλειψε τον κόσμο [και]
τον σύζυγο). Ήταν άνθρωπος ενάρετος και ασκητικός με εγκρατή και αγνό χαρακτήρα. Είναι πρέπον που τα μάτια των συγγενών της χύνουν δάκρυα που γεννούν
θλίψη. Ροδώνας (;) … οϊμέ, ενώ ήταν νέα όμως …
10 (Εικ. 20)
[ ] / ol felek devriyle canım şikâr düşmiş(?) .[ ] / ben de bildim fani imiş bu c[ihan ] /
eyledim teslim-i emanet hakk yolına nag[âh] [ ] / [ ] … tarih can(?) . bu rabba[ni(?)]
[ ]
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Καθώς οι περιστάσεις αλλάζουν, η ψυχή μου έπεσε θύμα [στον θάνατο]. Έμαθα κι
εγώ πως αυτός [ο κόσμος] είναι εφήμερος. Παρέδωσα αιφνιδίως αυτό που μου είχε
δοθεί ως παρακαταθήκη στο Θεό …
14 (Εικ. 39)
[Hüve’]l-baki / [el-çeküb bi’l-cümleden et]dim bekaya rihleti / [terk edüb geriye m]al
ü mülk ü devleti / [kim gelüb kabrim ziya]ret eyleyen ihvanımız / [okusunlar ruhı]
ma (?) kul huvallah ayeti / [ ]. Hatun bint-i Kalili / [ ruhı]na fatiha sene 1200 /
[ ]z
Αυτός [ο Θεός] είναι ο αιώνιος. Παραιτήθηκα από τα πάντα και αναχώρησα για
την αιωνιότητα. Άφησα πίσω περιουσία, ιδιοκτησία και ευδαιμονία. Όποια αδέρφια μας έρχονται και επισκέπτονται τον τάφο μου, ας απαγγέλλουν για την ψυχή
μου τον στίχο ‘Πες: Είναι ο Θεός’». Η φατιχά για την ψυχή της κυρίας …, κόρης του
Καλίλι, έτος 1200, … Ζιλχιτζέ (;) (24 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου 1786).
26 (Εικ. 6)
[ ] / ebeveyni [ ] / binde bir çünki doğar d.[ ] / iki göz ağladı cevher gibi racih etsün
/ ‘afv ve gufranını ihsan ana allam-ı vehid / 28 Ramazan sene 1328 / yevmü’l-ahad
… Οι γονείς του … Γιατί στους χίλιους γεννιέται ένας. Τα δύο μάτια έκλαψαν. Σαν
πολύτιμο λίθο ας τον προτιμήσει και ας τον ευεργετήσει ο παντογνώστης Θεός, ο
ένας και μόνος, με τη συγχώρησή του και άφεση αμαρτιών. 28 Ραμαζάν έτους 1328,
Κυριακή (2 Οκτωβρίου 1910).
104 (Εικ. 18)
[Η]üve’l-baki / [a]|zm| [edü]b cihandan valideyniñ bir güli / [bir nihal-i ta]ze idi
ola cennet bülbüli / [hakk-ı ta‘ala] rah[m]etiyle ruhını şa{z}<d> eyleye / [hasretiyle
firka]|tiyl|[e] |ya|kdı |c|an |b|u dili
Αυτός (ο Θεός) είναι ο αιώνιος. Αναχώρησε από τον κόσμο ένα ρόδο των γονέων.
Ένα τρυφερό βλαστάρι ήταν, ας γίνει παραδείσιο αηδόνι. Ο Θεός ο ύψιστος με το
έλεός του ας κάνει την ψυχή του ευτυχισμένη. Με την αποθυμιά και τον αποχωρισμό του η ψυχή έκαψε αυτή τη γλώσσα [αντί του συνήθους και ορθότερου: έκαψε
[αυτή] την ψυχή και την καρδιά].
107 (Εικ. 9)
[ ] / fakir ve ağniya pir ve civ[an(?)] i[…] / ne geldi ne gelür artık cihana öyle zu-ı
[himme]t(?) / bahar-ı alem-i fanide soldı gül gibi hayfa(?) / k<ο>yub ne<v>-şüküfte
iki gonça-ı nev eyledi rihlet / cihan durdıkça çıkmaz hatır yarandan asla / diriğa kırk
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sekiz yaşında göcdi o|l|(?) k-h(?)-..-t [ ] / yediler geldi yazdı Nazmi tarih-i güher(?)
ol(?) [ ] / hüda ya eyleye’ sultan-ı Necefle hemdem ve ilf [ ] sene 1290
Φτωχοί και πλούσιοι, γέροι και νέοι … ούτε ήλθε ούτε θα έλθει πλέον στον κόσμο
άνθρωπος τόσο καλός. Δυστυχώς στην άνοιξη αυτού του εφήμερου κόσμου μαράθηκε σαν ρόδο. Άφησε δύο νέα μπουμπούκια που μόλις άνθισαν και αποδήμησε.
Για όσο υπάρχει ο κόσμος οι φίλοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Αλίμονο, στα 48 της χρόνια μετοίκησε αυτή η … Οι επτά ήρθαν, ο Ναζμί έγραψε το ένστικτο χρονόγραμμα
… Ο Θεός, ω, ας κάνει την … οικεία και σύντροφο του σουλτάνου της Νατζάφ.
Έτος 1290 (28 Φεβρουαρίου 1873 – 16 Φεβρουαρίου 1874).
112 (Εικ. 19)
[ ] / ba|kıl|sa(?) âlemiñ alâyi[şi](?) [ ] / sakın sen düşme ol [ ]m hayal bi(?)… / hüda
ya kabrini revzenküşa-yı bağ-ı cen<n>et kıl / kemâl-ı rahmetiñ imdad eder dünya ve
ukbaya / o dem kim terlenür sima-yı âlem pişgahıñda / nasib et aña zıll-ı rahmet-i(?)
tûba-yı pürsaye / düşüb nâgeh cigersuz bir sada-yı pürelem raşid / [ ]. alem etdi erdi
ca-yı kurb-i mevlâya / sene 1293 .[ ]
Αν παρατηρηθεί η ματαιότητα του κόσμου (;) … Πρόσεξε, μην πέσεις … αυτό …
ψευδαίσθηση … Ω, Θεέ τον τάφο του κάνε παράθυρο που ανοίγει προς τον κήπο
του παραδείσου. Το μέγα σου έλεος βοηθά τον παρόντα και τον μέλλοντα βίο,
εκείνη τη στιγμή που το πρόσωπο του κόσμου ιδρώνει ενώπιόν σου. Αξίωσέ τον με
τον ίσκιο του ελέους του σκιερού δέντρου του παραδείσου. Έπεσε (;) απροσδόκητα
μια φωνή που καίει την καρδιά, γεμάτη πόνο. Ο Ρασίντ [εγκατέλειψε;] τον κόσμο,
έφτασε σε τόπο πλησίον του Θεού. Έτος 1293 (27 Ιανουαρίου 1876 – 14 Ιανουαρίου
1877).
115 (Εικ. 21)
Hüve’l-baki / sakın aldanma mir’at-ı cihan-ı namücellâya / hümaî sureti benzer
hayal-ı mürg-ı ‘ankaya / yazık [A]ksişekiszade(?) Mehmed Ağa kim olub nâgeh /
kefenpuş-i mezar-ı cavidan-ı bi-ser ü gaye / [ ].|c|ansitan pür(?) sitemdir kim / [ ]
güzar(?) çah-ı ifnaya / [ ]
Αυτός [ο Θεός] είναι ο αιώνιος. Πρόσεχε, μη σε εξαπατήσει το θαμπό κάτοπτρο
του κόσμου. Η μορφή του μοιάζει με το απατηλό μυθικό πουλί, τον φοίνικα. Κρίμα, ο Αξισεκίσ-ζαντέ Μεχμέτ Αγά βρέθηκε απρόσμενα σαβανωμένος στον αιώνιο
τάφο, που δεν έχει αρχή ούτε τέλος. … μοιραίος, άδικος … … στο φρέαρ της εξόντωσης …

198

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α.

116 (Εικ. 23)
|h|üve’l-hayy el-baki / [ ]..k kıl münevver görmesün (?) gamdan eser / [ s]ervi(?)
kad<d>iñ meskenidir bu mezar / [ ] [merh]|u|m ve mağfurunleh el-muhtac / [ila
ra]hmet-i rabbihi’l-gafur Ali / [ ]ñbaşızade Ahmed Ağa / [ru]hıyçün el-fatiha / sene
1192 3 B(?)
Αυτός [ο Θεός] είναι ο ζων, ο αιώνιος … φώτισέ τον, ας μη δει ίχνος θλίψης. Αυτός
ο τάφος είναι κατοικία κάποιου με ανάστημα κυπαρισσιού (ενός ψηλού και κομψού
ανθρώπου). Για την ψυχή του αοίδιμου και αείμνηστου, ενδεούς της χάρης του
ελεήμονος Θεού Αλί … -νμπασί-ζαντέ Αχμέντ Αγά η φατιχά. Έτος 1293, 3 Ρετζέμπ
(;) (28 Ιουλίου 1778).
117 - 24 (Εικ. 16)
Heme fani / Şeyh Mehmed Babazade kim Meabi Beg bugün / cisr-i faniden geçüb
ukbaya kıldı inziva / nakşibendi dergehinde el virüb ez can u dil / [ ]ti iktisab-ı feyz
ba sıdk ve safa / […]..al ile / … / . [ ]
Τα πάντα εφήμερα. Ο σεΐχης Μεχμέντ Μπαμπά-ζαντέ (ή ο Σεΐχ-μεχμέντ-μπαμπάζαντέ), γνωστός ως Μεαμπί Μπεγκ, σήμερα πέρασε τη γέφυρα του εφήμερου και
αποσύρθηκε στο επέκεινα. Έδινε από καρδιάς και ψυχής την άδεια για μύηση στον
τεκέ των ναξιμπεντί … είχε (;) τη χάρη του Θεού διά της ειλικρίνειας και της αγνότητας …
126 (Εικ. 8)
Ah min[e’l-mevt] / Mürg-ı dil uçdı kafesden canımın canparesi / Kondı cennet bağına kaldı ciğerde yarası / Sinni on altıya vardıkda hitam buldı meğerkim va’desi
/ Kaldı firkatda hemişe zar u nâlân validesi / Balıkcı Hacı Selim oğlı dülger Curi
(?) / Ağa’nın mahdumı ve Liçarzaki Muharrem / Efendi’niñ perverdesi merhum ve
mağfurunleh Hasan / Efendiniñ ruhıyçün fatiha / sene 1302 fi 20 Zilhicce
Αχ, ο θάνατος! Το πουλί της ψυχής πέταξε από το κλουβί, η ψυχούλα μου (κυριολεκτικά: της ψυχής μου το κομμάτι) κατέλυσε στον κήπο του παραδείσου. Έμεινε
στην καρδιά η πληγή. Όταν έφτασε η ηλικία του στα δεκαέξι, να που περαιώθηκε
η προθεσμία του [της ζωής του]. Στον αποχωρισμό έμεινε η μητέρα του διαρκώς να
αναστενάζει και να ολοφύρεται. Η φατιχά για την ψυχή του αοίδιμου και αείμνηστου Χασάν Εφέντι, [που ήταν] γιος του ξυλουργού Τζουρί (;) Αγά, γιου του ψαρά/
ιχθυοπώλη Χατζί Σελίμ (ή του ξυλουργού Μπαλικτσί-Χατζί-Σελίμ-ογλου Τζουρί [;]
Αγά), και ανατράφηκε από τον Λιτσαρδάκη Μουχαρέμ Εφέντι. Στις 20 Ζιλχιτζέ του
έτους 1302 (29 Σεπτεμβρίου 1885).
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Πίνακας Αʹ: Διαστάσεις μουσουλμανικών επιτύμβιων στηλών
στον υπαίθριο χώρο της Βίλας Αριάδνη στην Κνωσό
Αριθμός στήλης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ύψος στήλης
(εκατοστά)
47,7
51
48,3
61,1
62,5
32
27,5
50,5
44,4
46,5
50
25,7
102,5
83,7
44,5
42,4
33,1
28,5
32
34
51
64
29,3
26
45
49
52,5
43,2
46,8
66
47
38,8
40
42
33,5
50
69,3
23,5
33
23
15,3
22
48,8

Πλάτος στήλης
Βάθος στήλης
(εκατοστά)
(εκατοστά)
17,4
13,5
26,1
9,8
21,6
8,3
21,6
12,2
28,5
περ. 10
32
15
40,5
14
31,6
περ. 16,4
24,2
περ. 14
32
19,7
23,6
8,1
28,6
10,1
Δεν είναι επιτύμβια στήλη
23,7
10,2
19,8
περ. 13
21,5
11
28
10,2
20,8
11
38,6
15
21,2
περ. 8,5
20
10,8
21,2
10,3
26,5
12,8
28
11,5
28
4,8
34,7
11,8
27,3
9
20,1
10,6
16,5
9,5
28,4
14
28
12,4
24
9
21,5
15,5
21,1
13,6
22,2
14
16
10,8
23
περ. 19
27,5
15
25,9
8
21
8,8
18,8
10
15,4
22,4
27,5
8
16,3
περ. 7,7
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

28,5
21
36,5
33
48,5
49
47
46,5
37,5
32,2
60
52
60
51
83
20
43
27
12
34,5
38,5
28,2
49
48
21
44,5
51,2
24
36
22
32,5
39
44
49,5
11
40,5
25,5
27
36,7
36,7
50
51
35
32,5
32,5
27,5
50,5
23,5
43,5
18,5

22
16,4
15,5
21,5
19,7
25,6
28
31
26
32,5
22,5
24,5
13
25
21
20
23
20
32,8
25
23,5
28
28,2
20
21,5
22
29
31,5
34
21,5
30,5
32
26
22,5
25
16
18,5
31,3
23
21
34,5
23,8
18,5
31,7
23
20
20,3
22
27
32

9,5
8,6
10,8
13,2
14,8
10
14
14
10,5
13
6
16
17
9
13
10,9
9
8,5
14
15
10
12,5
10,8
11,5
11
9,2
9,8
8,5
9,8
11
11,3
14
7,5
12
6
11,7
18,5
9
13
10
13
9
11
10
5,5
8,2
10
13,8
8,5
13
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
αʹ
βʹ
γʹ
δʹ
εʹ
στʹ
ζʹ
ηʹ
θʹ
ιʹ
ιαʹ
ιβʹ
I
Ii
Iii
Iv
V

32,5
34
21,5
32,5
45
50
46
35
48,5
48,9
46
47,3
90
48,5
44,5
63,5
50
61
79
65
49,5
68
52
49
54
46
48,5
43,5
28
40,5
66
87
35,5
49,9
52
33
27,6
51,7
43
48,5
51
57,5
45
33,2
29
27
33
51,5
88,5

22
24
29
19
20,5
25,5
23,5
19
35
26,5
16,6
18,8
31
21
16,5
22,5
33,5
30,5
23
27
30,4
22,5
30,5
28,5
29,5
22,5
24
23
19,5
23,5
31
34,4
28
28,9
41,4
34,6
31,3
37
26
24,5
23,5
25
35
24
24,5
29

Περίμετρος: 77

Περίμετρος: 60,5
Περίμετρος: 54,5

12,5
11
10
9
8
15
9
10
12,5
14,5
10,2
11,5
13,5
15,5
11
12
12,5
11
10,5
11,5
10,8
14,5
11,5
20
15
12
11
11,5
10
7,5
7,5
6,7
8,2
17
16,8
16,3
9,7
13
13,5
15
17
13
10,6
9
11
17,5
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Πίνακας Βʹ: Επιτύμβιες στήλες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για
τους νεκρούς
Παρατήρηση: Όπου υπάρχει ερωτηματικό, τα στοιχεία παρατίθενται με επιφύλαξη λόγω
του ότι η επιγραφή είναι σπασμένη ή φθαρμένη. Η τελεία ή οι τελείες στις ημερομηνίες και
τις χρονολογίες δηλώνουν πως ένα ή περισσότερα ψηφία δεν έχουν σωθεί.
Αριθμός Όνομα νε- Τίτλος / τίτλοι
στήλης κρού / νεκρής νεκρού / νεκρής

Έτος / ημερομηνία θανάτου

Ηλικία, οικογεΙδιότητα /
νειακό όνομα και/ή
επάγγελμα
συγγενική σχέση
κόρη [αξιωματούχου] του
–
Ματωμένου
Προπυργίου

αʹ

[γυναίκα]

Μολλά

–

βʹ

Χαντιτζέ

–

15 Ρεμπιγιουλεβέλ
1254 (8/6/1838)

–

–

…4

Κουρνάκι

σερ-τουρ
νάι του
σώματος
των
αυτοκρα
τορικών
γε
νιτσάρων

–

–

Ντιζντάρ-ζαντέ

–

δʹ

Αλί

ελ-χατζ, μπέι

στʹ

–

–

ζʹ

Αλιγιουντίν σεγίντ, μπαμπά

ηʹ

Μουσταφά

–

θʹ

–

–

1
2

–
–

–
–

4

Αχμέντ

ελ-χατζ

3-29

Ζεχρά

Χανούμ

6-19

Μεριέμ

Χανούμ

8

–

ελ-χατζ, αγά

Τεσρίν-ι σανί 1311
(13/11-13/12/1895)
.7 Ζιλχιτζέ 1233
(17 ή 27/10/1818)
Τζεμαζιγελεβέλ 1208
(4/12/1793-2/1/1794)
21 Σαμπάν 1249
(2/1/1834)
11.. (1688-1785)
–
1180 (8/6/176628/5/1767)
–
127. (3/10/185316/6/1863)
–

...στέμογλου, πιθανόν αλγερινής
καταγωγής
Ιψιράκι,
…σ-αγά-ζαντέ (;)
Βελί Αγά

–
–

-

–

σύζυγος του ΧατζίΕντέμ-Αγά-ζαντέ
Χατζί Τιμούρ
σύζυγος του
Λατικάκι Μ… (;)
Καλουψίζ-ζαντέ

–
–

–
–
–

203

ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

[γυναίκα]

χατούν

Ζιλχιτζέ 1200
(24/9-22/10/1786)

17

Κ…

–

–

22

Ρουκιγέ (;)

χατούν

23

…ε (;)

χανούμ

25

Ραμπιά (;)

χατούν

26

–

–

27

Μεμίς

αγά

–
9 Μουχαρέμ 1238
(25/9/1822)
1 (;) Μουχαρέμ 117.
(26/9/1756-7/7/1765)
28 Ραμαζάν 1328
(2/10/1910)
13.. (1882 κ.εξ.)

28

[γυναίκα]

–

–

30-35-7

Φατμά

–

11 Σαφέρ 1231
(11/1/1816)

38

Σαλίχ

αγά

56

Αχμέντ

τσελεμπί (;)

58

Μουσταφά

χατζί, αγά

67

–

–

72

–

–

76

–

–

80

Ζεϊνέμπ

χατούν

88-106-109

14

Αϊσέ
Νεσιμπέ

χανούμ

89

Ρουκιγέ

χ…

90

Τουτί

χανούμ

1214 (5/6/179925/5/1800)
1145 (23/6/173212/6/1733)
3 Τζεμαζιγελαχίρ
1295 (3/6/1878)
11 Ζιλκαντέ 1281
(6/4/1865)
7 (;) … 1203
(1/10/1788-19/9/1789)
24 Μουχαρέμ 1291
(12/3/1874)
… Ζιλκαντέ 12.. (;)
(1786-1882)

κόρη του Καλίλι
κόρη μπαμπά
(δηλ., επικεφαλής
τεκέ) …
σύζυγος του …
…σίζ-ζαντέ Αρίφ
(άγνωστη σχέση)

–
–
–
–

–

–

–

–

–
Μουσταφά Αγά,
τέως στρατιωτικός
(;) (άγνωστη σχέση)
κόρη του Βεζνεντάρ
ελ-Χατζ Ιμπραΐμ,
μητέρα του … Αγά
…αλίογλου, γιος (;)
του Αχμέντ Αγά

Έμπορος
–
–

–

γανωτής
(;)

από το χωριό
Μουχτάροι (;)

–

–

–

–

–

–

–

κόρη του Αξισεκίσζαντέ Ντερβίς
Αχμέντ Αγά,
… Μουχαρέμ 128.
(18/6/1863-9/4/1872) σύζυγος του τερζίμπασί Μουσταφά
Αγά
κόρη
αυτοκρατορικού
–
γενιτσάρου του
42ου λόχου (;)
–
–

–

–
–
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96

[Αϊ]σε (;)

χατούν

101

[γυναίκα]

–

102-124 Αϊσέ Ναχιντέ

–

107

[γυναίκα]

–

111

–

–

112

Ρασίντ

–

115
116

Μεχμέτ
αγά
Ασαφές αν ο νεκρός είναι ο …
Αχμέντ Αγά της οικογένειας
των Αλί-…νμπασί-ζαντέ ή
ο Αλί, γιος του …νμπασί-ζαντέ
Αχμέντ Αγά

–
1173 (24/8/175911/8/1760)
1214 (5/6/179925/5/1800)
1290 (28/2/187316/2/1874)
–
1293 (27/1/187614/1/1877)
–

πεθερά (;)
ελ-Χατζ Αλί
(άγνωστη σχέση)

–

σύζυγος … εφεντισί

–

48 ετών, μητέρα δύο
παιδιών
…ζαντέ, αδελφός
του Καλουψίζ-ζαντέ
ιμάμ εσ-Σεγίντ
Χιουσεΐν Χουσνί
Εφέντι
–

–

–

–

–

Αξισεκίσ-ζαντέ

3 Ρετζέμπ (;) 1192
(28/7/1778)

–

–
δερβίσης
ναξιμπεντί,
επικεφαλής
τεκέ (;)
–

117-24

Μεχμέντ (;) /
Μεαμπί

σεΐχ (;) / μπέι

–

Μπαμπά-ζαντέ
(ή Σεΐχ-μεχμέντμπαμπά-ζαντέ)

121

–

–

10 Σαφέρ (;) 13..
(21/12/1882 κ.εξ.)

–

…λι-ζαντέ (;),
γιος του ελ-Χατζ
–
Γιουσούφ (;)
122 (σημείωση): Καταρχήν δεν αποκλείεται, αλλά είναι επιγραφικά λιγότερο πιθανό, η σχέση των
δύο προσώπων να είναι η αντίστροφη, ο ελ-Χατζ Γιουσούφ να είναι γιος του ..λι-ζαντέ Σερίφ Χαλίλ
Αγά.
16 ετών, γιος του
ξυλουργού Τζουρί
(;) Αγά, γιου του
ψαρά/ιχθυοπώλη
Χατζί Σελίμ (ή γιος
20 Ζιλχιτζέ 1302
–
του ξυλουργού
126
Χασάν
εφέντι
(29/9/1885)
Μπαλικτσί-ΧατζίΣελίμ-ογλου Τζουρί
[;] Αγά), ανατράφηκε
από τον Λιτσαρδάκη
Μουχαρέμ Εφέντι
122

Χαλίλ

σερίφ, αγά

.. Ρετζέμπ 1231 (28/526/6/1816)
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Εικ. 1 Συνολική άποψη των επιτύμβιων στηλών που έχουν εναποτεθεί στον υπαίθριο χώρο
της Βίλας Αριάδνη στην Κνωσό.
Εικ. 2 Πρόχειρο σκαρίφημα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών με την αρίθμηση
των επιτύμβιων στηλών.
Εικ. 3 Σχηματοποιημένη απόληξη γυναικείας επιτύμβιας στήλης (στήλη υπ’ αριθ. ii).
Εικ. 4	Φέσι ως επίστεψη ανδρικής επιτύμβιας στήλης (στήλη υπ’ αριθ. i).
Εικ. 5 Η παλιότερη ρητώς χρονολογημένη σωζόμενη στήλη (υπ’ αριθ. 56), του έτους 1145
από την Εγίρα (1732-1733).
Εικ. 6 Η νεότερη ρητώς χρονολογημένη σωζόμενη στήλη (υπ’ αριθ. 26), της 28ης Ραμαζάν
1328 από την Εγίρα (2 Οκτωβρίου 1910).
Εικ. 7 Στήλη υπ’ αριθ. 58.
Εικ. 8 Στήλη υπ’ αριθ. 126.
Εικ. 9 Στήλη υπ’ αριθ. 107.
Εικ. 10 Στήλη υπ’ αριθ. 43.
Εικ. 11 Στήλη υπ’ αριθ. 51.
Εικ. 12 Στήλη υπ’ αριθ. 21.
Εικ. 13 Στήλη υπ’ αριθ. 60.
Εικ. 14 Στήλη υπ’ αριθ. 52.
Εικ. 15 Στήλη υπ’ αριθ. 110.
Εικ. 16 Στήλη υπ’ αριθ. 117.
Εικ. 17 Στήλη υπ’ αριθ. 76.
Εικ. 18 Στήλη υπ’ αριθ. 104.
Εικ. 19 Στήλη υπ’ αριθ. 112.
Εικ. 20 Στήλη υπ’ αριθ. 10.
Εικ. 21 Στήλη υπ’ αριθ. 115.
Εικ. 22 Στήλες υπ’ αριθ. 3 και 29.
Εικ. 23 Στήλη υπ’ αριθ. 116.
Εικ. 24 Στήλη υπ’ αριθ. βʹ.
Εικ. 25 Στήλη υπ’ αριθ. 2.
Εικ. 26 Στήλες υπ’ αριθ. 102 και 124.
Εικ. 27 Στήλες υπ’ αριθ. 88, 106 και 109.
Εικ. 28 Στήλη υπ’ αριθ. θʹ.
Εικ. 29 Στήλη υπ’ αριθ. iii.
Εικ. 30 Στήλη υπ’ αριθ. 98.
Εικ. 31 Στήλη υπ’ αριθ. 15.
Εικ. 32 Στήλη υπ’ αριθ. iv.
Εικ. 33 Στήλη υπ’ αριθ. v.
Εικ. 34 Στήλη υπ’ αριθ. 86.
Εικ. 35 Στήλη υπ’ αριθ. 118.
Εικ. 36 Στήλη υπ’ αριθ. 75.
Εικ. 37 Στήλη υπ’ αριθ. στʹ.
Εικ. 38 Στήλη υπ’ αριθ. ζʹ.
Εικ. 39 Στήλη υπ’ αριθ. 14.
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Εικ. 1

Εικ. 2
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Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 7

Εικ. 5

Εικ. 8

Εικ. 6

Εικ. 9
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Εικ. 10

Εικ. 11

Εικ. 12

Εικ. 13

Εικ. 14

Εικ. 15

Εικ. 16

Εικ. 17

Εικ. 18
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Εικ. 19

Εικ. 20

Εικ. 21

Εικ. 22

Εικ. 23

Εικ. 24

Εικ. 25

Εικ. 26

Εικ. 27

209

210

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Α.

Εικ. 28

Εικ. 32

Εικ. 36

Εικ. 29

Εικ. 33

Εικ. 37
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Εικ. 31

Εικ. 35

Εικ. 38

Εικ. 39

