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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Κοµπολόι - παιχνίδι του Έλληνα άντρα 
Άρης Ευαγγελινός, Εκδότης: Μουσείο Κοµπολογιού (1998).  
ISBN-10: 9.608.627.117 χιλ. 
 

 

Κοµπολόι ονοµάζεται στην Ελλάδα µία µικρή αλυσίδα στην οπία κρέµονται χάντρες. Ανάλογα µε το 
είδος είναι οι χάντρες από ξύλο, πλαστικό, µέταλλο, γυαλί ή πορτοκαλί, αλλά και από µέταλλα όπως το 
τιρκουάζ. 
 

Το κοµπολόι είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του εξοπλισµού του Έλληνα άντρα. 
Χρησιµεύει ως παιχνίδι και µερικές φορές ως βοήθηµα διαλογισµού. Υπάρχουν 
αναφορές όπου θεωρείται ως προσωπικό φυλακτό. Ο κόµπος που συγκρατεί τις χάντρες 
θεωρείτε ως αρχαίο σύµβολο της καλής τύχης. 
 
Το κοµπολόι ξεκίνησε αρχικά από την Ινδία ή την Κίνα (Mala), τότε ήρθε στον αραβικό 
κόσµο, όπου στο Ισλάµ ήταν η αλυσίδα για προσευχή (Tasbeeh).  Ο Aγιος  ∆οµίνικος το 
εισήγαγε στον χριστιανικό κόσµο, από το οποίο αργότερα προήλθε το Ροζάριο (βλ. 
παρακάτω: [ http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkranz ]) 
 

 
Στην Ελλάδα, το κοµπολόι δεν έχει θρησκευτική σηµασία Να ¬. Παρά το γεγονός ότι µερικές φορές 
ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ χρησηµοποιούνται ως "Ορθόδοξα ροζάριο", αυτός ο όρος ταιριάζει καλύτερα στα 
λεγόµενα κοµποσκίνια προσευχής της 
Ορθοδόξίας. Σε αντίθεση µε την ισλαµική 
αλυσίδα προσευχης το κοµπολόι είναι µια 
παράδοση που πηγάζει από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας. Παίζοντας µε το κοµπολόι 
µπορεί να ήταν από χόµπι, ως καθαρή 
πρόκληση εναντίον των Τούρκων. 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορείτε να 
παίξετε µε το Κοµπολόι. Στο Ναύπλιο στην 
Πελοπόννησο, ο Αρης Ευαγγελινός λειτουργεί 
ένα µικρό µουσείο κοµπολογιού [ 
http://www.komboloi.gr/ ], Στο µουσείο 
υπάρχουν αλυσίδες προσευχής και κοµπολόγια 
από Ινδουιστές, Βουδιστές, Μουσουλµάνους, 
Καθολικους, και φυσικά των Ελλήνων και 
άλλων Ορθοδόξων συλλέγονται και θα 
εκτεθούν. 
Για το χειρισµό ενός κοµπολογιού υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο και µια ποικιλία από βίντεο, κλπ. (engl.):  
[ http://www.youtube.com/watch?v=eH8yiMphCvA ].  
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Το να παίζεις µε ένα κοµπολόι σε βοηθάει να περάσεις την ώρα σου και να διασκεδάσεις και όχι µόνο σε 
ώρες απραξίας. Οι προδιαγραφές για το κοµπολόι είναι ελάχιστες. Σηµασία δεν έχει ο αριθµός των 
χαντρών αρκει να περισέυει µία. 
 

Σίγουρα  κάθε Έλληνας περιηγητής θα 
έχουν  δει  άνδρες να παίζουν µε το 
Κοµπολόι τους σαν να υπήρχε ένα 
βραβείο για να κερδίσει. Και όποιος 
έχει τολµήσει να ρωτήσει , τι σηµαίνει 
αυτό, έχει  πιθανώς βρεί έναν νέο φίλο. 
Οι Έλληνες δεν παίζουν απλά µε το 
κοµπολόι. Όχι,  το χρησιµοποιούν ως 
ενασχόληση για να ξεχάσουν τα 
προβλήµατα και τις ανησυχίες  
οποιασδήποτε µορφής. Και αν ένας 
Έλληνας έχει πρόβληµα, τότε θέλει να 
µιλήσει γι 'αυτό. Εάν είναι απαραίτητο, 
επίσης, µε τον νεοαποκτηθέντα φίλο 
του, στο επόµενο καφενείο. 
 
 

Η εικόνα δείχνει ένα κοµπολόι (έχει επεξεργαστεί µε το χέρι), που είχαµε βρεί στην περιοχή των 
Ανωγείων της Κρήτης και από τότε το κρατάµε ως γούρι! 
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