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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ: ΚΤΙΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΠ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1. Η ΚΤΙΣΗ, Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένα από τα χωριά του περίφημού και
πανέμορφου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, ήτοι της γενέτειρας του
Δία, καθώς και του Μίνωα, το οποίο κείται στις πρόποδες του όρους
η Δίκτη και απέχει οδικώς από τον Άγιο Νικόλαο 45 χιλιόμετρα και
από το Ηράκλειο 60 χιλιόμετρα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του
Οροπεδίου Λασιθίου, μετά το Τζερμιάδων, και αποτελείται από δυο
οικισμούς’ τον οικισμό Πάνω χωριό ή Πλαθιανός ή Άγιος Δημήτριος
και τον οικισμό Κάτω Χωριό ή Άγιος Γεώργιος, απ΄ όπου πήρε το όλο
χωριό το όνομά του. Παλιότερα οι οικισμοί αυτοί ήταν δυο ξέχωρα
χωριά, τα οποία διαχωρίζονταν μεταξύ τους με ένα μεγάλο ρυάκι που
το 1950 σκεπάστηκε και έγινε αποκάτω υπόνομος) και από πάνω
κεντρικός δρόμος του χωριού. Στην περιφέρεια του σύγχρονου
Αγίου Γεωργίου υπήρχαν κατά το παρελθόν και άλλοι μικρότεροι
οικισμοί (Βενέρη, Βασιλικού, Αγία Πελαγία, Μόρο κ.ά.), οι οποίοι με
το πέρασμα του χρόνου εγκαταλείφθηκαν και οι κάτοικοί τους
εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Γεώργιο.
Οι οικισμοί Πλαθιανός και Άγιος Γεώργιος, όπως και οι
υπόλοιποι του Οροπεδίου Λασιθίου, δημιουργήθηκαν ως μετόχια
(εποχικοί οικισμοί) επί Ενετοκρατίας και συγκεκριμένα μετά από το
1463 μ.Χ., επειδή το Οροπέδιο Λασιθίου από το 1293 έως το 1463
απαγορεύονταν από τους Ενετούς να κατοικείται με μόνιμο
πληθυσμό, λόγω του ότι γίνονταν εστία και καταφύγιο επαναστατών.
Στην απογραφή μετοχιών του Κάμπου Λασιθίου (METOCHI
DELA CAMPAGNA DI LASSITI) που έκανε το έτος 1583 ο
Ενετός λογιστής Πέτρος Καστροφύλακας (P. Castrofilaca) αναφέρει
μόνο τον οικισμό Ocra o Plaideno (= μετέπειτα Πλαθιανός) με σπίτια
6, άρα ο οικισμός Άγιος Γεώργιος κτίστηκε μετά το 1583, μεταξύ
1583 – 1630, αφού αυτός αναφέρεται στην απογραφή του
Βασιλικάτα.
Στην απογραφή που έκανε το έτος 1630 ο Ενετός μηχανικός
Francesco Basilicata (Cretae Regnum – ''Το Βασίλειον της Κρήτης'',
1630) αναφέρει τα εξής: «…Ocra ό Plaidano σπίτια 5, Άγιος Γεώργιος
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(S. Zorzi) σπίτια 12, Αυγουστή σπίτια 10, Μαγατζέδες Μόρο σπίτια
2, Κουδουμαλιά σπίτια 5, Αβρακόντε σπίτια 5….
Ο οικισμός Πλαθιανός στα ενετικά εγγραφα ονομάζεται και με
την ονομασία Ocra ( Ώχρα) , επειδή, καθώς φανερώνει η ετυμολογία
της λέξης, το έδαφος που είναι κτισμένος ο οικισμός αυτός έχει
χρώμα σκουριάς ( ιταλικά ocra =ελληνικά ώχρα = χρώμα ερυθρωπό
, ως η σκουριά) και που τοπικά λέγεται «κούσκουρας». Ο ίδιος
οικισμός λεγόταν και Πλαιδενό (Ocra ό Plaideno), επειδή βρίσκεται
στο πλάι > Πλαι(δ)ενό - Πλατιανός του Αγίου Γεωργίου, ήτοι στην
πλαγιά του λόφου προς το χωριό της Κουδουμαλιάς. Κατ’ άλλους το
χωριό Πλαθιανός ονομάστηκε έτσι γιατί ο πρώτος οικιστής του είχε
το όνομα Πλατής ή έρθει από το χωριό Πλάτη, όμως αυτό και δεν το
αναφέρει η παράδοση και δεν αποδεικνύεται από κάπου.

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥ ΔΟΥ ΜΑΛΙΑ Α ΡΑΚΟΝΤΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
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Στον οικισμό-χωριό
Άγιος Γεώργιος μετοίκησαν εγκαταστάθηκαν και οι κάτοικοι των διαλυθέντων μετοχιών Κλήμα,
Βασιλικού και Αγίας Πελαγίας. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει δυο
οικογένειες του μετοχιού Αγ. Πελαγίας, των Παναγιωτάκηδων και
των Αγγελάκηδων , που μετοίκησαν και εγκαταστάθηκαν στον
οικισμό του Αγ. Γεωργίου,
συμβάλλουσες και αυτές στην
πληθυσμιακή του εξέλιξη και τη δημιουργία του χωριού. Ειδικότερα
η οικογένεια των Αγγελάκηδων κατοίκησε σε δική του γειτονιά που
ονομάστηκε χωριουδάκι ή “των Αγγελίδων”.
Η ονομασία του οικισμού-χωριού Άγιος Γεώργιος οφείλεται
στην εκκλησία του. Ο οικισμός Πάνω χωριό ή Πλατιανός έχει
πολιούχο-εκκλησία τον Άγιο Δημήτριο και ο οικισμός Κάτω χωριό ή
Άγιος Γεώργιος τον Άγιο Γεώργιο. Απλά η σημερινή εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου δεν είναι η αρχική.
Ο Άγιος Γεώργιος, όπως και όλο το Λασίθι συμμετείχε ενεργά
στην Επανάσταση του 1821 και του 1866, που είχε σαν αποτέλεσμα
να καταστραφεί και να ερημωθεί η Επαρχία δύο φορές, μία το 1824,
στην επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, και μία το 1867, στη
Μεγάλη Κρητική επανάσταση του 1866-69
Στην απογραφή που έγινε επι Αιγυπτιοκρατίας (1830 – 1841)
το 1834 και που αναφέρει ο R. Pashley στο βιβλίο του "Travels in
Crete" , οι οικισμοί Άγιος Γεώργιος, Πλαθιανός, Κουδουμαλιά και
Αβρακόντε αναφέρονται με πληθυσμό συνολικά 100 οικογενειών
Στην απογραφή που έγινε το 1881 επί Τουρκοκρατίας το χωριό
Άγιος Γεώργιος είχε 384 κατοίκους και ο Πλαθιανός 285 κατοίκους.
Από αυτούς 2 μόνο ήσαν Τούρκοι φοροεισπράκτορες. Επί Κρητικής
Πολιτείας (1898-1912). Το 1920 – 1928, δηλαδή μετά την πλήρη
απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους και την ένωσή της με
την Ελλάδα (έγινε το 1912), τα γειτονικά χωριά Άγιος Γεώργιος,
Πλαθιανός, Κουδουμαλιά και Αβρακόντε του Οροπεδίου Λασιθίου
ενώθηκαν σε μια κοινότητα, την κοινότητα Αγίου Γεωργίου. Το 1928
αποσπάται το χωριό Αβρακόντες και κάνει δική του Κοινότητα. Το
1940 αποσπάται το χωριό Κουδουμαλιά από την κοινότητα Αγίου
Γεώργιου και πάει στην κοινότητα Αβρακόντε. Από το 1998 και εξής
η κοινότητα Αγίου Γεωργίου απετέλεσε δημοτικό διαμέρισμα του
(κοινού) Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (με έδρα του δήμου την πρώην
κοινότητα Τζερμιάδου).
Ο Άγιος Γεώργιος μετά από την απελευθέρωση της Κρήτης από
τους Οθωμανούς αναπτύχθηκε σε ένα από τα δυο μεγαλύτερα χωριά
του Οροπεδίου Λασιθίου. Το άλλο είναι το Τζερμιάδων. Μάλιστα στην
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απογραφή του 1951το χωριό Άγιος Γεώργιος ήταν το μεγαλύτερο
της Επαρχίας Λασιθίου.
Κουτσουνάρι (το) λέγεται η συνοικία του Πάνω Χωριού ή
άλλως Πλαθιανού που βρίσκεται στις ρίζες του λόφου Κάστελος,
κάτω από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Ονομάζεται έτσι, επειδή
εκεί υπάρχει πηγή, τη οποίας το νερό έρρεε απο μια «κουτσουνάρα»
(= τσίγκινο ή ξύλινο αυλάκι απορροής ύδατος). Προ αυτού μερικοί
πιστεύουν ότι εκεί υπήρχε παλιότερα νερόμυλος για άλεσμα σιτηρών,
όμως δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία να το πιστοποιεί. Τα νερά της
πυγής αυτής παλιότερα ( κάπου το 1955- 1965) οδηγούνταν έξωθι
του νέου Δημοτικού Σχολείου. Εκεί υπήρχαν γούρνες, για να πίνουν
νερό τα ζώα των αγροτών (μουλάρια, γάιδαροι, αγελάδες κ.λπ.),
καθώς οδηγούνταν προς τον κάμπο.
«Πηγαίδα (η)» λέγεται η κεντρική Πλατεία του Αγίου
Γεωργίου. Ονομάζεται έτσι γιατί εκεί παλιά βρισκόταν ένα μεγάλο
πηγάδι απ΄όπου υδρεύονταν οι χωριανοί. Σήμερα δε φαίνεται, γιατί
έχει σκεπαστεί.
Χωριουδάκι (το) λέγεται μια μικρή και απομακρυσμένη
κάπως συνοικία του οικισμού Κάτω Χωριό του χωριού
Άγιος
Γεώργιος.
2. ΟΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στο χωριό Άγιος Γεώργιος υπάρχουν δυο εκκλησίες, όσες και
οι ενορίες και οι οικισμοί του. Η μία είναι του Αγίου Γεωργίου και η
άλλη του Αγίου Δημητρίου. Ο οικισμός Πλατιανός του χωριού Άγιος
Γεώργιος έχει πολιούχο τον Άγιο Δημήτριο και ο οικισμός Άγιος
Γεώργιος τον Άγιο Γεώργιο. Πριν κτιστούν αυτές οι εκκλησίες οι
Αγιοργιώτες (οι κάτοικοι των οικισμών Αγίου Γεωργίου και Αγίου
Δημητρίου) εκκλησιάζονταν στις παρακείμενες εκκλησίες του Αγίου
Γεωργίου στον οικισμό Αυγουστί(νι) και του Αγίου Νικολάου στο
Παλάτι και
μαγατζέδες Μόρου, οι οποίες είχαν κτιστεί επι
Ενετοκρατίας.
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στον οικισμό
Πλαθιανός. Είναι ρυθμού βασιλικής και
δίκλιτος, του Αγίου
Δημητρίου και της Παναγίας. Το κλίτος του Αγίου Δημητρίου κτίστηκε
το 1841, καθώς αναφέρει το υπέρθυρό του ναού στα ελληνικά και
τουρκικά, και το κλίτος της Παναγίας το 1891, καθώς αναφέρει το
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υπέρθυρό του ναού. Τα τέμπλα του ναού κατασκευάστηκαν από το
γνωστό ξυλόγλυπτη Γ. Μακράκη το 1903.

ΥΠΕΡΘΥΡΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου και Παναγίας στον Πλαθιανό

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στον οικισμό Άγιος
Γεώργιος, του χωριού Άγιος Γεώργιος και δίπλα από ένα τεράστιο
βράχο, τον καλούμενο «Μεγάλο Χαράκι». Η εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου, που είναι ρυθμού Βυζαντινού, δεν είναι η αρχική. Η παλιά,
που ήταν ρυθμού βασιλικής, γκρεμίστηκε το 1963 από τον τότε ιερέα
Χριστόφορο Παπαφραγκάκη και στη θέση της κτίστηκε η νέα, επειδή
δε χωρούσε όλους τους πιστούς του χωριού. Η παλιά εκκλησία ήταν
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πέτρινη και
δίκλιτος, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου
Χαραλάμπους.
Το κλίτος του παλιού ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου, που ήταν
πετρόκτιστο, κτίστηκε κάπου μεταξύ 1813 -21, ήτοι πριν από την
εκκλησία του Αγίου Δημήτριου.
Η παλιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με την
παράδοση, κτίστηκε με φιρμάνι μέσα σε σαράντα ημέρες, επι
Τουρκοκρατίας, κάπου μεταξύ 1830-60. Η παράδοση λέει
συγκεκριμένα ότι εκπρόσωποι (δημογέροντες) των κατοίκων του
Αγίου Γεωργίου πήγαν στον Τούρκο διοικητή της Κρήτης στο
Χάντακα (σημερινό Ηράκλειο) και του είπαν να τους επιτρέψει να
κτίσουν την εν λόγω εκκλησία, και εκείνος τους είπε ότι θα τους έδινε
την άδεια, αν την έκτιζαν μέσα σε 40 ημέρες, επειδή θεώρησε ότι
αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Προκειμένου να το επιτύχουν αυτό
οι Χριστιανοί του Αγίου Γεωργίου μετέφεραν τις πέτρες χέρι με χέρι
(αλυσίδα) από τον παρακείμενο λόφο της Κεφάλας.
Τα καμπαναριά των εκκλησιών Αγίου Γεωργίου και Αγίου
Δημητρίου κατασκευάστηκαν μετά από την έκδοση του
«Χάτι
Χουμαγούν» (= Τουρκικό φιρμάνι του 1856 που επέτρεπε ελεύθερα
οι χριστιανοί να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα). Πριν από
το φιρμάνι αυτό απαγορεύονταν από του κατακτητές Οθωμανούς να
κτυπούν οι καμπάνες των εκκλησιών οπότε οι εκκλησίες που
κτίζονταν επί τουρκοκρατίας δεν είχαν καμπαναριό.
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης, σχετικά με τις
εκκλησίες του Αι Γιώργη και του Αγίου Δημητρίου στο χωριό Άγιος
Γεώργιος, σε άρθρο του αναφέρει τα εξής: «Το 1813 υπήρχαν στο
Λασίθι μόνο οι εκκλησίες του Αι Γιάννη, του Α(υ)γουστι, του Αγ
Νικολάου, της Αγίας Άννας και του Αγ Πνεύματος. Γι αυτό πήγε
επιτροπή δημογερόντων του Αγ Γεωργίου στο Χάνδακα με πεσκέσια
πλούσια να ζητήσει άδεια από τον Πασά να κτίσουν πιο ευρύχωρη
εκκλησία από τις υπάρχουσες δεδομένης της πληθυσμιακής αύξησης
του Αι Γιώργη. Τότε απαγορευόταν αυστηρά η ίδρυση νέων ναών και
χρήση καμπάνας. Τα πεσκέσια ήταν φαίνεται πλούσια και η άδεια
δόθηκε για 40 ημέρες με την ελπίδα μήπως δεν προλάβουν και
τιμωρηθούν κι από πάνω. Το χωριό με τη συνδρομή και άλλων
Λασιθιωτων , πανστρατιά έκτισε σε 26 ημέρες το κλίτος του Αι
Γιώργη, με δωματινη οροφή και χωρίς καμπαναριό. Πολύ μετά από
το 1856 εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι, κατόπιν αξιώσεως των
νικητών Ρώσων, γνωστό με την ονομασία Χαττι Χουμαγιουν, το
οποίο επέτρεπε πλέον την ελεύθερη και χωρίς άδεια ίδρυση ναών και
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καμπαναριών. Λίγο μετά κτίστηκε το κλίτος του Αγ Χαραλάμπους,
δημιουργήθηκε η σαμαρωτή οροφή και πολύ αργότερα τη δεκαετία
του 1880 έγινε και το καμπαναριό, που όπως γράφει ο Μανόλης ο
Περισυνάκης, το θυμάται ο παππούς του ο Σωμαράς. Σημειώνεται
ότι το 1780 διαλύεται από την πανώλη το Α(υ)γουστι χωριό. Οι
Αγιοργιωτες, που εκκλησιάζονταν μέχρι τότε στην εκκλησία του,
φοβούμενοι τη μόλυνση έπαψαν να εκκλησιάζονται στο Αυγουστί.
Κατέστη λοιπόν αδήριτη και επείγουσα ανάγκη η ανέγερση εκκλησίας
στον Αι Γιώργη. Το ιστορικό πλαίσιο ήταν ασφυκτικό, γιατί
απαγορευόταν αυστηρά η ίδρυση ναών και κρούση καμπανών.
Υπήρχε επίσης το πρόβλημα που θα γινόταν. Στον Πλαθιανο ή το
Κατω Χωριο? Τη λύση έδωσε η διάδοση? ότι έφευγε από το Αγουστι
η εικόνα του Αι Γιώργη και πήγαινε στο χαράκι. Τη γύρισαν πίσω και
αυτή έφευγε εκ νέου. Τελικά δόθηκε η ερμηνεία ότι είναι θέλημα του
Αγίου η μετεγκατάσταση του στο Χαράκι, όπως και έγινε. Γι αυτό
επιμένω και το είδα γραμμένο στο υπέρθυρο ότι ο ναός έγινε το
1813.Τα υπόλοιπα κλίτος Αγ Χαραλάμπους, νέα οροφή, τρικάμπανο
κωδωνοστάσιο μετά το Χαττι Χουμαγιουν 1856 και πολύ μετά. Για να
προστατευτεί το Λασίθι από την πανώλη έκτισαν σταυρωτά 4 ναούς
του Αγ Χαραλάμπους. Γερων το Μουρί δυτικά ,Αγ Κωνσταντίνος
ανατολικά, Τζερμιαδων βόρεια και Αγ Γεώργιος νότια. Όταν δε
αυξήθηκε ο πληθυσμός του χωριού κτίστηκε αρχικά το κλίτος Αγ
Δημητρίου νότιο και αργότερά της Παναγίας βόρειο.»

Ο ΝΕΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Η πρώτη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος
Γεώργιος. Ήταν πετρόκτιστη και δίκλιτη- του Αγίου Γεωργίου και
Αγίου Χαραλάμπους. Κτίστηκε λίγο πριν από το 1850 και
γκρεμίστηκε το 1963 για να κτιστεί στη θέση της μεγαλύτερη.

3. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τα Ελληνικά σχολεία Κρήτης (Δημοτικά, Γυμνάσια κ.λπ.)
δημιουργήθηκαν επί Κρητικής Πολιτείας (1897 – 1912) με το νόμο
82/1899, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με Υπουργό
Παιδείας τον Αντώνιο Βορεάδη από το Τζερμιάδων. Πιο πριν, επί
Τουρκοκρατίας (1664 – 1889), δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία πλην
τούρκικα, επειδή οι κατακτητές ήθελαν να αποβάλλουν κάθε τι
ελληνικό από τη νήσο. Απλά κάποια Ελληνικά σχολεία άρχισαν να
δημιουργούνται, κυρίως απο την εκκλησία, μετά από τη Μεγάλη
Ελληνική επανάσταση του 1821 που πήραν τ’ επάνω τους οι Έλληνες
και κυρίως μετά από το Χάτι Χουμαγιουν (1856) και τον Οργανικό
Νόμο του 1868 με τον οποίο δινόταν κάποιες ελευθερίες στους
Χριστιανούς και αυτό προκειμένου να διδάσκονται εκεί ανάγνωση και
γραφή οι ιερείς και οι ψάλτες. Στο Τζερμιάδων το 1821 μνημονεύεται
δάσκαλος ο Γεώργιος Βογιάκης, στο Ψυχρό ο Εμμ Αλαντζής και ο
Παπάς Μιχάλης Ταμιωλάκης στην Κρουσταλλένια και Άγιο Γεώργιο.
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Το πρώτο Σχολείο στο Ψυχρό ιδρύθηκε από τον Α.Φ. Παπαδάκη το
1858.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
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Β. ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το πρώτο διδακτήριο (Δημοτικό Σχολείο) του Αγίου Γεωργίου
θεμελιώθηκε το έτος 1871 στον οικισμό Πλαθιανός και το οποίο
καταργήθηκε το έτος 1937, επειδή δε χωρούσε όλους τους μαθητές,
που τότε σ’ αυτό φοιτούσαν και οι μαθητές από τα
χωριά Κουδουμαλιά και Αβρακόντε. Σήμερα έχει μετατραπεί σε
Μουσείο «Ελευθερίου Βενιζέλου». Το νέο διδακτήριο (νέο Δημοτικό
Σχολείο) του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα 6θέσιο ωραιότατο
νεοκλασικό κτίριο, βρίσκεται στο οικισμό του Αγίου Γεωργίου.
Εγκαινιάστηκε το 1937 και το 1954 – 1960 είχε κάπου 215 – 250
μαθητές μόνο από τον Άγιο Γεώργιο. Σήμερα εκεί διδάσκονται οι
μαθητές από όλο το Λασίθι
Σύμφωνα επίσης με άρθρο του καθηγητή κ. Εμμ Συμιανάκη:
<<Πριν από το 1870 δεν υπήρχε δημοτικό σχολείο στον Άι Γιώργη.
Μετά το διάταγμα Χάτι Χουμαγιούν του σουλτάνου ιδρύθηκαν
δημογεροντίες σε κάθε χωριό, επαρχία. Πασαλίκι και σουλτανική. Το
διάταγμα αυτό που εκδόθηκε το 1858 έδωσε την ευκαιρία να εκλεγεί
στον Άι Γιώργη δημογεροντία από πολύ ευυπόληπτους και
δραστήριους χωριανούς όπως ο καπετάν Κασαποδημήτρης, ο
Μανουήλ Κλήσαρχος, ο Παναγι ωτάκης, ο Ταμιωλάκης Δημ, πατέρας
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του παπά Τζιρίτη και άλλοι. Πρώτο μέλημα της δημογεροντίας αυτής
ήταν η ίδρυση γύρω στο 1870 άτυπου δημοτικού σχολείου. Τα έξοδα
λειτουργίας του ανέλαβαν εξολοκλήρου οι κάτοικοι δηλαδή πληρωμή
του δασκάλου (25 δραχμές μηνιαίως) και του ενοικίου της ιδιωτικής
οικίας Κωνσταντίνου Πλευράκη ή Καλύβα στην οποία στεγάστηκε το
σχολείο. Στη θέση αυτή είναι σήμερα το σπίτι Γιάννη Καροφυλλάκη
στο Κάτω Χωριό Αγ Γεωργίου.

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, νυν Μουσείο
Η ίδια δημογεροντία εζήτησε την άδεια από τον πασά
Νεαπόλεως Κωστή Αδοσίδη να ανεγερθεί σχολικό διδακτήριο
δαπάναις της Δημογεροντίας Λασιθίου. Ο πασάς έδωσε μεν την άδεια,
αλλά δεν δέχτηκε ν αναλάβει τα έξοδα η δημογεροντία. Έτσι οι
Αγιοργιώτες ρίφτηκαν "μούρη γόνατα" στον αγώνα να κτίσουν το
σχολείο αυτοί, όπως είχαν κάμει και το 1813 με την εκκλησία του Αγ
Γεωργίου. Με εράνους, προσωπική εργασία άρχισαν το έργο τους. Το
χωριό επισκέφτηκε ο ίδιος ο πασάς και έκαμε τα εγκαίνια, όπως
φαίνεται στο υπέρθυρο ,που φέρει χρονολογία 1871. Η ολοκλήρωση
όμως του πολυδάπανου έργου καθυστέρησε πάρα πολύ και το κτίριο
παραδόθηκε στα παιδιά το 1905! Οι φτωχοί χωριανοί μου δεν
μπορούσαν ταυτόχρονα και σχολείο να λειτουργούν εξόδοις τους και
σχολειό να κτίζουν. Το 1899 ιδρύθηκε επισήμως επί Κρητικής
Πολιτείας το διθέσιο δημοτικό Αγ Γεωργίου και ανακουφίστηκαν
κάπως οικονομικά οι Αγιοργιώτες. Όταν το 1905 δόθηκε το κτίριο
στους μαθητές και λίγο αργότερα στα κορίτσια του διθέσιου
παρθεναγωγείου, αυτό δεν επαρκούσε και εχρησιμοποιείτο και η
εκκλησία του Αγ Δημητρίου για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Ως
αύλειο χώρο είχε τη βορεινή πλαγιά και ως αφοδευτήρια τα
παρακείμενα ρυάκια και στάβλους. Επειδή ο αριθμός των μαθητών
που προερχόντουσαν από Αγ Γεώργιο, Κουδουμαλιά και Αβρακόντε
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αυξανόταν ραγδαία, ζητήθηκε από την Κυβέρνηση Ελευθερίου
Βενιζέλου, να κτιστεί νέο μεγαλύτερο διδακτήριο. Έτσι το 1930
τέθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον υπουργό Παιδείας Γεώργιο
Παπανδρέου και το 1937 μεταφέρθηκαν στο νέο διδακτήριο όλοι οι
μαθητές του Αγ Γεωργίου και της Κουδουμαλιάς, που γύρω στο 1950
ξεπερνούσαν τον αριθμό 220
Μετά την απομάκρυνση των μαθητών το παλιό σχολειό
εγκαταλείφτηκε στην τύχη του. Λίγο μετά
την Κατοχή οι
προερχόμενοι από τον Άγ Γεώργιο αντάρτες του Καπετάν
Κρασαναδάμη, έλαβαν ως επιβράβευση του αγώνα τους για την
κατάληψη το 1944 του αεροδρομίου Ηρακλείου, μια μεγάλη
γεννήτρια την οποία εγκατέστησαν στο παλιό σχολείο και
ηλεκτροδότησαν κάποιο διάστημα το χωριό. Μετά τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης λεηλατήθηκε η γεννήτρια και έμεινε μόνο το
κουφάρι της. Σήμερα δεν γνωρίζω που βρίσκεται. Καλόν θα ήταν
κάπου να εκτεθεί ως ιστορικό στοιχείο. Το παλιό σχολείο ερειπώθηκε
και μετατράπηκε σε χώρο αφόδευσης, αλλά και προσωρινό
καταφύγιο των ποιμνίων που όδευαν για τα χειμαδιά. Κι εμείς ως
παιδιά εκεί μέσα αποθηκεύαμε τα ξύλα για τη φουνάρα της Λαμπρής.
Στο μικρό του μεσημβρινό περίβολο παίζαμε τόπι, ντελη, μάνα τόπι
και όλα τα παλιά παιχνίδια.
Ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, γιατί με την
παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ Γεωργίου, το κτίριο
αναστυλώθηκε και έγινε μουσείο που στεγάζει ενθυμήματα του
Βενιζέλου. Κάπου όμως πρέπει να μπούνε και οι φωτογραφίες των
μελών της δημογεροντίας που το έφτιαξαν και των πρώτων
δασκάλων
Δρυλερακη,
Μαρκοπούλου,
Μαρίας
ΠετράκηΓραμματικάκη και Νικολάου Πλεύρη, μετέπειτα συνταγματάρχη της
Αντίστασης. >>
(Εμμ Στ. Συμνιανάκης, καθηγητής φιλολογίας)
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Γ. «ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΡΣΑΡΗ
Το 1958 ιδρύθηκε στον Άγιο Γεώργιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο
Μέσης Εκπαίδευσης κλασικής κατεύθυνσης με την επωνυμία
«Δικταίον Λύκειον» (Φεκ 119/6-6-1958) το οποίο στεγάστηκε σε
ιδιωτικούς χώρους, από τον επιχειρηματία-οικονομολόγο Χρήστο
Φαρσάρη από το Μέσα Λασίθι. Καταρχήν ιδρύθηκε πλήρες τριτάξιο
Γυμνάσιο και κάθε χρόνο προστίθετο και μία τάξη Λυκείου. Πρώτος
Διευθυντής
διετέλεσε
ο
θεολόγος
καθηγητής
Ιωάννης
Παπαδόπετρος, μετά ο φιλόλογος Ιωάννης Γαλετάκης κ.α. Το 196062 το Δικταίον Λύκειο περιήλθε στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου και
μετα απο λίγο έκλεισε.
Σύμφωνα επίσης με άρθρο του καθηγητή κ. Εμμ Συμιανάκη:
<<Το 1958 ο πανέξυπνος επιχειρηματίας Χρήστος Φαρσάρης από το
Μέσα Λασίθι ίδρυσε στον Άγ Γεώργιο εξατάξιο ιδιωτικό γυμνάσιο με
την επωνυμία "Δικταίον Λύκειο". Την εποχή αυτή μόνο ο Άι Γιώργης
και ο Αβρακόντες είχαν στα δημοτικά τους πάνω από 350 παιδιά
συνολικά. Αν προσθέσει κανείς και τους μαθητές των υπόλοιπων
χωριών της Πέρα Ρίζας , αντιλαμβάνεται τη βιωσιμότητα της
προσπάθειας του Φαρσάρη. Από το 1949 υπήρχε αίτημα των
κατοίκων της Πέρα Ρίζας για ίδρυση γυμνασίου πλην επί ματαίω. Τα
Λασιωτάκια είχαν τρεις επιλογές ,μετά την αποφοίτηση τους από το
δημοτικό: Πρώτη και επικρατέστερη να μάθουν κάποια τέχνη ή να
συνεχίσουν το αγροτοποιμενικό επάγγελμα των γονέων τους.
Δεύτερη επιλογή να φοιτήσουν στο γυμνασιακό παράρτημα
Τζερμιάδω, διαβαίνοντας με τα πόδια ποταμούς και ρυάκια. Τρίτη
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επιλογή να μεταναστεύσουν όντας παιδαρέλια στη Νεάπολη,
Ηράκλειο, Καστέλι, Βιάννο όπου λειτουργούσαν γυμνάσια.
Ο Φαρσάρης λοιπόν προσέφερε , έστω επ αμοιβή, την ευκαιρία
στα μισά λασιωτάκια να μορφωθούν. Τεράστια η προσφορά του. Από
κει και ύστερα το χωριό του 94% βοσκών μετατράπηκε σε χωριό
εγγραμμάτων. Το σχολείο εχρησιμοποίησε ως αίθουσες διδασκαλίας
και γραφεία των καθηγητών το καφενείο Χαρούλας Κλεισαρχάκη και
τους παραδίπλα χώρους απέναντι από το καφενείο Νίκου
Παπαφραγκάκη. Ο αύλειος χώρος ήταν από πίσω μαζί με τον
ακάλυπτο χώρο του σπιτιού του Μανούσου Πλευράκη. Πρώτος
γυμνασιάρχης υπήρξε ο σφακιανός συνταξιούχος θεολόγος
Παπαδόπετρος και επόμενος ο στειακός φιλόλογος Γαλετάκης.
Φιλόλογοι οι αδιόριστες καθηγήτριες Στέλλα Καπετανάκη με τη λεύκη
στο πρόσωπο, Ολυμπία Ευσταθούλη που την αποκαλούσαμε λόγω
μελαμψότητας η μαύρη, η Υψιμπίλη Καμπουροπούλου ,λυγερή
κοπελιά από τη Θεσσαλονίκη και ο Μανόλης ο Βασιλάκης από τους
Μουχτάρους, σπουδαίος φιλόλογος που αυτοκτόνησε αργότερα στο
Ηράκλειο. Μαθηματικοί ο ωραίος νέος Φιλιππίδης, κάποιος
Παπαδιονυσίου νομίζω και ο θηριώδης Μπόκαρης. Αγγλικής
φιλολογίας η Ρένα η Φιολιτάκη η οποία συνήψε δεσμό με τον επίσης
μαθηματικό του σχολείου Αντώνη Δυλιντά ,κατοπινό σύζυγο της.
Γυμναστές ο λαστιχένιος Καλιατάκης Μύρων από τη Λατσίδα και ο
διάδοχος του Μάρκου. Εκεί υπηρέτησε και ο θεολόγος Αντώνης
Οικονομάκης στον οποίο οφείλομε τα ανέκδοτα για τα
μουραλάυγουλα του Μάκη, το τυρί με το αθότυρο κ.λπ.. Οι
καθηγητές αυτοί ήταν όλοι εργένηδες και έμεναν ομαδικά στα σπίτια
Ευάγγελου Ταμιωλάκη.>>
(Εμμ Στ. Συμνιανάκης, καθηγητής
φιλολογίας)
Δ. ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στον Άγιο Γεώργιο ιδρύθηκε το 1999 αφενός δημόσιο Τεχνικό
Λύκειο, με ειδίκευση στην Επιχειρηματική Γεωργία, το οποίο ‘έκλεισε
2007 και αφετέρου Δημόσια Βιβλιοθήκη. Επίσης στον Άγιο Γεώργιο
ιδρύθηκε το 1978 δημόσιο τριτάξιο Γυμνάσιο, το οποίο λειτουργούσε
ως το 2000, οπότε και συγχωνεύτηκε με το Γυμνάσιο Τζερμιάδων.
Ε. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το 1978 ιδρύθηκε στον Άγιο Γεώργιο τριτάξιο Γυμνάσιο, το
οποίο στεγάστηκε σε ειδικά διασκευασμένες αίθουσες σε κτίριο της
Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Αργότερα μεταφέρθηκε σε νέο
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κτίριο. Πρώτος Διευθυντής του Γυμνασίου διετέλεσε ο φιλόλογος
Γεώργιος Τζανόπουλος, τον οποίο διαδέχτηκε η φιλόλογος Αντωνία
Μπουραντά, ο Θεολόγος Θεόδωρος Αηδονόπουλος, ο φυσικός
Νικόλαος Καλογεράκης , ο μαθηματικός Θεόδωρος Έξαρχος, η
φιλόλογος Μαρία Κασαπάκη κ.α. Το 1999-2000 το Γυμνάσιο Αγίου
Γεωργίου συγχωνεύτηκε με το Γυμνάσιο Τζερμιάδων (απόφαση
Δ4/434/1-7-199).
ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επίσης στον Άγιο Γεώργιο ιδρύθηκε το 1999 Τεχνικό Λύκειο με
ειδίκευση στην Επιχειρηματική Γεωργία, το οποίο έκλεισε το 2007.
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Ζ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το 1999 ιδρύθηκε στον Άγιο Γεώργιο μια από τις 499 σχολικές
βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης
Αρσένη και που σήμερα άλλοτε κλείνει και άλλοτε ανοίγει.
4. ΤΟ ΧΩΡΙΟ Α(Υ)ΓΟΥΣΤΗ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ «ΣΤ’ Α(Υ)ΓΟΥΣΤΗ»
ΤΟ ΧΩΡΙΟ Α(Υ)ΓΟΥΣΤ(ΙΝΙ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

>

Α(Υ)ΓΟΥΣΤΙ

ΑΓΙΟΣ

ΚΑΙ

Η

Το χωριό το Α(υ)γουστί(νι) > Αγουστί ή Αυγουστί βρισκόταν
στο τοπωνύμιο που σήμερα λέγεται «στ’ Αυγουστί», στις δυτικές
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υπώρειες του λόφου της «Κεφάλας» και βορειο-ανατολικά του
χωριού Άγιος Γεώργιος του Οροπεδίου Λασιθίου, στο δρόμου που
ενώνει κατευθείαν τα χωριά Άγιος Γεώργιος και Τζερμιάδων.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι το χωριό Αυγουστί λεγόταν Αγουστί
και όχι Αυγουστί, γιατί προέρχεται από το ενετικό όνομα AGUSTINI.
Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι κανονικά το μετόχι-χωριό αυτό
λεγόταν και AGUSTINI και Α(Υ)ΓΟΥΣΤΙ(ΝΙ) > ΑΥΓΟΥΣΤΙ ή ΑΓΟΥΣΤΙ,
ονομασία που πήρε από τους οικιστές του, την οικογένεια Αυγουστη,
όπως συνέβη και με πολλά άλλα χωριού του Οροπεδίου Λασιθίου.
Ανατρέχοντας στην έκθεση του Ενετού F. Basilicata, έγινε το
1600 - 1630 μ.Χ., βλέπουμε να αναφέρει τα μετόχια Λασιθίου ως
εξής: …. Metochio Ζermiades case no 50, Metochio Marmachiotti
case no 6, Metochio Agustini case 10…. , τα οποία ο αείμνηστος
μεταφραστής Στ. Σπανάκης στο βιβλίο του «Συμβολή στην ιστορία
του Λασιθιού» έχει
μεταφράσει ως: Τζερμιάδω σπίτια 50 ,
Μαρμακέτω σπίτια 6, Αγουστίνι σπίτια 10…… αντί «αγκουστίνι,
Τζερμιάδες, Μαρμαχιότι …», όπως τα προφέρουν οι Ιταλοί. Ο ίδιος
στα σχόλιά του για το χωριό αυτό αναγράφει: Το χωριό Αγουστί,
όπως ακούεται σήμερα το τοπωνύμιο, βρισκόταν στις δυτικές
πρόποδες του λόγου Κεφάλα…… Το Αγουστή καταστράφηκε απο
πανούκλα, όπως δείχνει το δίστιχο, που άκουσα από τη μητέρα μου:
Αγουστή χωριό, χαράτσια 92, γύρισμα χρόνου κύρης και γυιος».
Ανατρέχοντας επίσης στην απογραφή για κεφαλικό φόρο που
έκαναν οι Τούρκοι το 1671 μ.Χ. βλέπουμε εκεί να αναφέρονται
επακριβώς τα εξής: ΝΑΗΙΥΕΙ LASIT DER LIVAI ISTIYE: Mesa Lasit
25, Ayo Konstandim a Μarmaketo 45, Agunti 16, Cermyado 112…”,
όπου ο αείμνηστος Ν. Σταυρινίδης στο βιβλίο του «Ανέκδοτα
έγγραφα Τουρκοκρατίας» (Κωδιξ 4ος σελ 273 , μετάφραση 699)
μεταφράζει ως: Μέσα Λασήθι άτομα 25, Άγιος Κωνσταντίνος και
Μαρμακέτο άτομα 45, Αυγουστή άτομα16, Τζερμιάδω άτομα 112….
Δηλαδή, ενώ το τούρκικο έγγραφο γράφει AGUNTΙ ο Σταυρινίδης
στη μετάφραση το γράφει ΑΥΓΟΥΣΤΗ γνωρίζοντας ότι το χωριό αυτό
έτσι λέγεται.
Επίσης ο αείμνηστος Ν. Σταυρινίδης στα σχόλιά του για το
χωριό αυτό γράφει επακριβώς τα εξής (χρησιμοποιώντας τον τύπο
Αυγουστή - Αυγουστίνων): <<Οι κάτοικοι (του χωριού Αυγουστή)
κατά την παράδοσιν εξωλοθρέφτηκαν υπό πανώλους εις σημείον
ώστε να ακούγεται μέχρι σήμερον το δίστιχον: Αυγουστή χωριό,
χαράτσια 92, στο γύρισμα επάνω κύρη και γιο», Τούτο θα συνέβηκε
μέχρι τα 1780, διότι μέχρι του έτους τούτου ευρίσκω μνείαν του εν
των Αρχείων. Το όνομα του χωρίου θα προήλθεν εκ της κατά τον
παρακείμενον λοφίσκον ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΝΗΣ, αν αύτη ήτο των
Αυγουστίνων.>>
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Στο χάρτη αποτύπωσης του κάμπου Λασιθίου που έγινε το 1981
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για λογαριασμό του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου η περιοχή του εν λόγω χωριού
ονομάζεται ΑΥΓΟΥΣΤΗ και όχι ΑΓΟΥΣΤΙ. Και σήμερα στην ιστοσελίδα
του Δήμου αναγράφεται Αυγουστή.
Ομοίως στο βιβλίο της Πνευματικής Εστίας Λασιθίου: Τα
εξωκλήσια του Οροπεδίου Λασιθίου (Ε. Στρατάκης, Α. Τζομπανάκης,
Ι. Καραβαλάκης), έκδοση 2003, αναφέρει: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΗ».
Ομοίως στο βιβλίο «Τα Μετόχια Λασιθίου» του δασκάλου Εμμ
Μπελιβάνη στη σελίδα 16 αναφέρει ότι το χωριό Α(υ)γουστή κτίστηκε
από τον «Αυγουστίνι».
Επομένως το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το μετόχι-χωριό
Αυγουστή λεγόταν και ΑΥΓΟΥΣΤΙ(ΝΙ) και AGUSTI(NI) > ΑΓΟΥΣΤΙ.
Στα ιταλικά λεξικά διαβάζουμε:
Augustos και Agosto = o
Αύγουστος,, augustino και agostano = Αυγουστιάτικος, Augustini
και Agostini = Αυγουστίνοι ή Αυγουστίδες κ.α.. Παλιότερος τύπος
είναι το Ρωμαϊκό AUGUSTUS = σεβαστός και νεότεροι τα
AUGUSTINOS και AGUSTINOS , AGOSTO και AGUSTO κ.λπ..
Αυγουστινιανός, Τάγμα τού Αγίου Αυγουστίνου, λατιν. Ordo Sancti
Augustini.
Οι αείμνηστοι συγγραφείς Στέργιος Σπανάκης και Ν.
Σταυρινίδης γράφουν στα βιβλία τους το χωριό – μετόχι Α(υ)γουστή
με -η, θεωρώντας , προφανώς, ότι η λέξη Αυγουστή είναι
εξελληνισμένη αρσενικού γένους και το χωριό αυτό ήταν των
Αυγουστίνων, ονομαστική ενικού Αυγουστής, οικογενειακό επίθετο
που σώζεται και σήμερα στην Κρήτη, αλλά και Αυγουστίνος. Ο P.
Castrofilaca στην απογραφή του το1583 δεν αναφέρει το χωριό
Αυγουστή, αλλά τα μετόχια: met(t)ochio de Farsari, metochio de
Zogia, metochio de Foradari, metocio di Vidi …… και ο Στ. Σπανακης
μεταφράζει σωστά: Μετόχι του Φαρσάρη, μετόχι του Τζόγια, Μετόχι
Φοραδάρη, μετόχι των Βίδων κ.λπ. , γράφοντας τα μετόχια με -η:
Φαρσάρη, Φοραδάρη, Μαρμακιώτη κ.α. και προ αυτού γράφουν και
το χωριό-μετόχι Α(υ)γουστή με -η στις άλλες απογραφές.
Ο φιλόλογος Εμμ Συμιανάκης θεωρεί ότι το χωριό αυτό πρέπει
να γράφεται με -ι, ήτοι Α(υ)γουστί, γιατί είναι ξένη λέξη: Μετόχι
agusti(ni) = μετόχι Αυγουστίνων και οι ξένες λέξεις δεν κλίνονται.
Σημειώνεται επίσης ότι:
Α) Σε κάποιο ενετικό χάρτη το βρίσκουμε και με τη γραφή:
AGVSTINI (με V = ελληνικά Β, προφανώς κακογραφία αντί
AVGUSTINI..

20

21
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Β) Η ενετική γραφή A(U)GUSTINI είναι πληθυντικός του
A(U)GUSTINO – Α(υ)γουστίνος, άρα το χωριό Αυγουστί(νι) ήταν το
χωριό των Αυγουστίνων, όπως και Zermiades, το χωριό των
Τζερμιάδων κ.α.
Γ) Σύμφωνα με μια παράδοση, την οποία διέσωσε ο Εμμ
Συμιανάκης, όταν έπεσε η πανώλη στο Λασίθι, κτίστηκαν σταυρωτά
στα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου τέσσερις εκκλησίες του Αγίου
Χαραλάμπους, του προστάτη των Λοιμώξεων. Μία στον Άγιο Γεώργιο
(το δεύτερο κλίτος του Αγίου Γεωργίου) , μια στο Τζερμιάδων, μια
στο ΓεροντοΜουρι (απ΄όπου μετά το χωριό μετονομάστηκε σε Άγιο
Χαράλαμπο) και μια στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Δ) Το δίστιχο για το χωριό Αυγουστή που είδαμε πιο πριν να
αναφέρουν οι αείμνηστοι Στέργιος Σπανάκης και Ν. Σταυρινίδης, ο
δάσκαλος Εμμ Μπελιβάνης στο βιβλίο του «Η επαρχία Λασιθίου» το
αναφέρει με τη λέξη πόρτες (ο ίδιος σε άλλο εδάφιο το αναφέρει και
με τη λέξη χαράτσια), δηλαδή ως εξής: «Αυγουστή χωριό, πόρτες
92, άνω στο χρόνο κύρης και ένας γιος» . Το σωστό πρέπει να είναι
με τη λέξη χαράτσια. Το μπέρδεμα γίνεται γιατί παλιά γίνονταν και
με σπίτια (βλέπε π.χ. την απογραφή F Basilicata) και άλλοτε με
κεφάλια – χαράτσια. Η απογραφή των Οθωμανών του 1671 είναι με
κεφάλια-χαράτσια (φόρο υποτελών).
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΟΓΡΑΦΗ 1671
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΦΡΑΣΤΗ Ν. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤ’
ΑΥΓΟΥΣΤΙ
Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στ΄ Αυγουστή τελευταία έγινε
δίκλιτος, ήτοι του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νεκταρίου. Μετά
στον προαύλιο χώρο κτίστηκε και ο ναός του Αγίου Ραφαήλ. Το
κλίτος του Αγίου Νεκταρίου κτίστηκε με δαπάνες του ευσεβή Πέτρου
Μπελιβάνη από τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος επικάλυψε και τους
τάφους που υπήρχαν εκεί αφενός για διαμόρφωση του χώρου και
αφετέρου γιατί είχαν από το χρόνο και τις βροχές φθαρεί. Ο ναός
του Αγίου Ραφαήλ κτίστηκε από τον ευσεβή Μαρκογιαννάκη.

Οροπέδιο Λασιθίου - Αγ. Γεώργιος Αυγουστή 1981
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Μέχρι το 1970 στο τοπωνύμιο «στου Αυγουστή», το οποίο
βρίσκεται δίπλα από το χωριό Άγιος Γεώργιος του Οροπεδίου
Λασιθίου, υπήρχε η καλούμενη «Αποθήκη στ΄Αυγουστί», που ήταν
ένα πολυώροφο και τεράστιο για την εποχή κτίριο που είχε κτιστεί
το 1936 από το Υπουργείο Γεωργίας / Αγροτική Τράπεζά προκειμένου
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών Γεωργικών Ενώσεων. Ήτοι
για αποθήκευση λιπασμάτων, τα οποία τότε λέγονταν «αγκουανά»,
για απολύμανση του πατατόσπορου από το μικρόβιο «φθοριμαία»
κ.α.
Κτίστηκε από Μεραμπελιώτες τεχνίτες και τα οικοδομικά υλικά
για την κατασκευή του είχαν κουβαληθεί εκεί με μουλάρια από τον
Άγιο Νικόλαο Μιραμπέλλου και άλλα μέρη, επειδή μέχρι τότε στο
Οροπέδιο Λασιθίου δεν πήγαινε αυτοκινητόδρομος. Οι σκάλες και οι
κολώνες στήριξης των ορόφων του κτιρίου δεν ήταν τσιμεντένιες,
αλλά κυρίως από πέτρα σκαλιστή (ρουκούνια). Το κτίριο αυτό επι
Γερμανικής κατοχής της Κρήτης (1941-44) χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να συλλέγονται εκεί πατάτες και σιτηρά για τη διατροφή
των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής της Κρήτης. Δυστυχώς η εν
λόγω αποθήκη κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 70 με απόφαση της
Αγροτικής Τράπεζα προκειμένου τα ωραία σκαλιστά «ρουκούνια» της
να χρησιμοποιηθούν από μεγάλο τουριστικό ξενοδοχειακό
συγκρότημα. Ο πρώτος αποθηκάριος της εν λόγω αποθήκης
ονομαζόταν Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, ο επόμενος
Ιωάννης Φαρσάρης από το Μέσα Λασίθι και μεθεπόμενος Ελευθέριος
Φουκαράκης από τον Αβρακόντε.
Η αποθήκη διέθετε και ασανσέρ που κινούνταν με μηχανισμό
όπως το βίντσι. Το ασανσέρ για να κινηθεί ήθελε τουλάχιστον δυο
εργάτες στον πέμπτο όροφο και άλλους δυο στο ισόγειο. ή τόσους
και ακόμη περισσότερο για να ανεβάζουν τα φορτία στους άνω
ορόφους. Αυτό θεωρήθηκε κοστοβόρο και προ αυτού αντί να
παραχωρηθεί αλλού ή να πουληθεί γκρεμίστηκε, για να πουληθούν
τα πανάκριβα σκαλιστά της ρουκούνια.
Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤ’ Α(Υ)ΓΟΥΣΗ
Σύμφωνα με το φιλόλογο καθηγητή Εμμ Συμιανάκη
(εφημερίδα Πατρίς 07/12/2006):
«Το επιβλητικό κτίριο της ΑΤΕ στη δυτική πλευρά της
Κεφάλας, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, η θρυλική αποθήκη,
κτίστηκε το 1936 με έξοδα της ΑΤΕ για να χρησιμοποιηθεί ως
απεντομωτήριο και ως χώρος αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων
και εφοδίων. Η αποθήκη του Αγουστή ήταν τετραώροφο οικοδόμημα
με πυραμοειδές σχήμα. Οι τοίχοι της ήταν πολύ παχείς και
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πετρόκτιστοι με πλούσιο ασβεστοκονίαμα. Οι γωνίες των τοίχων ήταν
κοσμημένες με πελεκητούς λίθους που μεταφέρθηκαν από λατομεία
του Μεραμβέλλου και λαξεύτηκαν στο εργοτάξιο της αποθήκης από
άριστους Μεραμπελλιώτες πελεκάνους με επικεφαλής το Νεαπολίτη
κτίστη Σχοινιωτάκη Εμμ. Οι οροφές ήταν με μπετόν και ισχυρότατο
οπλισμό. Εσωτερικά χωριζόταν σε μεγάλες και μικρές αίθουσες. Η
άνοδος στους ορόφους επιτυγχανόταν με ελικοειδή τσιμεντένια
σκάλα. Υπήρχε και φρεάτιο για να ανεβοκατεβαίνει με τα φορτία του
χειροκίνητο ασανσέρ. Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων ήταν
άπλετος εξαιτίας της ύπαρξης δεκάδων παραθύρων. Η είσοδος
γινόταν από την κεντρική πύλη στη νότια πλευρά του οικοδομήματος
και η έξοδος από πύλη της βόρειας πλευράς.
Μετά το 1973 έπαψε να υπάρχει η αποθήκη. Η ΑΤΕ θεώρησε
ασύμφορη τη συντήρηση του κτιρίου και προτίμησε να το
κατεδαφίσει.
Το 1941 οι Ιταλοί κατακτητές εγκαταστάθηκαν στο Λασίθι και
χρησιμοποίησαν την αποθήκη ως φυλάκιο, φούρνο, χώρο φύλαξης
τροφίμων και πατατών. Οι Λασιθιώτες υποχρεώνονταν να δηλώνουν
εκ των προτέρων πόσες οκάδες πατατόσπορου είχαν πρόθεση να
φυτέψουν και αποθήκευαν εκεί αυτές τις ποσότητες. Επειδή δεν ήταν
βέβαιοι για την τύχη των προς πώληση πατατών εδήλωναν πάντα
αναληθώς μεγαλύτερες ποσότητες ως πατατόσπορο. Οι Ιταλοί βέβαια
έσχιζαν τα αποθηκευμένα τσουβάλια και έκλεβαν πατάτες για να τις
μαγειρεύουν στα μαγειρεία της αποθήκης. Το καλοκαίρι του 1943 οι
Ιταλοί είχαν επιτάξει και αποθηκεύσει στην αποθήκη αρκετά
τσουβάλια πατατών, για να τις φυτέψουν στο γεωργικό κτήμα στου
Λιονέτο. Ο θαρραλέος όμως Αγιοργιώτης Κρασονικόλης παραβίασε
ένα από τα ανατολικά παράθυρα της αποθήκης και εισέβαλε μέσα
προτείνοντας το πιστόλι του, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τα
λυκόσκυλα και τους Ιταλούς φρουρούς. Καθώς ήταν πολύ σβέλτος
και χεροδύναμος δεν δυσκολεύτηκε να υφαρπάσει οχτώ τσουβάλια
πατατών και να τα μεταφέρει στις παρακείμενες πεζούλες του Μιχέλη
σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο με τη βοήθεια άλλων Αγιοργιωτών
στον κούμο του Σπανοβασιλάκη. Την επομένη οι Ιταλοί
αντιλήφτηκαν ότι έγινε “κλοπή” και άρχισαν να ανακρίνουν τους
εργάτες της αποθήκης που είχαν αγγαρέψει για την αποθήκευση των
πατατών. Κανείς τους όμως παρά τον ξυλοδαρμό τους, δεν είπε το
παραμικρό. Εξίσου παράτολμος υπήρξε και ο Συμιανάκης Στέλιος που
δεν άφηνε ανεκμετάλλευτη καμιά ευκαιρία αφαιρώντας από τους
Ιταλούς ό,τι και αυτοί είχαν πρωτύτερα κλέψει από τους Λασιθιώτες.
Η αποθήκη υπήρξε την Κατοχή τόπος μαρτυρίου για τους
Λασιθιώτες. Πολλοί έχυσαν μέσα σ’ αυτή τον ιδρώτα τους εκτελώντας
καταναγκαστικά έργα με μόνη πληρωμή συχνά ξυλοδαρμούς και

24

25
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ταπεινώσεις από ανθρωπόμορφα τέρατα, όπως ο Κάρολος, ο
Γαβριέλος κ.ά.
Μετά την απελευθέρωση η αποθήκη χρησιμοποιήθηκε ως
χώρος αποθήκευσης και διανομής των γεωργικών λιπασμάτων με
ευθύνη του Ψυχριανού αποθηκάριου Τσαγκαράκη Εμμ.
Τα
φορτηγά
αυτοκίνητα
του
Τσαμάνδουρα,
του
Σταματογιώργη, του Κυριακάκη κ.ά. μεγάλων αυτοκινητιστών της
μεταπολεμικής εποχής, φορτώνονταν κατευθείαν από τα καράβια,
ανέβαιναν ασθμαίνοντας τον ανηφορικό δρόμο της Αμπέλου και
περίμεναν τη σειρά τους έξω στο προαύλιο για να τα ξεφορτώσουν
οι εργάτες που συνήθως ήταν παιδιά ηλικίας άνω των 14 ετών,
μεταξύ των οποίων ήμουν κι εγώ. Τα πέτρινα αυτά χρόνια
προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε το χαρτζιλίκι μας πουλώντας τα
κολοκύθια, κάνοντας μεροκάματα, φορτώνοντας κοπριά και
ξεφορτώνοντας λιπάσματα στην αποθήκη. Ο αποθηκάριος μας
πλήρωνε 8 δρχ. για κάθε τόνο, που θα ξεφορτώναμε. Τα φορτία τότε
ήταν πολύ βαριά. Το στενόμακρο τσουβάλι του θεϊκού καλίου ζύγιζε
100 κιλά. Η θειική αμμωνία το ίδιο. Τα φωσφορικά λιπάσματα ζύγιζαν
50 κιλά αλλά σε δυσκόλευαν πολύ, γιατί ήταν πετρωμένα και
ταλαιπωρούσαν αφάνταστα την πλάτη. Οι διαδρομές εντός της
μεγάλης αποθήκης ήταν ατέλειωτες και εξουθενωτικές, όταν ήσουν
υποχρεωμένος να ανεβαίνεις τις ρυπαρές και ελικοειδείς σκάλες, για
να αποθέσεις το φορτίο σου στους 2ο, 3ο και 4ο όροφο. Πολλοί
πληρώνομε σήμερα με δισκοκήλες του αυχένα και του οσφύος τις
παιδικές μας ταλαιπωρίες στην αποθήκη. Τότε νιώθαμε απέραντη
ευτυχία, αν και εξουθενωμένοι, όταν ο αποθηκάριος μας μοίραζε τα
χρήματα. Συνήθως κολλαριστά δεκάρικα, εικοσάρικα ή γυαλιστερά
αχρησιμοποίητα ακόμη κέρματα. Με αυτά αγοράζαμε παπούτσια,
ρούχα, ρολόγια κ.ά. Γύρω στο 1960 αγόρασα το πρώτο μου ρολόι με
τα ξεφορτωτικά, αντί 700 δρχ. που είχα συγκεντρώσει χύνοντας
πολύ ιδρώτα στις σκάλες της αποθήκης, με πληγές στον αυχένα λόγω
της καυστικότητας των λιπασμάτων, μη σιτιζόμενος με πρωτεϊνούχες
τροφές αλλά μόνο με υδατάνθρακες.
Τις μέρες που γινόταν εκφόρτωση, ερχόντουσαν από όλα τα
χωριά της επαρχίας Λασιθίου οι γεωργοί για να πάρουν τα λιπάσματά
τους. Το προαύλιο της αποθήκης ήταν γεμάτο με γαϊδούρια και
μουλάρια. Ο βοηθός του αποθηκάριου, ο Λευτέρης ο Στιβακτάκης
έβγαλε έξω από την είσοδο τα λιπάσματα που αγόραζε κάθε γεωργός,
παίρνοντας γι’ αυτή την εργασία μικρό φιλοδώρημα. Ως εργάτης της
αποθήκης θήτευε και ο πατέρας μου Ευστάθιος.
Μετά τον Εμμ. Τσαγκαράκη θήτευσαν ως αποθηκάριοι ο
Φαρσάρης ο Γιάννης, ο Κυριακάκης ο Βαγγέλης και ο Λευτέρης ο
Φουκαράκης. Μετά το 1973 έπαψε να υπάρχει η αποθήκη. Η ΑΤΕ
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θεώρησε ασύμφορη τη συντήρηση του κτιρίου και προτίμησε να το
κατεδαφίσει. Ολέθρια απόφαση! Το ίδιο είχε συμβεί και με την
ιστορική πέτρινη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου που κτίστηκε το 1813.
Γκρεμίστηκε το 1963 για να κτιστεί στη θέση της καινούρια με
σκυρόδεμα, ενώ υπήρχε οικόπεδο στο χωριό. Δύο φορές κρίμα.

Η αποθήκη στ Αυγουστή. Ανήκε στην Αγροτική
Τράπεζάς , η οποία κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 70
5. ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ (PALAZZO PUBLICO), Ο ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(S. NICOLO) ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΟΡΟ (MAGAZEN MORO)
ΣΤΟ (LASSITHI)
«Στου Μόρο» λέγεται το τοπωνύμιο στο Οροπέδιο Λασιθίου
που βρίσκεται νότια του λόφου Κεφάλα και περίπου στα 500 μέτρα
της διαδρομής των χωριών Αγίου Γεωργίου-Αγίου Κωνσταντίνου. Η
περιοχή αυτή πήρε το όνομά της από τον Ενετό Προβλεπτή Moro, ο
οποίος επί Ενετών έκτισε εκεί Παλάτι (Palazzo puplico) με εκκλησία,
την εκκλησία του S. Nicolo (Αγίου Νικολάου), και μεγάλες αποθήκες
(del magatzen Moro). Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι δίκλιτος,
του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννη.
Ο οικισμός που δημιουργήθηκε δίπλα από τις αποθήκες
ονομαζόταν mettocchio del Magazen / Metochio Moro granari dela
Serenissima Signoria et (σιταποθήκες της Γαληνότατης).
Τα μετόχια - χωριά Λασιθίου, μεταξύ αυτών και μάλιστα πρώτο
το Magazen (Moro), δημιουργήθηκαν μετά από το 1514, επειδή πιο
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πριν είχε διαταχθεί η ερήμωσή της περιοχής (Οροπέδιο Λασιθίου –
όρος Δίκτη) λόγω του ότι γινόταν εστία επαναστατών.
Στην απογραφή που έκανε το 1583 ο Ενετός λογιστής Πετρος
Καστροφυλακας αναφέρει ότι στις magagen Moro υπήρχαν 7 άνδρες
(χωρικοί), 4 παιδιά, 1 γέρος και 18 γυναίκες.
Στην
απογραφή
που
έκανε
το
1630 ο
Ενετός Frαncesco Basilicata αναφέρει ότι στις magagen Moro
υπήρχαν 3 σπίτια, στο Agustini 10 σπίτια, στην Cudumaglia 5
σπίτια, στον Ocra o Plaideno (Πλαθιανός) 5 σπίτια….
Στο χάρτη του Λασιθίου του Κώδικα της Παδοβας (Anonymous
Codex of Padua, Museo Civico), 1600-1700 μ.Χ, βλέπουμε το Λασίθι
με χαραγμένες τις λινιες ή βάγκες (= τα ευθεία χαντάκια, που
σουρώνουν και συνάμα χωρίζουν τον κάμπο του Λασιθίου σε
τετράγωνα δημόσια κτήματα) και από τους οικισμούς σημειώνεται
μόνο ο Μόρο (Moro).

Η ενετική εκκλησία Αγίου Νικολάου που διασώθηκε απο το ενετικό ανακτορο (Palazzo
publio) και τις απoθήκες (Maghazen Moro) που βρίσκοναν νότια του λόγου Κεφάλα
στο Λασίθι
Στο Παλάτι Μορο διέμεναν ο Καπιτάνος (υπεύθυνος) του
Δημοσίου Ταμείου της περιοχής, ο Γενικός Προβλεπτής (Proveditor =
ανώτερος αξιωματούχος της Ενετίας) και ο Δούκας (ο Ενετός βασιλιάς
του Candia = η νήσος Κρήτη και η πόλη του Ηρακλείου), όταν
ερχόταν στο Λασίθι, γιατί το Λασίθι ανήκει κατευθείαν στη
δικαιοδοσία του.
Στην έκθεσή του Ενετού ειδικού μηχανικού Nicolo Zen που
έγινε το 1633 μ.Χ. προς το Γενικό Προβλεπτή (Ενετό τοπικό
Διοικητή) Κρήτης l. Contarini αναφέρεται επίσης ότι το Λασίθι
ανήκει στην περιφέρεια της Πόλης Candia (Ηρακλείου) και στην
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ιδιοκτησία του Δημοσίου (της Ενετίας) και επίσης ότι στον κάμπο
Λασιθίου υπάρχει ο λόφος Κεφάλα που δεσπόζει του κάμπου και
συνάμα ‘έχει το προσόν να φιλοξενεί το ανάκτορο του Δημοσίου, που
έχει κτιστεί στα νότια πλευρά του λόφου. («….. inio in tutto il piano
e la prerogatina del Palazzo publico fabr…”).
Στην έκθεση του Ενετού μηχανικού Raf. Monani που έγινε το
1631 αναφέρεται ότι « Ο γαληνότατος Πρίγκιπας έχει εκεί (στο
Λασίθι, στο Palazo publico Moro ) αντιπροσώπους και κάθε χρόνο ο
εκλαμπρότατος Capitan Grande του Χάνδακα (Ηρακλείου) πηγαίνει
ο ίδιος προσωπικά, για να δικάσει, γιατί ο τόπος Λασιθίου είναι στη
δικαιοδοσία του.
Στις αποθήκες Il Moro συλλέγονταν επι Ενετοκρατίας της
Κρήτης τα σιτηρά που έπρεπε να αποδίδουν από τη μια αυτοί στους
οποίους είχαν παραχωρηθεί ως μετόχια (οι πρόσφυγες Ναυπλιώτες)
κάποια από τα δημοσία κτήματα του Λασιθίου, βάσει υποχρέωσής από
την παραχώρησή τους, και από την άλλη οι πακτωτές ( ενοικιαστές)
των υπόλοιπων δημόσιων κτημάτων του Λασιθίου.
Από το μετόχι, το παλάτι και τις αποθήκες Μόρο σώζεται μόνο
η εκκλησία τους, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Με τα δομικά υλικά
του Παλατιού και των Αποθηκών Μόρο κτίστηκε ο Ι.Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος. (Βλέπε «Θρησκευτικές
διαδρομές στο Νομό Λασιθίου» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης –
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
Ο ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡΟΣ
Μια από τις οικογένειες που παραχωρήθηκαν κτήματα ως lasciti
ήταν και του Ναυπλιώτη Ιωάννη Λεφκάρου ή Λευκάρου (Zuanne
Lefcaro). Στο Λεφκάρο παραχωρήθηκε επιπλέον το αξίωμα του
ευγενή, του φοροεισπράκτορα και του προβλεπτή (essattor et
Proveditor) της περιοχής ισόβια, με τα σχετικά προνόμια, το μισθό,
αλλά και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Επιπλέον, το
βενετικό κράτος τού ανέθεσε τη δημόσια ασφάλεια της περιοχής
απονέμοντάς του το αξίωμα του Καπιτάνου εναντίον των κακοποιών
(Capitano contra i malfattori. Οι αρμοδιότητες του εισπράκτορα ήταν
να συγκεντρώνει κάθε έτος το σιτάρι από τους ενοικιαστές, να το
αποθηκεύει στις δημόσιες αποθήκες του τόπου αυτού, τις οποίες
κατασκεύασε ο Ενετός Benetto Moro (απ΄όπου και η ονομασία τους
magazen Moro), και να το αποστέλλει έπειτα στη σιταποθήκη του
Χάνδακα, με τη δυνατότητα να κάνει κατασχέσεις και να επιβάλει
ποινές σε όσους δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Είχε
επίσης ποινικές δικαιοδοσίες και την εξουσία να διενεργεί ανακρίσεις,
να συντάσσει δικογραφίες, τις οποίες έπειτα απέστελλε στον
Καπιτάνο του Χάνδακα, στον οποίο ανήκε η Διοίκηση του Λασιθίου
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και οι σχετικές αρμοδιότητες Κάποια στιγμή ο Λεφκάρος
κατηγορήθηκε για παρανομίες. Ωστόσο μετά το θάνατό του τα
αξιώματά του παραχωρήθηκαν στο γιό του Νικολό.
(Περισσότερα Βλέπε Στ. Σπανάκη «Συμβολή στην Ιστορία του
Λασιθίου» και ΡΟΜΙΝΑ Ν. ΤΣΑΚΙΡΗ “ H διαδρομή ενός πρόσφυγα
στο βενετοκρατούμενο Λασίθι» και «Παράνομοι στην υπηρεσία
ατόμων και οικογενειών στην Κρήτη», 16ος-17ος αἰ.)

Οι αποθήκες Moro (Maghazen Moro) του ενετικού ανακτόρου (Palazzo puplico ) 1631
μ.Χ. που υπήρχε στο Λασίθι. Οι αποθήκες ειχαν κτιστεί από τον Ενετό Καστελάνο Moro
απ΄ όπου το εκεί τοπωνύμιο ονομάστηκε «στου Μόρo». Fig 52 – DISEGNO DEL
MORO - RAFFAELE MONANNI (XXXIII, u), από τη σελίδα 121 Gerola Volume terzo.
(Raffaele Monanni, Descrizione topografica di Candia, 1631) 22. p. 141: Lassiti
campagna (il Moro)

6. ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ΄ Α(Υ)ΓΟΥΣΤΗ. Είναι ναός που
κτίστηκε επι Ενετών στο μετόχι Agostini, από το οποίο σώζεται μόνο
ο ναός αυτός. Βρίσκεται στα νότια του λόφου κεφάλα είναι δίκλιτος,
ήτοι του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νεκταρίου. Το κλίτος του
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ κτίστηκε με δαπάνες του ευσεβή Πέτρου
Μπελιβάνη από τον Άγιο Γεώργιο.
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ. Βρίσκεται στο προαύλιο του Αγίου
Γεωργίου στ Αυγουστή και κτίστηκε από τον ευσεβή Μαρκογιαννάκη
απο τον Άγιο Γεώργιο.
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Ι.Ν.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΡΟ. Κτίστηκε επι
ενετοκρατίας μαζί με ένα Ανάκτορο (Palazzo) και αποθήκες
(Magazen) από τον ενετό Διοικητή της περιοχής «Μόρο» απ΄όπου
και <<Mettochio και Magazen Moro >>. Ο ναός είναι δίκλιτος: Αγίου
Νικολάου και Αγίου Ιωάννη. Τα υλικά του Παλατιού και της αποθήκης
Μορο χρησιμοποιήθηκαν και κτίστηκε ο ναός Αγίου Ιωάννου στον
Άγιο Κωνσταντίνο.
Ι.Ν. ΆΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ, το πρώην Κοιμητήριο ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΓΙΟΥ.
Είναι μονόχωρη Βασιλική κεραμοσκεπής.
Ι.Ν. ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το νέο Κοιμητήριο ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Κτίστηκε από τον πιστό Σωμαρακη
Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ στο χωριό Αβρακόντες. Είναι δίκλιτη,
καμαροσκεπαστή
και
ρυθμού
βασιλικής
εκκλησία
που
κατασκευάστηκε το 1916, όπως αναγράφεται στο υπέρθυρο.
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ στο χωριό
Κουδουμαλιά. Κτίστηκε ίδια περίοδο με αυτές του χωριού Αγίου
Γεωργίου.
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ στην έξοδο του Αβρακόντε προς Καμινάκι,
το Κοιμητήριο Αβρακόντε
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ στη θέση Χοντρό Χαράκι Κουδουμαλιάς.
Κτίστηκε από το δάσκαλο Γεώργιο Παπαδάκη και εγκαινιάστηκε στις
1/9/1991.
Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στο λόφο Κάστελος, το Κοιμητήριο
Κουδουμαλιάς
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟΥ. Στο δυτικό μέρος
του οροπεδίου Λιμνάκαρος της Δίκτης υπάρχει μια δίκλιτος εκκλησία
αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα και στη Μεταμόρφωση Σωτήρος. Στο
υπέρθυρο, καθώς και στο παράθυρο του ναού υπάρχει η χρονολογία
κτίσης 1878 , όμως είναι εμφανές ότι έχουμε αναστήλωση και
διεύρυνση παλαιότερου βυζαντινού ναού. Και ο ίδιος είχα προλάβει
ο ναός να περιέχει κατεστραμμένες βυζαντινές τοιχογραφίες.
Βρίσκεται στα όρια της περιοχής Αγίου Γεωργίου-Αβρακόντε και ως
εξ αυτού ανήκει και στα δυο χωριά. Υπάρχει και πηγή εκεί.
Ι.Ν. ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ).
Βρίσκεται στη δεύτερη σε ύψος κορφή της Δίκτης, στην κορφή
Αφέντης, που εξ αυτού ονομάζεται και κορφή Αφέντης. Είναι μικρό
πέτρινο εξωκλήσι που εορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Κτίστηκε κάπου
μεταξύ 1870 – 1900 από την αείμνηστη Δέσποινα ΔημητρουλάκηΚρασανάκη ( γεννήθηκε το 1851 και πέθανε στις 8 /12/1946),
σύζυγο του αείμνηστου Βασίλη Κρασανάκη ή Κρασανοβασίλη, τη
θρυλική Κρασανοβασίλαινα μάνα του αείμνηστου Καπετάν Αδάμη
Κρασανάκη ή Κρασαναδαμη. Η κτίση του έγινε, επειδή ήταν τάμα
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της οικογένειας προκειμένου να απελευθερωθούν από τους
κατακτητές Τούρκους.
Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, μονόχωρο εξωκλήσι στην κορυφή
του λόφου κεφάλα. Στο υπέρθυρο αναφέρει ότι ο ναός κτίστηκε το
1845,
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΔΡΟΜΟΥ (ΡΗΓΟΛΟΥ Ή
ΜΕΣΟΚΑΜΠΙΤΗ. Ο Στη μέση του εύφορου κάμπου του Οροπεδίου
Λασιθίου, ανάμεσα στα περβόλια και τους χαρακτηριστικούς
ανεμόμυλους, βρίσκεται ο ναός του Άη Γιάννη του Καμπίτη ή
Μεσοκαμπίτη ή Ριγολόγου, έχοντας ως θέα και προστασία όλα τα
τριγύρω χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξ αυτού εκεί γίνονταν
παλιά οι Παλλασιθιώτικοες εκδηλώσεις, καθώς και οι Παλλασιθιώτικοι
αθλητικοί αγώνες.
Ο ναός αυτός είναι μονόχωρος, λιθόκτιστος, καμαροσκέπαστος
και ρυθμού βασιλικής. Είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της επαρχίας
(νυν Δήμου) Λασιθίου. Εορτάζει στις 29 Αυγούστου (του Αγίου
Ιωάννη του Ριγολόγου). Ο ναός παλαιότερα ανήκε στη μονή
Παναγίας Κρουσταλλένιας, ενώ σήμερα ανήκει στη Μητρόπολη
Πέτρας και Χερρονήσου.
Λέγεται μεσοκαμπιτης γιατί βρίσκεται στη μέση του κάμπου
Λασιθίου. Κατά την παράδοση ανοικοδομήθηκε κατά το τέλος της
Ενετοκρατίας και συγκεκριμένα μετά που δημιουργήθηκαν στον
κάμπο Λασιθίου οι λίνιες ή άλλως βάγγες (ενετικά lineae - bancae =
ευθείς τάφροι, αναχώματα) προκειμένου να αποστραγγίζουν και να
μη βαλτώνει. Οι λίνιες έγιναν κάπου το 1631-33 και τότε πρέπει να
έγινε και ο ναός αυτός γιατί το οικοδόμημά του μοιάζει με τους
άλλους ναούς που έγιναν επί Ενετών. Πέρα αυτού μετά από λίγο ήρθε
η τουρκοκρατία και μέχρι το 1821 δεν κτίζονταν στην Κρήτη
εκκλησίες ή τουλάχιστον ελεύθερα και παντού.
Λέγεται ριγολόγος και ανήμερα του Άη Γιάννη οι πανηγυριώτες
νηστεύουν, γιατί παλιότερα, τον καιρό της ελονοσίας, ερχόταν εκεί
ως τάμα απ΄όλες τις τριγύρω επαρχίες με τα γαϊδούρια και τα άλογα,
για να θεραπευτούν από το ρίγος (λοίμωξή που προκαλεί το τσίμπημα
των κουνουπιών).
7. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΦΟΙ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κάστελος, ο: Λόφος και τοπωνύμιο στα νότια του χωριού
Αγίου Γεωργίου. Πίσω από αυτόν βρίσκεται το χωριό Αβρακόντες. Το
όνομα προέρχεται από το σχήμα του λόφου που αποτελεί φυσικό
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φρούριο ή γιατί εκεί επι Ενετών υπήρχε φρούριο (= ιταλικά castello).
Το όνομα Κάστελλος χρησιμοποιείται συχνά σε όλη την Κρήτη για να
υποδηλώσει φυσικό φρούριο το οποίο κατά κανόνα ήταν και
πραγματικό οχυρωματικό σημείο στις παλαιότερες εποχές. Σε μια
από τις κορυφές του λόφου Κάστελος υπάρχει το κοιμητήριο της
Κουδουμαλιάς με την εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, τοπικά
«Σταυρωμένο, στο»,
Κεφάλα, η: Λόφος στο ανατολικό μέρος του Οροπεδίου
Λασιθίου με υψόμετρο 947 μ., Στην κορυφή του υπάρχει το εξωκλήσι
του Τιμίου Σταυρού, που η παράδοση λέει ότι κτίστηκε
χρησιμοποιώντας γάλα αντί νερό. Το δυτικό μέρος της ανήκει στην
περιφέρεια Αγίου Γεωργίου και το υπόλοιπο στην περιφέρεια Αγίου
Κωνσταντίνου. Αναφέρεται με την ονομασία αυτή από τους F.
Basilicata και Καστροφύλακα. Λέγεται και Μεσοκεφάλα, προφανώς
επειδή είναι κάπου στη μέση του Οροπεδίου Λασιθίου.
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΟΝ

ΚΑΜΠΟ

ΤΟΥ

Άγιος Ιωάννης (Μεσοκαμπίτης), ο: Εξωκλήσι (του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου του Βαπτιστή) και τοπωνύμιο στο κέντρο του
Λασιθιώτικου κάμπου, αν και χωροταξικά ανήκει στο δημοτικό
διαμέρισμα
Αγίου
Γεωργίου.
Ειδικότερα
στη
μέση
του
εύφορου κάμπου του οροπεδίου Λασιθίου, ανάμεσα στα περβόλια και
τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους του (παλιά υπήρχαν κάπου
10.000),
βρίσκεται
ο
ναός
του Άη
Γιάννη
του
Καμπίτη (ή Μεσοκαμπίτης). Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο
Ιωάννη τον Πρόδρομο και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της
τεως επαρχίας Λασιθίου. Στο πανηγύρι του συρρέουν οι κάτοικοι
όλων των χωριών του οροπεδίου στον καθιερωμένο εδώ και αιώνες
τόπο συνάντησης τους. Εορτάζει στις 29 Αυγούστου (του Αγίου
Ιωάννη του Ριγολόγου) και κατά την παραμονή του στήνονταν παλιά
σε όλα τα Λασιθιώτικα χωριά μεγάλο πανηγύρι. Ο Άγιος Ιωάννης ο
Καμπίτης ονομάζεται και Ριγολόγος, επειδή παλιά οι κάτοικοι από τα
άλλα μέρη της Κρήτης έκαναν τάμα να γίνουν καλά από την ελονοσία
και να έρθουν εκεί να προσκυνήσουν. Έξω από το ναό έχει
διαμορφωθεί όμορφο προαύλιο με πολλά φυτά και δέντρα, ενώ τα
πολλά αιωνόβια πλατάνια προδίδουν ότι το εκκλησάκι βρίσκεται εκεί
για αρκετά χρόνια. Το εσωτερικό του ναού φέρει εντυπωσιακό
ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο των ξυλογλυπτών (νιταδόρων) Μέσα
Λασιθίου (Ι. Χαλάτση, Γ. Μακράκη κ.α.), που σημαίνει ότι ο Ναός
αυτός κτίστηκε (ή αναστηλώθηκε) μετά το 1870, ήτοι μετά από την
υπογραφή της συμφωνίας του 1856, Χάτι Χουμαγιούν. Μια
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συμφωνία που έγινε μεταξύ Χριστιανών και των κατακτητών
Οθωμανών και η οποία έλεγε ότι οι χριστιανοί είναι ελεύθεροι πλέον
να κτίζουν εκκλησίες και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Σήμερα στον προαύλιο χώρο του εν λόγω ναού υπάρχει πολιτιστικό
κέντρο. Επίσης
εκεί υπάρχει και μια όμορφη καντίνα για να
εξυπηρετεί τους γεωργούς του κάμπου, σε συνέχεια της ιστορικής
καλύβας του Μαστροδημήτρη που θυμούνται οι παλιοί.
Αναφέρεται ότι ο ναός κτίστηκε μετά από τάμα των αγροτών
καθώς το σημείο αυτό λίμναζε συχνά και ήταν αδύνατο να
καλλιεργηθεί. Αφού κτίστηκε ο ναός, ως εκ θαύματος, το νερό δεν
ξεπέρασε ποτέ το κατώφλι του ναού και η τριγύρω περιοχή έγινε
εύφορη. Αναφέρεται επίσης ότι σε περίοδο πλημύρας οι ευσεβείς
κάτοικοι της περιοχής έβλεπαν μια άυλη μορφή λευκοντυμένη η
οποία έμοιαζε με τον Άγιο Ιωάννη και αποφάσισαν να κτίσουν την
εκκλησία εκεί για να τους προστατεύει από τις θεομηνίες.
(Κωνσταντίνος Αρχαύλης, Δίκτη, τεύχος 61, σελίδα 3)
Αγκαθερά, τα: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου
στο οποίο ευδοκιμούν πολλά φυτά με αγκάθια και που δεν υπάρχουν
σήμερα. Βρίσκεται δίπλα από το τοπωνύμιο Σανίδια.
Αγκαθιάδες, οι: Τοπωνύμιο στον κάμπο, νότια της Κεφάλας
και ανατολικά του Αγίου Ιωάννη του Καμπίτη. Το όνομα υποδηλώνει
πεδινή περιοχή με αγκάθια, πράγμα που δεν υφίσταται στα χρόνια
μας διότι η περιοχή είναι καλλιεργήσιμη. Βρίσκεται ανάμεσα στα
τοπωνύμια Μεγάλη Ρωμανιά και στου Μαλιά. Τοπωνύμιο με το όνομα
Αγκαθιάς υπάρχει και δυτικά του χωριού Αβρακόντες.
Άμμος, η: Τοπωνύμιο με αμμώδες κυρίως έδαφος στον κάμπο
του Αγίου Γεωργίου.
Αυγουστή, στ΄: Τοπωνύμιο και εκκλησία , παλαιότερα υπήρχε
εκεί και χωριό που ερήμωσε το 1780 λόγω πανώλης, στις δυτικές
πλαγιές του λόφου της Κεφάλα. Περισσότερα βλέπε: «ΤΟ ΧΩΡΙΟ, Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ «ΣΤ’ ΑΥΓΟΥΣΤΗ».
Γαλανού, στου: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Βρίσκεται δίπλα από του
Καρυδά και μετά από τις Πηγαϊδούλες πηγαίνοντας στον Άγιο Ιωάννη
Καμπίτη.
Γουργούθους, οι: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη.
Καρυδά, στου: Τοπωνύμιο ανατολικά του Αγίου Ιωάννη του
Καμπίτη σε απόσταση 400-500 μέτρων. Βρίσκεται κοντά στο
τοπωνύμιο Μόλους. Το όνομα «καρυδάς» παραπέμπει σε
γαιοκτήμονα της περιοχής με το όνομα Καρυδάς ή Καρύδης. Το
επίθετο Καρύδης υπάρχει ακόμη στο Μέσα Λασίθι.
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Μακρά λίμνη, η: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου,
στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη.
Μεγάλη Ρωμανιά, στη: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου
Γεωργίου προς το Μαρμακέτο και Τζερμιάδων. Συνδέεται με την
ύπαρξη μεγάλου δένδρου της ντόπιας ποικιλίας αχλαδιάς με το όνομα
ρωμανιά. Η ποικιλία αυτή ευδοκιμεί στο Οροπέδιο Λασιθίου τώρα και
πολλούς αιώνες. Το όνομα μας οδηγεί σε άμεση σχέση με τους
Ρωμαίους ή τη Ρωμαϊκή εποχή. Πιθανότατα να εισήχθη στην Κρήτη
η σχετική ποικιλία την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.
Μαλλιά, στου: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου
προς το Τζερμιάδων, ΒΑ του Αγίου Ιωάννη του Μεσοκαμπίτη.
Μόλους, στους: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου,
δίπλα από τα τοπωνύμιο Καρυδά και Σανίδια.
Πετσί τ’ Αρμί, στου: Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου
Γεωργίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη.
Πηγαϊδούλα, η:Τοπωνύμιο στον κάμπο του Αγίου Γεωργίου,
δίπλα από το τοπωνύμιο Σανίδια. Πηγαίδούλα λέγεται το μη βαθύ
πηγάδι.
Σανίδια, στα: Τοπωνύμιο στον κάμπο – πλησίον του χωριού
του Αγίου Γεωργίου. Βρίσκεται κοντά στο τοπωνύμιο «Ακαθερά»
Σκίστρα, στη: Τοπωνύμιο μόλις βγαίνουμε έξω από το χωριό
του Αγίου Γεωργίου προς τον κάμπο.
Χωνί, το: Τοπωνύμιο μόλις βγαίνουμε έξω από το χωριό του
Αγίου Γεωργίου πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ιωάννη.

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟ
Ξερόκαμπος, ο ονομάζεται η ανατολική περιοχή του κάμπου
του Οροπεδίου Λασιθίου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα
χωριά Άγιος Κωνσταντίνος, Μέσα Λασίθι και Μέσα Λασιθάκι.
Διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο κάμπο με το δρόμο που ενώνει
κατευθείαν τα χωριά Τζερμιάδων – Άγιο Γεώργιος, ήτοι από το σημείο
που αρχίζει να απλώνεται και ο λόφος Κεφάλα προς τον Ξερόκαμπο.
Ο ξερόκαμπος ονομάζεται έτσι, γιατί εκεί δεν είχαν γίνει
εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως είχαν γίνει στον υπόλοιπο κάμπο οπότε
εκεί το μέρος είναι ξηρό.. Το 1639 ο Ενετός μηχανικός Φρατζέσκο
Μοροζίνη (βλέπε: Fr. Morezini Relazione di Candia 1629 /-Σπανάκης,
Στέργιος Γ, Μνημεία της Κρητικής ιστορίας, T.2.) προέτρεπε τη
Βενετία να κάνει εγγειοβελτιωτικά έργα και στο υπολειπόμενο μέρος
το κάμπου Λασιθίου (rimanete della Campagna del Lassitti), κάτι
που δεν έγινε, γιατί, προφανώς, μετά ήρθε η τουρκοκρατία. Σήμερα
έγιναν εκεί δυο λιμνοδεξαμενές και αναμένεται και αυτός ο κάμπος
να αξιοποιηθεί περισσότερο με καλλιέργειες.

34

35
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αναδάσωση, η: Δασώδες τοπωνύμιο που περιλαμβάνει τις
ριζοβουνιές από την Αγία Πελαγία μέχρι τον Αβρακόντε . Η περιοχή
αυτή ονομάζεται έτσι επειδή είχε κηρυχθεί ως
αναδασωτέα προστατευόμενη περιοχή.
Αποθαμένοι, οι (ή «στην αποθαμένη»): Το μέρος βόρεια
του Βασιλικού το κεφάλι. Προφανώς ονομάστηκε έτσι, επειδή εκεί
υπήρχε νεκροταφείο χωρίς εκκλησία (βλέπε «Βασιλικού το κεφάλι»)
Βασιλικού το κεφάλι, του: (Ο) Μικρός πετρώδης λοφίσκος
στη ΝΔ πλευρά της νέας λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου. Εκεί
υπήρχε επι ενετοκρατίας ο οικισμός Βασιλικού Αναφέρεται στο χάρτη
του F. Basilicata του 1651, καθώς και ως μετόχι με κατοίκους στις
Ενετικές απογραφές. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μεγάλης
λιμνοδεξαμενής που έγινε εκεί βρέθηκαν αρκετοί τάφοι. Στη δυτική
πλευρά του λόφου υπάρχει πηγάδι με το όνομα «Στου Βασιλικού το
παγάδι».
Βασιλικού το πλάι, στου: (Ο) Τοπωνύμιο στη νότια πλευρά
του Βασιλικού το κεφάλι .
Βενέρη (το κλήμα), στου: (Π) Μεταξύ λόφου Βασιλικού και
ΝΑ Αγίου Γεωργίου όπου παλιά υπήρχαν πολλά αμπέλια. Παραπέμπει
σε Ενετό ιδιοκτήτη της περιοχής με το όνομα Βενέρης. Λέγεται ότι ο
Βενέρης φύτεψε τη σχετική περιοχή με αμπέλια. Στην περιοχή αυτή
υπάρχουν και σήμερα αμπέλια. Το όνομα είναι γνωστό στην Κρήτη
και υπάρχει σήμερα ακόμη σαν παρατσούκλι στον Άγιο Κωνσταντίνο
σε μια από τις οικογένειες των Σακελλάρηδων. Αναφέρεται στην
απογραφή του F. Basilicata, αλλά χωρίς κατοίκους. Το όνομα
Βενέρης είναι ταυτόσημο του Ενετικού Veneri που απαντάται και
σήμερα ευρύτατα στην Ιταλία.
Κάτω Καλύβα, η: Τοπωνύμιο (πλαγιά- ριζοβούνι) κοντά στο
Πλαθιανώ.
Λενικό, το: Τοπωνύμιο μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου–Αγίου
Γεωργίου.
Μόρο, στο ( Βλέπε, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και οι
αποθήκες «στου Μόρο»)
ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΦΗ ΑΦΕΝΤΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΒΙΤΣΙΛΟΝΕΡΟΥ: Αγιος Γεώργιος (χωριό), ριζοβούνι
Κουτσούρα (η), σελί Φασόσελο (το), σπήλιος Περιστεράς (ο),
οροπέδιο Λιμνάκαρος - Άγιο Πνεύμα , Πόρος τσ Αργυρής (ο),
καταφύγιο Ανεστάση (στου), κορφή Στροβίλι (το) Πελεκάνο (το),
Πορισάρι (του), Λακούδια (τα), Ρούσος Λάκος (ο), Κισάφι (το), Κάτω
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νερό (το), πηγή Αλεπολούστρες ή Ανεπολούστρες (οι), Μέσα Νερό,
Χώνες (οι), σπήλαιο-πηγή Βιτσιλόνεο (το), Άσπρο Σελί – Κόκες (οι)
, Αφέντης (ο).
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΛΙΜΚΑΚΑΡΟ ΠΡΟΣ ΚΟΡΦΗ ΑΦΕΝΤΗ
ΜΕΣΩ ΑΒΡΑΣΑΜΙ: Λιμνάκαρος, Κεφάλι (το), Βατσογιάννη το
πρινάρι, Κατάλυμα του Καυκή, Μεσα-αρμί, Ξεροκάμπια (τα), Σκάλα
Γαιδουρολάκων, Γαιδουρολάκοι (οι), πηγή Βρασάμι (το), Σελί
Βέργας, Βολάκους (στους), Αφέντης (ο).
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΒΑΘΙΑ:
Λιμνάκαρος, Πορος τσ’ Αργυρής, Πελεκάνο (το), Γαιδουρολάκοι (οι),
Σελί του Ξερακιά (το), Λάκος του Ξερακιά (ο). Μαγιάτικο (το),
Μεσοβούνι (το), Κισωτή – Ποταμός (παραπόταμος Ανεποδάρη),
Οροπέδιο - Βαθιά (τα)
ΒΟΥΝΟΚΟΡΦΕΣ - ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΤΗΣ
Αβρασάμι, το: Τοπωνύμιο με πηγή στην κορφή της Δίκτης,
πάνω από το Βιτσιλόνερο. Ονομάζεται έτσι, επειδή στην πηγή αυτή
φυτρώνει άγριος δυόσμος (τοπικά Αβράσαμος). Εκεί ήταν η μάντρα
του Κρασανάκη Γρηγόρη, ανιψιού του Καπετάν Αδάμη Κρασανάκη >
Κρασαδάμη
Αγριμονερό, το: Τοπωνύμιο με πηγή στην κορφή Σπαθί της
Δίκτης, η πηγή είναι σε υψόμετρο περίπου 2.000 μ. . Από εκεί
υδρεύεται βασικά ο Άγιος Γεώργιος.
Άδηλος, ο: Τοπωνύμιο με μικρό οροπέδιο με λάκκους που
βρίσκεται στη διαδρομή Αγίου Γεωργίου-Λιμνακάρου , μεταξύ
Κουτσούρας και Φασόσελου. Ονομάζεται άδηλος, επειδή δε φαίνεται
και δεν έχει ορατότητα στο Οροπέδιο Λασιθίου, αν και βρίσκεται στην
κορυφή του πρόποδα Κουτσούρα της Δίκτης και αυτό, γιατί είναι
οροπέδιο λάκκοι.
Άδηλου ο λάκκος, του: Ο μεγάλος λάκκος στο μικρό
οροπέδιο Άδηλος στο Φασόσελο..
Αλεπολούστρες ή Ανεμολούστρες), σ’τσι: Πηγή και
τοπωνύμιο λίγο πριν από το Βιτσιλόνερο. Ονομάζεται έτσι, επειδή
εκεί λούζονται οι αλεπούδες Εκεί εκτελέστηκαν 18 Γερμανοί
Αξιωματικοί μετά τη μάχη της Σύμης για τα εγκλήματά τους κατά των
άμαχων.
Ανεστάση, στ’: Μικρή πηγή και τοπωνύμιο στη βόρεια πλευρά
του Στροβιλίου (1955). Εκεί τελευταία έχει ιδρυθεί ορεινό καταφύγιο
από τον Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου: Πρωτεργάτες: Χρ.
Φαρσάρης, Γιώργος Κασαπάκης, Δημ. Στεφανάκης κ.α.
Άσπρο σελί, το: Τοπωνύμιο διαδρομής Βαθιά-κορφή Δίκτης.
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Αφέντης, ο: Τοπωνύμιο,
βουνοκορφή και Ιερός Ναός
(μεταμόρφωσης Σωτήρος) του ορεινού όγκου της Δίκτης προς τα
δυτικά, παραδίπλα από την κορφή Ψαρή Φοράδα ή Ψαρή Μαδάρα.
Είναι η δεύτερη σε ύψος βουνοκορφή (2141 μ.) της οροσειράς της
Δίκτης, Η υψηλότερη ονομάζεται σπαθί ή Εντείκτης (2148 μ.), βλέπε
η Δίκτη ή Εντείκτης. Στην κορυφή της κορφή Αφέντης υπάρχει
πέτρινο εξωκλήσι του Αφέντη Χριστού (Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος), που εορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Στη θέση του υπήρχε
σπήλαιο με βαθμωτή κάθοδο στη δυτική του όψη, το οποίο η
μυθολογική παράδοση θέλει ως το παρατηρητήριο του αρχηγού των
Σαραντάπηχων που χρησιμοποιούσαν ως κατοικίες τους τα σπήλαια
στη θέση Χώνες, Οι Σαρανταπηχοι, σύμφωνα με τα παραμύθια της
Κρασαναδάμαινας, ήταν κάποια φυλή από τις πρώτες που είχαν έλθει
και κατοικήσει στην Κρήτη και οι οποίοι αφενός ονομάστηκαν έτσι
επειδή ήταν πάρα πολύ υψηλοί και αφετέρου έκαναν τα διάφορα
γεωλογικά φαινόμενα, όπως το καλούμενο «Χτίρι, το» , και τα
παράξενα σπήλαια που υπάρχουν στις εκεί τριγύρω περιοχές και που
φαίνεται να μην είναι έργο σημερινών ανθρώπων.
Η ονομασία «αφέντης» σημαίνει αυτός που υπερέχει και
εξουσιάζει. Ετυμολογικά η λέξη «αφέντης» απ΄όπου και «αφεντικά»
προέρχεται από το ελληνικό «αυθέντης > τούρκικα efenti» = ο έχων
(αφ εαυτού) αυθεντία, άρα από μόνος του υπεροχή, εξουσία κ.λπ..
Η κορφή (βουνοκορφή) Αφέντης, όπως και οι τριγύρω περιοχές
(Χώνες, βαθιά, Βιτσιλόνερο, Αβρασάμι κ.λπ.) ανήκει την οικογένεια
Κρασανάκη από τον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου και για το λόγο αυτό εκεί
ιδρύθηκε αρχικά το λημέρι του καπετάν Αδάμη Κρασανάκη ή
Κρασαναδάμη επι Γερμανικής Κατοχής 1941-1945, και μετά στη θέση
Βισιλόνερο - Μάντρα Κρασαναδάμη το Γενικό Αρχηγείο της Εθνικής
Αντίστασης
Κρήτης
1941-45
(Εμμ
Μπαντουβάς,
Αδάμης
Κρασανάκης, Ποδιάς κ.α.).
Για τον ίδιο λόγο το1936 το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό
Δικαστήριο /Καθορισμού Κοινοτικών Ορίων , όπου είχε καταφύγει
δικαστικώς η Κοινότητα της Σύμης Βιάννου διεκδικώντας την περιοχή
Αφέντης, όρισε με την αρ. 77/1936 απόφαση του ότι η περιοχή

Αφέντης ανήκει στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου.
Για τον ίδιο λόγο εκεί κτίστηκε εκεί από την οικογένεια
Κρασανάκη ο Ναός του Αφέντη Χριστού. Συγκεκριμένα κτίστηκε
κάπου μεταξύ 1880 – 1897 από την αείμνηστη Δέσποινα
Δημητρουλάκη- Κρασανάκη, σύζυγο του αείμνηστου Βασίλη
Κρασανάκη ή Κρασανοβασίλη, τη θρυλική Κρασανοβασίλαινα μάνα
του αείμνηστου Καπετάν Αδάμη Κρασανάκη ή Κρασαναδαμη. Η κτίση
του έγινε,
επειδή ήταν τάμα της οικογένειας προκειμένου να
απελευθερωθούν από τους κατακτητές Τούρκους.
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Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 1897 είχαμε σε όλη την Κρήτη
Τουρκική Κατοχή κατά την οποία τόσο ο Ελληνισμός, όσο και ο
Χριστιανισμός ήταν σε διωγμό. Μάλιστα προ αυτού αφενός είχαν
πολλοί Κρήτες αλλάξει θρησκεία και έγιναν Τουρκοκρήτες και
αφετέρου είχαν ξεσπάσει πάρα πολλές επαναστάσεις. Υπενθυμίζεται
επίσης ότι μετά από το Οθωμανικό Διάταγμα «Χατι Χουμαγιούν» του
1856», συμφωνία που έγινε μεταξύ Χριστιανών και των κατακτητών
Οθωμανών και το οποίο έλεγε μεταξύ άλλων και ότι στο εξής οι
χριστιανοί είναι ελεύθεροι να κτίζουν εκκλησίες και να ασκούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα, άρχισαν να κτίζονται στην Κρήτη
εκκλησίες. Στην πραγματικότητα αυτό υλοποιήθηκε μετά από τις
επαναστάσεις των ετών 1866-1898, βασικά επι Κρητικής Πολιτείας,
γιατί επι της ουσίας οι Οθωμανοί δεν προέβαιναν στην υλοποίηση του
Χάτι Χουμαγιούν.
Ο θρύλος λέει, σύμφωνα με την αφήγηση του καπετάν
Κρασαναδάμη, αφήγηση που έχει δει το φως της δημοσιότητας πάρα
πολλές φορές, ο τελευταίος αγάς της περιοχής επί Τουρκοκρατίας
καβάλησε μια ψαρή φοράδα, έβαλε και την κερά (την κυρία) με το
κοπέλι (παιδί ) τους στα καπούλια της και ξεκίνησαν να πάνε στην
κορφή που σήμερα λέγεται Αφέντης προκειμένου να δουν από εκεί
τη θέα και τον τόπο στον οποίο ήταν υπεύθυνος ο αγάς. Φτάνοντας
στη θέση που είναι σήμερα το μοναστήρι του Αφέντη Χριστού
ξεπέζεψε και είπε στη φοράδα του: «Προσκυνώ σε φοράδα μου που
μας έβγαλες εδώ πάνω στον ουρανό», όμως πριν προλάβει να
τελειώσει τη φράση του άρχισε να βροντά, να αστράφτει, έγινε
συσκοτισμός, βροχή κ.λπ. κ.λπ. και την επόμενη μέρα η ψαρή
φοράδα βρέθηκε στην κορφή που σήμερα ονομάζεται «Ψαρή
Φοράδα» ή «Ψαρή Μαδάρα», το παιδί στην κορφή που σήμερα
ονομάζεται «Κοπέλι» και η κερά (κυρία) στη θέση που σήμερα
ονομάζεται «Κερά» ή κατ’ άλλους εκεί που ονομάζεται σήμερα
«Πόρος της Κεράς κ.α.
Ο Βασίλης Κρασανάκης ή Κρασανοβασίλης γεννήθηκε το 1860
στο χωριό Άγιος Γεώργιος του Οροπεδίου Λασιθίου και ήταν ο
μεγαλύτερος από τα 8 αδέλφια του Κωνσταντίνου Κρασανάκη ή
Κρασανού. Με τη σύζυγό του Δέσποινα Δημητρουλάκη - Κρασανάκη
(την καλούμενη Κρασανοβασίλαινα) απέκτησαν 7 γιους, τους:
Μανώλη, Αντώνη, Νικόλαο, Γιάννη, Αδάμη, Γιώργη (σκοτώθηκε στη
Μικρά Ασία) και Τηλέμαχο. Όλοι έλαβαν μέρος και στη Μικρασιατική
εκστρατεία.
Βαθιά, τα: Βαθουλωτό μεγάλο οροπέδιο, απ΄όπου, προφανώς,
και η ονομασία «Βαθιά», με πάρα πολλά άγρια δέντρα στη δυτική
πλευρά της Δίκτης. Διαιρείται σε επι μέρους τοπωνύμια: Κισωτή,
Περβόλα, Ρουσάκι, Λιμνί, Κοπέλι, Βιγλοτόπι, Πόρος Κεράς κ.α.

38

39
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Βιγλοτόπι ή βιγλοπάτι, το: τοπωνύμιο στο Οροπέδιο Βαθιά
Βιτσιλόνερο, το: Με την ονομασία αυτή καλείται η πηγή που
βρίσκεται στη δυτική μεριά της Δίκτης, εντός του ποταμού που
βρίσκεται στην περιοχή που καλείται «Χώνες». Εκεί πίνουν νερό οι
Βιτσίλες, ήτοι οι κριτικοί γυπαετοί. Με την ίδια ονομασία καλείται και
η γύρω περιοχή στη οποία υπάρχουν πάρα πολλά σπήλαια. Η
περιοχή Χώνες (Βιτσιλόνερο κ.λπ.) ανήκει στην οικογένεια
Κρασανάκη και γι αυτό εκεί, στη σπηλαιόμάντρα του Κρασανάκη
Αδάμη > Κρασαναδάμη, επι Γερμανο-ιταλικής Κατοχής της Κρήτης
(1941-1945) ιδρύθηκε το λημέρι του καπετάν Κρασαναδάμη, το
οποίο μετά μετατράπηκε σε Γενικό Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης
Κρήτης, επειδή εκεί κατέφυγαν και ο καπετάν Μπαντουβάς και ο
καπετάν Ποδιάς. Το χειμωνικό καιρό το λημέρι μεταφερόταν στου
Χαμαίτη.
Γαϊδουρολάκκοι, οι: Τοπωνύμιο στη διαδρομή ΛιμνάκαροςΑφέντης, καθώς και ένα άλλο πηγαίνοντας προς τα Βαθιά και το
οποίο βρίσκεται .πριν από το Σελί του Ξερακιά.
Κεφάλι, στο: Τοπωνύμιο της περιοχής Λιμνάκαρου.
Κισάφι, το: Τοπωνύμιο – βουνοράχη μεταξύ του Βιτσιλόνερου
και του Οροπεδίου Βαθιά. Εκεί ήταν μάντρα της οικογένειας
Κρασανάκη Νικόλη, αδελφού του καπετάν Κρασαναδάμη.
Κισωτή, η: Τοπωνύμιο στο οροπέδιο των Βαθιών, όπου
υπήρχε μια από τις μάντρες του καπετάν Γιώργη Κρασανάκη, γιου
του καπετάν Κρασαναδάμη. Από εκεί αρχίζει το φαράγγι προς το
Βιτσιλόνερο και τις χώνες.
Κόκες, οι: Τοπωνύμιο στην περιοχή Χώνες της Δίκτης, έναντι
από το Βιτσιλόνερο. Έχουν κάπου το ίδιο ύψος με αυτό του
Αβρασάμι. Ονομάζεται έτσι επειδή είναι ραχοκοκαλιά με κόγχες ως η
κτένα
Κοπέλι, το: τοπωνύμιο στο Οροπέδιο Βαθιά προς Αφέντη
Κουτσούρα η: Ριζοβούνι της Δίκτης στην αρχή της διαδρομής
Αγίου Γεωργίου-Λιμνάκαρου. Βρίσκεται άνωθεν του χωριού
Κουδουμαλιά και πριν από το ριζοβούνι Περιστεράς ή Φασόσελο.
Λέγεται έτσι επειδή δεν έχει δέντρα πλην μόνο τα απομεινάρια
κούτσουρά τους.
Λάζαρος, ο: Η ανατολική κορφή της Δίκτης, με 2.085 μ.
Λέγεται έτσι , μάλλον, επειδή είναι φτωχός σε δέντρα.
Λακκάκια, τα: Ευρείς λάκκοι που βρίσκονται πάνω στο
ριζοβούνι της Δίκτης με την ονομασία Κουτσούρα και προς τη μεριά
του καλούμενου «Πόρος Λιμνακάρου». Εκεί υπάρχουν μεγάλοι
αρόλιθοι (= γούρνες σε βράχους) που μαζεύουν βρόχινο νερό.
Λιμνάκαρος, ο: Είναι ένα μικρό (περίπου 1000μ κατά την
κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και 600μ από βορρά προς
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νότο) οροπέδιο που βρίσκεται νότια του οροπεδίου Λασιθίου, κοντά
στα χωριά Άγιος Γεώργιος, Κουδουμαλιά , και με περίπου 1120 μ.
υψόμετρο, στους πρόποδες της κορυφής Σπαθί (2148 μ.). Το
οροπέδιο αυτό αρχικά καλλιεργούνταν σε μεγάλο μέρος του. Τώρα
χρησιμοποιείται κυρίως ως βοσκότοπος αιγοπροβάτων. Στο δυτικό
μέρος του οροπεδίου υπάρχει ένα δίκλιτο εκκλησάκι αφιερωμένο
στο Άγιο Πνεύμα και στη Μεταμόρφωση Σωτήρος. Στο υπέρθυρο,
καθώς και στο παράθυρο του ναού υπάρχει η επιγραφή χρονολογίας
1848 ή 1878 . Ο Λιμνάκαρος είναι πάνω στην Ευρωπαϊκή διαδρομή
πεζοπορίας Ε4. Νοτιοδυτικά του οροπεδίου στην περιοχή Ανεστάση
και σε ύψος 1350μ υπάρχει ένα ορειβατικό καταφύγιο Το ανατολικό
μέρος του Λιμνάκαρου ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου και το δυτικό σ’ αυτή του Αβρακόντε. Είναι το μεγαλύτερο
οροπέδιο της Δίκτης μετά από αυτό του Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει
πλούσια άγρια χλωρίδα και σ' αυτό ευδοκιμούν δέντρα όπως
καρυδιές, αχλαδιές, μηλιές κ.α. Παλιότερα ευδοκιμούσαν εκεί σιτηρά
και όσπρια. Η πρόσβαση με αυτοκίνητο στο Λιμνάκαρο γίνεται κυρίως
από τον Αβρακόντε. Πεζόδρομοι υπάρχουν και από το χωριά Αγιος
Γεώργιος και από το χωριό Καμινάκι.
Λιμνί, το: τοπωνύμιο στο Οροπέδιο Βαθιά
Μαγιάτικο, το: Τοπωνύμιο και πηγή μετά το Σελί Ξερακιά
πηγαίνοντας προς τα Βαθιά
Μαδάρα, η: Οι κορφές της Δίκτης (Λάζαρος, Σπαθί, Αφέντης
κ.α.) λόγω του ότι εκεί ο άνεμος, το κρύο και το χιόνι έχουν μαδήσει
τα πάντα,
από το μαδώ > μαδαρός, μαδημένος, μα(ν)δάρα >
μαντάρα κ.α.
Μαζάκι (το): Πηγή στις Χώνες, πάνω από το Βιτσιλόνερο,
πηγαίνοντας προς την κορφή Αφέντης
Μαύρο Δάσος, στο: Τοπωνύμιο νότια του Λιμνάκαρου. Το
δασωμενο μέρος κάτω από το δέτη (γκρεμνό που σχηματίζει η κορφή
Σπαθί.
Μεγάλη κορφή, η: Κορφή δυτικά του Λιμνάκαρου με 1309 μ.
υψόμετρο. Είναι η μεγαλύτερη κορφή σε σχέση με τις άλλες που
βρίσκονται γύρω της (Κουτσούρα, Φασόσελο κ.α.).
Παλαιμιτάτο, το: Τοπωνύμιο στο νότιο τμήμα του
Λιμνάκαρου. Βρίσκεται απέναντι από το Μαύρο Δάσος.
Μαύρη Κεφάλα, η: Τοπωνύμιο στην ευρύτερη περιοχή
Πελεκάνο
Μέσα Κεφάλι, το: Τοπωνύμιο – λόφος στο νότιο μέρος του
Λιμνακάρου στα δεξιά του Αγίου Πνεύματος, όπου υπήρχε παλιά η
μαντρα του Χατζάκη Νικολάου (Χατζονικόλη). Από εκεί περνά-ξεκινά
μονοπάτι προς την Κορφή Σπαθί και προς την κορφή Αφέντης
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Μεσαρμί, το: Τοπωνύμιο στη διαδρομή Λιμνάκαρου-Κορυφής
Αφέντης προς Μαύρο Δάσος. Η λέξη αποτελείται από δύο συνθετικές
λέξεις, το μέσα και το αρμί. Το πρώτο συνθετικό μας δηλώνει τη θέση
του υψώματος, ενώ το δεύτερο συνθετικό υποδηλώνει το είδος,
δηλαδή ότι είναι ύψωμα προς τα μέσα μιας περιοχής.
Μεσοβούνι, το: Μικρό όρος με βαθουλωτό οροπέδιο πριν
φτάσουμε στο Οροπέδιο τα βαθιά (πριν από το τοπωνύμιο Κισωτή) .
Μηλιάς το δέτη (τση, στης): Τοπωνύμιο με αγριομηλιές στο
δέτη (γκρεμνό) της Δίκτης προς το Λιμνάκαρο.
Μουζογένη Βρύση, στη: Τοπωνύμιο με πηγή στην ευρύτερη
περιοχή Πελεκάνο
Πελεκάνο, το: Είναι τοπωνύμιο που βρίσκεται στο δρόμο
αφήνοντας το Λιμνάκαρο και πηγαίνοντας προς το Βιτσιλόνερο, και
Αφέντη. Διαιρείται σε επιμέρους τοπωνύμια, όπως προκύπτει από τα
συμβόλαια αγοράς του το 1886 από το Βασίλη Κρασανάκη και
Δημήτριο Φανουργιάκη από τον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου: Μουζογένη
Βρύση, Μαυρη Κεφάλα, Σελί της Γούβας, Πορισαρι, Ρούσο Λάκο κ.α.
Εκεί είχαν τις μάντρες τους ο Κρασανάκης Γρηγόρης (στου
Πορισάρι), οι Φανούργιάκηδες (ή Ιταλίδες), οι Χατζάκηδες,
ο
Μενέλαος Μακαρούνης, ο Κρασανάκης Γιώργος στο Ρούσο Λάκκο
κ.α.. Υπάρχει εκεί και πολύ βαθιά λατσίδα
Περβόλα, η: Τοπωνύμιο πεδινό στο Οροπέδιο Βαθιά,
πηγαίνοντας προς την Έμπαρο – ξενιάκο.
Περιστεράς, ο: Σπήλαιο στη ΒΔ πλευρά του Λιμνάκαρου.
Πετράς, ή Πετράδες, οι: Πετρώδες τοπωνύμιο στη νότια
περιοχή Λιμτνακάρου.
Πετροκαλύβα, η: Δυο τοπωνύμια, το ένα βρίσκεται στο πλάι
του πρόποδα της Δίκτης με το όνομα Κουτσούρα, κάτω από το
σπήλαιο με το όνομα «ο Σπήλιος» και το άλλο βρίσκεται στο πλάι του
λόφου Κάστελος, δίπλα από το τοπωνύμιο Κουτσουνάρι και που εκεί
σήμερα υπάρχουν σπίτια του οικισμού Πλαθιανός.
Πιθάρα, στη: Ορεινό τοπωνύμιο στο ριζοβούνι (στον
πρόποδα) της Δίκτης με την ονομασία Κουτσούρα. Λέγεται και
«Λακκάκια στα» , όπου βλέπε περισσότερα.
Πόρος Κεράς, ο: Τοπωνύμιο πέρασμα στα Βαθιά πηγαίνοντας
προς Αφέντη.
Πόρος (Λιμνακάρου), ο: Με την ονομασία «ο Πόρος» ή
«στον (μ)πόρο» καλείται το φαράγγι απ΄όπου πορίζει (ξεπροβάλει,
κατεβαίνει) ο ξεροπόταμος Κατρουλάς από τα Β.Α. του Οροπέδιο
Λιμνακάρου προς το Οροπέδιο Λασιθίου. Πολλοί συγχέουν τον Πόρο
αυτό με τον Πόρο του Χαυγά. Ο Πόρος Χαυγά είναι το φαράγγι
απ΄όπου πορίζει από το Οροπέδιο Καθαρό προς το Οροπέδιο
Λασιθίου ο Μεγαλύτερος ξεροπόταμός του, ήτοι ο καλούμενος
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Μεγάλος Ποταμός. Στον εν λόγω Πόρο υπάρχει και πρόσβαση με
αυτοκινητόδρομο, όμως σήμερα δεν είναι και σε πάρα πολύ καλή
κατάσταση.
Πόρος Ατσιπά, ο: Έτσι λέγεται ο Πόρος (Λιμνακάρου) από
τους κατοίκους του χωριού Αγίου Κωνσταντίνου και από το γεγονός
ότι εκεί κατά την παράδοση τους υπήρχε, λένε, κάποτε φρουρός
(ατσιπάς) που φύλαγε τη διάβαση. Κατά το Στ. Ξανθουδίδη η λέξη
«ατσιπας» έχει προέλευση βαρβαρική (περσική) και σχετίζεται με τη
λέξη sipah που σημαίνει στρατιώτης Πηγή: ναυπηγός Ιωάννης
Καραβέλλας)
Πόρος τσ’ Αργυρής, ο: Τοπωνύμιο στη δυτική πλευρά του
Λιμνάκαρου. Από εκεί ξεκινούν δυο μονοπάτια, το ένα για
βιτσιλόνερο-Αφέντης και τοπ άλλο για το οροπέδιο τα Βαθιά.
Ρούσσος Λάκκος, ο: Μικρό οροπέδιο στην ευρύτερη περιοχή
Πελεκάκου. Βρίσκεται μετά από μερικά Λακκούδια απο του Πορισάρι
και πριν από το Κισάφι, τις Ανεπολούστρες ή Ανεμολούστρες και το
Βιτσιλόνερο. Εκεί είχε τη μάντρα του ο καπετάν Γιώργης
Κρασανάκης, γιος του Καπεταν Κρασαναδάμη.
Σελί του Ξερακιά, το: Τοπωνύμιο μετά αό τους
Γαιδουρολάκους πηγαίνοντας προς τα Βαθιά
Σελί της Γούβας, το: Τοπωνύμιο στην ευρύτερη περιοχή
Πελεκάνο
Σελί τση Βέργας, στο: Τοπωνύμιο στη διαδρομή Λιμνάκαρου
– κορφή Δίκτης.
Σκαλοπούλα, η: Πηγή και τοπωνύμιο στο Λιμνάκαρο.
Σκαφίδια, στα: Περιοχή με πηγή, μια από τις κύριες πηγές
τροφοδοσίας του χωριού Άγιος Γεώργιος, στο ανατολικό άκρο του
Λιμνάκαρου. Από εκεί αρχίζει ο Πόρος (Λιμνακάρου) προς Οροπέδιο
Λασιθίου. Ονομάζεται έτσι, επειδή έξω από την πηγή υπάρχουν
μικρές σκάφες νερού, για να πίνουν τα ζώα νερό.
Σκλαβομύτη, στου: Πηγή και τοπωνύμιο στο δυτικό τμήμα
του Λιμνακάρου.
Σταριού το πλάι, στου: Τοπωνύμιο στη διαδρομή ΛιμνάκαροΑφέντης της Δίκτης.
Στροβίλι, το: Ύψωμα (1553) ΝΔ του Λιμνάκαρου. Οφείλει το
όνομά του στο κωνικό σχήμα που σχημάτισε κατά τις διάφορες
γεωλογικές περιόδους που επικρατούσαν μεγάλες μεταβολές στο
φλοιό της γης. Το σχήμα είναι στροβιλώδες, σαν να προέκυψε από
περιστροφή του ορεινού αυτού όγκου.
Σόπατα, στα: Τοπωνύμιο στη διαδρομή Αγίου ΓεωργίουΛιμνάκαρου.
Σπαθί, το: Η υψηλότερη κορυφή της Δίκτης (2148). Στα
αρχαία κείμενα λέγεται και Εντείκτης (βλέπε Δίκτη).
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Σπήλιος, ο: Μεγάλο και επιβλητικό σπήλαιο πάνω από τα
χωριά Άγιος Γεώργιος και Κουδουμαλιά, στην περιοχή «Ρίζωμα
Κουτσούρα». Γύρω από το σπήλαιο υπάρχουν (υπήρχαν, σήμερα δεν
υπάρχουν) αγριομηλιές, κισσοί, πουρνάρια κ.α. φυτά. Κάποιος με το
όνομα Αποστόλης τον είχε χρησιμοποιήσει και ως μάντρα και γι αυτό
μερικοί τον λένε και του Αποστόλη ο σπήλιος. Μερικοί τον ταυτίζουν
με το σπηλαίο της Μυθολογίας, όπου γεννηθήκαν ο Ιδαίος Ηρακλής
και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι.
Φασόσελο, το: Το δεύτερο σελί ή άλλως αρμί πηγαίνοντας
προς το Λιμνάκαρο απο Κουδουμαλιά (μετά από την Κουτσούρα) και
απ΄όπου βλέπουμε τον κάμπο του Λιμνακάρου. Εκεί βρίσκεται το
σπήλιο ο Περιστεράς.
Χαλασα, η: Πλάγια με πολλά χαλίκια που βρίσκεται πάνω από
το τοπωνύμιο Κισωτή
Χτίρι ή Κτίρι, το: Τοπωνύμιο απέναντι από το Κισάφι, τα
χωρίζει το ποταμι - φαράγγι, με μεγάλο γκρεμό που μοιάζει με τοίχο.
Χώνες, οι: Με την ονομασία αυτή καλείται ένα από τα
μαγευτικότερα και μεγαλύτερα φαράγγια και συνάμα μια από τις
δυτικές κορφές- πλευρές της Δίκτης. Ονομάζεται έτσι, επειδή μοιάζει
με τεράστιο χωνί που λαμβάνει τα νερά του ουρανού. Είναι η κύρια
πηγή του μεγαλύτερου ποταμού της Κρήτης, του Αναποδάρη. Εκεί
βρίσκονται πάρα πολλές πηγές (Βιτσιλόνερου, Μαγιάτικου, Κάτω
Νερό, Μέσα νερό κ.α.) και πάρα πολλά σπήλαια (με μεγαλύτερα,
αυτά στο Βιτσιλόνερο, Μαντρα - λημέρι Κρασαναδάμη κ.α. , τα οποία
αποτελούσαν καταφύγια των επαναστατών κατά την Ενετοκρατία
και Τουρκοκρατία.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΤΗΣ
Άγιος Μανώλης, ο: Οροπέδιο δυτικά της Δίκτης προς την
επαρχία πεδιάδας. Ανήκει στο χωριό Καμινάκι. Οφείλει την ονομασία
του στην εκεί εκκλησία του Αγίου Μανώλη.
Ασφεντάμι, το: Ύψωμα 1701 μ. και τοπωνύμιο μεταξύ
κορφών Δίκτη 2148 μ. και Αφέντης 2141 μ. Με το ίδιο όνομα υπάρχει
και στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, στο βουνό άνω δεξιά πριν την
είσοδο στο φαράγγι του Χαυγά και στου Λαγού.
Αμπελιτσά, η: Τοπωνύμιο μεταξύ των κορυφών Δίκτη (2148)
και Αφέντης (2141). Η ύπαρξη ενός θάμνου ή δένδρου σε αλπικό
τοπίο όπως είναι το τοπίο στην κορυφή και τα πλάγια στο άνω μέρος
της Δίκτης και του Αφέντη, είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός και
αποτελεί σημείο αναφοράς, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σε ότι αφορά το όνομα του τοπωνυμίου, είναι βέβαιο ότι προκύπτει
από την παρουσία κάποιας αμπελιτσάς στην περιοχή του τοπωνυμίου.
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Η αμπελιτσιά (Zelkova abeliceae) ή «ανέγνωρο δένδρο», είναι
ενδημικό δένδρο της Κρήτης, ένα από τα σπανιότερα δέντρα στον
κόσμο, που φύεται αποκλειστικά στα βουνά της Κρήτης σε μικρούς
πληθυσμούς. Απο τους βλαστούς της αμπελιτσάς, καθώς και του
πρίνου φτιάχνονται ωραίες κατσούνες (μπαστούνια)
Αμπελιτσάς το πρόβαρμα, σ’τση: Τοπωνύμιο μεταξύ των
κορυφών Δίκτη (2148) και Αφέντης (2141). Από τη θέση του
τοπωνυμία συμπεραίνεται ότι συμπίπτει ή είναι μέρος του
τοπωνυμίου Αμπελιτσά.
Καβαλάρη το πάτημα, του: Τοπωνύμιο της κορυφής Αφέντης
της Δίκτης.
Χαμέτη το ύψωμα (βρύση), στου: Το ύψωμα 1734 ΝΑ της
κορφής Αφέντης της Δίκτης. Εκεί μεταφερόταν το Χειμώνα από το
Βιτσηλόνερο (από τη μάντρα Κρασαναδάμη) το λημέρι ανταρτών της
Εθνικής Αντίστασης 1941-1945.
Βιργιωμένος, ο: Μία από τις δυτικές βουνοκορφές (1414) της
Δίκτης.
Λάπαθο, στη: Τοπωνύμιο στη δυτική πλευρά της κορφής
Αφέντης της Δίκτης, 1260 μ. υψόμετρο.
Χρυσοκάμινα, τα: Τοπωνύμιο κοντά στην κορυφή Αφέντης
της Δίκτης.

ΕΚΟ ΠΑΡΚ ΛΑΣΙΝΘΟΣ (ΞΕΝΩΝΕΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΜΙΧ. ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ)
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Ευφροσύνη ΚρασανάκηΠαπαδάκη-Χριστοπούλου

Περυσυνάκη

και

Μαρία
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ, Η ΔΙΚΤΗ
Το Οροπέδιο Λασιθίου και οι εκεί δύσβατες και απόκρημνες
βουνοκορφές της Δίκτης αποτελούσαν πάντοτε το μεγαλύτερο
αντιστασιακό κέντρο της Κρήτης. Το Οροπέδιο Λασιθίου και τις εκεί
δύσβατες και απόκρημνες βουνοκορφές είχαν ως κεντρικό τους
ορμητήριο οι επαναστάσεις των Αγιοστεφανιτών το 1212, των
Χορτατσών το 1273, των Καψοκαλύβων το 1341, και των αδελφών
Καλλέργη το 1363 ενάντια στους κατακτητές Βενετσιάνους.. Μάλιστα
γι αυτό οι Ενετοί το βάφτισαν “αγκάθι στην καρδιά της Βενετίας (
Spina nel cuore di Venezia”) και το κατέστρεψαν μαζί με τον
Μυλοπόταμο και των Ανώπολη των Σφακίων, πολλές φορές. Επίσης
εκεί επι τουρκοκρατίας έγιναν οι μεγαλύτεροι αντιστασιακοί αγώνες
για την ελευθερία της Κρήτης, όπως η ιστορική Μάχη Λασιθίου που
έγινε το 1866 μεταξύ των Κρητών επαναστατών και Οθωμανών
κατακτητών – απ΄ όπου πήρε ο νομός αυτή την ονομασία που έχει,
δηλαδή
την
ονομασία
Νομός
Λασιθίου. Επίσης
εκεί
επί
Γερμανοιταλικής κατοχής (1941 – 45), αρχικά στη Μάντρα του
καπετάν Κρασαναδάμη» στη Θέση «Βιτζηλόνερο» και μετά «στου
Χαμαίτη τη βρύση», ήταν το κεντρικό Αρχηγείο της Εθνικής
Αντίστασης Κρήτης επι Γερμανικής Κατοχής ( των καπεταναίων:
Μανώλη Μπαντουβά, Αδάμη Κρασανακη κ.α.)

Η ΔΙΚΤΗ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1960-1970
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1. ΤΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΡΟΣ Η ΔΙΚΤΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
Το όρος «η Δίκτη» (2.148 μ.) της Κρήτης και ο Όλυμπος είναι
τα πιο διάσημα βουνά στον Κόσμο, επειδή στη Δίκτη γεννήθηκε και
ανατράφηκε ο Δίας, ο πατέρας των θνητών και των θεών, και στον
Όλυμπο ο Δίας είχε το θρόνο του, σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική
θρησκεία και μυθολογία των Ολύμπιων Θεών. Το μεγαλύτερο μέρος
της Δίκτης ανήκει γεωγραφικά και ιδιοκτησιακά στο Δήμο Οροπεδίου
Λασιθίου και ιδιαίτερα στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Αβρακόντε
Επεκτείνεται στα ανατολικά μέρη του νησιού, στα σύνορα νομού
Λασιθίου-Ηρακλείου, σχηματίζοντας το περίφημο Οροπέδιο Λασιθίου
(είναι σαν ταψί με μέσο ύψος 850 μ.). Η κορυφή της Δίκτης με το
μεγαλύτερο ύψος λέγεται Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και βρίσκεται
νότια του οροπεδίου. Στα δυτικά της Δίκτης βρίσκεται η κορφή
Αφέντης Χριστός (2.141 μ.) και ανατολικά της ο Λάζαρος (2.085 μ.)
κ.α. Στα νοτιοανατολικά του οροπεδίου Λασιθίου βρίσκεται ένα
δεύτερο μεγάλο οροπέδιο, το Καθαρό στα 1140 μ. Ανατολικά του
Καθαρού βρίσκονται οι κορυφές Τσίβη (1664 μ) και Πλατιά Κορυφή
(1489 μ). Στα νοτιοδυτικά του οροπεδίου Λασιθίου βρίσκονται οι
κορυφές Σαρακηνό (1588 μ), Μικρός Αφέντης (1571 μ), Τούμπα
Μούτσουνα (1538 μ), και Βιργιωμένο όρος (1414 μ).
Βορειοανατολικά του οροπεδίου Λασιθίου υψώνεται ο ορεινός
όγκος της Σελένας (1559 μ) που στα ανατολικά εκτείνεται στην
κορυφή Μαχαιράς (1487 μ). Εκτός από τα οροπέδια Λασιθίου και
Καθαρού, στη Δίκτη υπάρχουν ακόμα μερικά μικρότερα όπως
το Λιμνάκαρο (1125 μ), η Λάπαθος (1260 μ), ο Ομαλός Βιάννου
(1325 μ), η Έργανος (950 μ) και η Νίσσιμος (930 μ). Αρκετά
φαράγγια διασχίζουν τον ορεινό όγκο της Δίκτης. Ένα από αυτά με
το όνομα Χαυγάς συνδέει τα οροπέδια Καθαρού και Λασιθίου. Άλλα
σημαντικά φαράγγια είναι της Εργάνου, του Ξενιάκου, της Λαπάθου,
της Σαρακίνας και του Μπουφάνη (των γυπαετών) στα
νοτιοανατολικά καθώς και της Κριτσάς και του Αδριανού στα
ανατολικά. Η όλη περιοχή της Δίκτης είναι οικολογικής σημασίας,
καθώς αποτελεί τόπο διαμονής αρπακτικών πτηνών (γυπαετού κ.α.).
Το οροπέδιο με το όνομα Ομαλός Βιάννου, κωδικός Gr 431006,
αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασία (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Νατούρα 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Το
Οροπέδιο με το όνομα Καθαρό είναι κηρυγμένο ως τοπίο Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλους (Τ/ΦΚ), σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση
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9797/12.7.70
(ΦΕΚ
666/Β/23.9.70)
του
ΥΠΕΧΩΔΕ,
και
προστατευόμενο τοπίο, σύμφωνα με το Ν. 1650/86. Τα δάση της
Δίκτης έχουν μειωθεί πάρα πολύ, επειδή στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και της Ιταλογερμανικής Κατοχής (1941-44)
καταστράφηκαν από τους κατακτητές, για να μην αποτελούν
προστασία για τους αντιστασιακούς αγωνιστές. Στα νοτιοανατολικά
και κυρίως στην κοιλάδα του Σελάκανου υπάρχουν σημαντικά δάση.
Τα δασικά είδη που κυριαρχούν είναι η τραχεία πεύκη, ο πρίνος
(πουρνάρι), ο κρητικός (α)σφένδαμος, το λιοπρίνι και το άγριο
κυπαρίσσι. Στα βορειοανατολικά της Σελένας υπάρχει και δάσος από
Αριές (Αζιλακόδασος). Οι πλαγιές με χαμηλά υψόμετρα είναι
κατάφυτες από ελιές και χαρουπιές και με πεύκα στα νοτιοανατολικά
μέρη
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ Ή ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
Φυσικό οχυρό μέσα στις ορεινές αγκαλιές του όρους Σελένας,
του όρους Αφέντης Χριστός και της θεϊκής Δίκτης, φωλιάζει το
Οροπέδιο του Λασιθίου. Σε αυτή τη φυσική, ασφαλή και με
καταπληκτική ομορφιά απομόνωση βρίσκεται το Δικταίο Άντρο,
άνωθεν του χόριού Ψυχρό, όπου:
1. Η Θεά Ρέα γέννησε το θεό Δία και επίσης τον άφησε εκεί για
ασφάλεια και για ανατροφή στους Δικταίους Κουρήτες.
2. Ο Δίας συνευρέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Ευρώπη,
καρπός των οποίων ήταν ο Μίνωας.
3. Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους.
4. Ο Μίνωας πήρε τις θείες εντολές από τον πατέρα του Δία και
τις έκανε νόμους των ανθρώπων
5. Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς
ανθρώπους που παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε
πουλιά οιωνούς: σε γλαύκες, σε κούκους κ.λπ..
6. Κατοικούσαν οι Άρπυες, τα τέρατα με φτερά και κεφάλι
γυναίκας.
Με την ονομασία «σπήλαιο του Διός ή Δικταίο άντρο»
ονομάζεται από τους αρχαίους συγγραφείς το σπήλαιο στο όρος
Δίκτη της Κρήτης, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας. Βρίσκεται
σε υψόμετρο 1025 μ. στις βόρειες πλαγιές του όρους Δίκτη και
συγκεκριμένα άνωθεν του χωριού με την ονομασία «Ψυχρό» στο
οροπέδιο Λασιθίου, από όπου και σήμερα αποκαλείται «σπήλαιο
Ψυχρού ή Δικταίο άντρο». Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει
να ανεβεί στο καταπληκτικό Οροπέδιο Λασιθίου, 850 μ, που
βρίσκεται στη Δίκτη, 2148 μ., και κοντά στις τουριστικές και
πανέμορφες παραθαλάσσιες πόλεις: Μάλια, Σταλίδα, Χερσόνησο,

49

50
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άγιο Νικόλαο, και Ιεράπετρα. Είναι το πιο διάσημο σπήλαιο σε όλο
το κόσμο και μάλιστα ήδη από τη μακρά αρχαιότητα, επειδή στο
εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο, πλούσιο σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες,
η ελληνική Μυθολογία, όπως προαναφέραμε, αναφέρει ότι
γεννήθηκε και ανατράφηκε ο πατέρας θεών και ανθρώπων, ο μέγας
Δίας. Στις μέρες μας συνεχίζει να δέχεται πολλούς επισκέπτες, όμως
όχι πια ως προσκυνητές, αλλά ως τουρίστες από κάθε γωνιά του
πλανήτη, για να το θαυμάσουν.

Δ

Δ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
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Το σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο είναι το μόνο σπήλαιο που
το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναγνωρίσει ως αυτό που γεννήθηκε ο
Δίας, σύμφωνα με την αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ Α/Φ31/ 24456/ 1834 π.ε./ 55-1976 (ΦΕΚ 699/Β/ 26-5-1976)
Υπουργική Απόφαση,
επικαλούμενη τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Κ.Ν.5351/1932
«Περί Αρχαιοτήτων» και την υπ αρ. 3 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος
του Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 22/3/76).
Με θαυμασμό και δέος αντικρίζεις το τεράστιο στόμα της
σπηλιάς, στεφανωμένο από διάφορα δένδρα και θάμνους και
πολύχρωμα αγριολούλουδα που σκορπίζουν τ' άρωμά τους ολόγυρα.
Αρχίζεις να κατηφορίζεις στο εσωτερικό της σπηλιάς κι η ατμόσφαιρα
αμέσως αλλάζει, γίνεται πιο βαριά, επιβλητική, κατανυχτική. Το φως
της μέρας δε φτάνει εδώ κάτω. Πελώριοι σταλακτίτες υψώνονται
περήφανοι, σαν γίγαντες που κρατούν στους στιβαρούς τους ώμους
την οροφή της σπηλιάς αιώνες τώρα. Την υγρή ατμόσφαιρα και τη
νεκρική σιγή ταράζουν πότε-πότε τα φτερουγίσματα των άγριων
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περιστεριών που φωλιάζουν ακόμα εδώ. Μέσα στο μισοσκόταδο
λαμπιρίζουν οι σταλακτιτικές μορφές του Δία, της "Ήρας, της
Άρτεμης, της Αθηνάς. Στο βάθος της σπηλιάς πάνω στο καθάριο νερό
μιας λίμνης καθρεπτίζεται σαν τεράστιος πολυέλαιος, δάσος
σταλακτιτών, ο περίφημος "μανδύας του Δία".
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, Έλληνες και
ξένους, στο σπήλαιο του Διός ή Δικταίο Άντρο στο όρος Δίκτη
της Κρήτης:
1) Γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας. Εδώ η θεά Ρέα,
ύστερα από συμβουλή των γονέων της, κατέφυγε και γέννησε
κρυφά από τον παιδοκτόνο σύζυγό της, τον Κρόνο, το μέγα Δία, τον
οποίο στη συνέχεια άφησε εκεί, για να τον αναθρέψουν οι Δικταίοι
Κουρήτες και με ιδιαίτερη φροντίδα των ιερών «Μητέρων», της
Αδράστεια και της Ίδης, κορες του Κουρήτη Μελισσέα, (που μετά ο
Δίας από ευγνωμοσύνη τις έκανε αστερισμό με το όνομα Άρκτοι),
πρβ:
ΗΣΙΟΔΟΣ: «πέμψαν
δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες
πίονα δήμον/ οππότ’ άρ
οπλότατον παίδων ήμελλε
τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον
μεν οι εδέξατο Γαία
πελώρη, Κρήτη εν ευρείη
τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./
ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν
δια νύκτα μέλαιναν /
πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν
δε εν χερσί λαβούσα/
άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης
υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία
Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος Καθηγητών
Κωνσταντινούπολης έτος 1889 και επίσης έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας
των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938)
ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ: Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις
Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω της
Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως
παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της
Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος
φυλάσσοντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός
φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω
καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7),
ΑΡΑΤΟΣ: «…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει ετεόν γε Κρήτηθεν
κείναι γε Διός μεγάλου ιότητι ουρανόν εισανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα
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Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις
ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε κρόνον εψεύσαντο… ( Άρατος Φαινόμενα
30 - 50)
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ: «ανδρωθέντα δ’ αυτόν (ο Δίας) φασί
πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού
μυθολογούσι»,,,, (Διόδωρος 5.72),
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ: «Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν
αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτὴν γενόμενον της τε
Μίνω του Κρητὸς και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ὁ μεν
ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω
τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν
όντα, κατέβαινεν εις το ιερὸν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθεὶς εκόμιζεν,
ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς
αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν
(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λογος 2 LXI,2)
ΝΟΝΝΟΣ: «οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς
έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω
γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 507 – 511) «Ζήτης δ’ ιεμενοισιν
ετ άσπετον εκ καματου άσθμ αναφυσιόων, μετεφώνεεν όσον άπωθεν ήλασαν
, ηδ ως Ιρις ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’ ευμενέουσα θεά πόρεν, αι δ’
υπέδυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο ερίπνης. (Απολλώνιος Ρόδιος
Αργοναυτικά Β, 433 – 434), "είρεο Δικταίης κορυθαίολον ‘Αντρον ερίπνης,
είρεο και Κορύβαντας, όπη ποτέ κούρος αθύρων μαζόν Αμαλθείης
κουροτρόφον αιγός αμέλγων… (Νόννος, Διονυσιακά XLVI, 14-17)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Αγαθοκλής ο Βαβυλώνιος εν πρώτω περί Κυζίκου φησίν
ούτως: Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν επί της Δίκτης, εν η
και απόρρητος γίνεται θυσία. …» (Αθήναιος Ναυκρατίδης, Δειπνοσοφισταί,
ΙΧ, 376α)
VERGILIUS: “Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse addidit
expedian, pro qua mercede canoros Curetum sonitus crepitantiaque aera
secutae Dictaeo caeli regem pavere sub antro».. (Publius Vergilius
Maro, Georgica ΙV, 149 – 152) = «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ,
που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή τους όταν εκείνες
ακολούθησαν τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού
το σήματα κ’ εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού μες στη σπηλιά της Δίκτης.
(Publius Vergilius Maro, Georgica ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης).
ΟΒΙΔΙΟΣ: …. «Candida Dictaei spectans tentorfia regis, Laeter, ait
doleamne geri lacrymabile bellum (43. Dictaei.] of Crete. For Dicte is mountain
of Crete). (Ovid’s Metamorphoses Fab. 1)
CULUMELLA: «Ista enim, quantis non dedeceant poetam, summatim
tamen et uno tantummodo versiculo leviter attigit Vergilius, cum sic ait:
Dictaeo caeli regem paverc sub antro». (Columella, De re Rustica IX, II, 3)
LUCRETI(US): « Phrygias inter si forte catervas
Ludunt in
numerumque exultant sanguine laeti Terrificas capitum quatientes numine
cristas Dictaeos referunt Curetas, qui Iovis illum Vagitum in Creta quondam
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occultasse feruntur, Cum pucri circum pucrum pernice chorea Armatei in
numerum pulsarent aeribus aera. (TITI LVCRETI CARI DE RERVM NATVRA
LIBER SECVNDVS, 630-635)
ITALIUS: «semiuirique chori, gemino qui Dindyma monte casta colunt,
qui Dictaeo bacchantur in antro, quique Idaea iuga et lucos nouere
silentis…..» (SILIUS ITALIUS , 17,20-21)
EPIGRAMMATA: « Caesaris alma dies et luce sacratior ilia, /Conscia
Dictaeum qua tulit Ida lovem, / Longa, precor, Pylioque veni numerosior aevo
/ Semper et hoc voltu vei meliore nite. / Hie colat Albano Tritonida multus in
auro 5 / Perque manus tantas plurima quercus eat; M. YAL. MARTIALIS,
EPIGRAMMATA, EP. 160. (IV.i)
2) Ο Δίας, όταν ανδρώθηκε, απήγε από τη Φοινίκη την
πριγκίπισσα Ευρώπη, ερωτικός καρπός των οποίων ήταν ο
Μίνωας, πρβ: «Ταύτα εκ Φοινίκης άχρι της Κρήτης εγένετο. Επεί δε επέβη τη νήσω ο μεν
ταύρος ουκέτι εφαίνετο, έπιλαβόμενος δε της χειρός ο Ζευς άπηγε την Ευρώπην, εις το Δικταίο
‘Αντρο, ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν. Ηπίστατο γαρ ήδη εφ' ότω άγοιτο». (Λουκιανός
Σαμωσατέας, Ενάλιοι Διάλογοι, 15, 4).
3) Ο Μίνωας ερχόταν κάθε εννιά ή κατ’ άλλους κάθε
χρόνο και συναντούσε τον πατέρα του το Δία προκειμένου
να του υπαγορεύει τις σοφές εντολές-νόμους του, κάτι όπως
ο Μωυσής στο όρος Σινά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ: «ων ο μεν Ομιλητής έφη γενέσθαι του
Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν ω τραφήναι τον Δία
μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το
ιερόν ‘Αντρο και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του
Διός λαμβάνειν». (Διονύσιος Αλικαρνασεύς, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Β, LXI 2)
ΠΛΑΤΩΝ: «Θα σου πω λοιπόν και για το Μίνωα, πώς τον εγκωμιάζουν
ο Όμηρος και ο Ησίοδος, για να μην αμαρτάνεις με τα λόγια εσύ, που είσαι
άνθρωπος και γιος ανθρώπου, απέναντι σε ήρωα, γιο του Δία. Ο Όμηρος
λοιπόν λέει ότι στην Κρήτη υπάρχουν ενενήντα πόλεις, στις οποίες, ανήκει και
η Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου ο Μίνωας βασίλευε, ο κάθε εννιά χρόνια
συνομιλητής του μεγάλου Δία. Αυτό είναι λοιπόν το εγκώμιο του Ομήρου για
το Μίνωα, διατυπωμένο με συντομία, τέτοιο που δεν έκανε ο Όμηρος για
κανένα ήρωα. ……. Εξάλλου το γεγονός ότι ο Δίας μόνον αυτό από τα παιδιά
του εκπαίδευσε είναι έπαινος υπέρβλητος – γιατί αυτό σημαίνει ο στίχος:
βασίλευε, ο κάθε εννιά χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία («εννέωρος
βασίλευε Διός μεγάλου οαριστής») …….. Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε
εννέα χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά του Δία , από τη μια για να μάθει
και από την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει από το Δία την προηγούμενη
φορά….. Γι’ αυτό το λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους
πολίτες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι
θεϊκοί……… Ο Μίνωας χρησιμοποιούσε το Ραδάμανθυ ως φύλακα των
νόμων στην πόλη, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν
επισκεπτόταν τρεις φορές το χρόνο τα χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των
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νόμων σε αυτά, έχοντας γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ’
όπου πήρε την ονομασία χάλκινος. Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα
παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο
βασιλικός απ’ όλους τους θνητούς βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος
γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις
πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά
την παιδεία από το Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη» (Πλάτων, Μίνως,
319 – 320)
4) Κατοικούσαν οι Άρπυιες. Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα
Αργωναυτικά αναφέρει ότι στο σπήλαιο της Δίκτης κατοικούσαν και οι Άρπιες,
οι οποίες ήσαν τρία αρπακτικά (απ΄όπου και «άρπυιες», από το χαρπάζω >
αρπάζω ) πουλιά με κεφάλι γυναίκας και οι οποίες ονομάζονταν: Αελλώ (=
θυελλώδης), Ωκυπέτη (= γοργόφτερη) και Κελαινώ (= σκοτεινή). Τα τέρατα
αυτά θεωρούνταν αγγελιαφόροι του Άδη, άρπαζαν τα παιδιά και τις ψυχές
των ανθρώπων και τις πήγαιναν στον Άδη. Οι Άρπυιες παρουσιάζονται στη
«Θεία Κωμωδία» του Δάντη (Ωδή XIII της «Κόλασης») να καταδιώκουν όσους
αυτοκτόνησαν. Ο Απολλώνιος τις φέρει να να βασανίζουν με εντολή του
Απόλλωνα το βασιλιά της Θράκης Φινέα, επειδή έκανε κατάχρηση των
μαντικών του ιδιοτήτων. Όταν οι Αργοναύτες έφθασαν στη Θράκη, τις
καταδίωξαν οι γιοι του Βορέα Ζήτης και Κάλαϊ, για να απαλλάξουν το Φινέα
από το μαρτύριο και εκείνες επέστρεψαν στη φωλιά τους στο Δικταίο Άντρο,
πρβ:
«Ζήτης δ’ ιεμενοισιν ετ άσπετον εκ καματου άσθμ αναφυσιόων,
μετεφώνεεν όσον άπωθεν ήλασαν , ηδ ως Ιρις ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’
ευμενέουσα θεά πόρεν, αι δ’ υπέδυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο
ερίπνης. (Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά Β, 433 – 434),
«Τότε οι Άρπυιες κι η Ίριδα χωριστήκανε, κι αυτές πήγανε στη σπηλιά
τους στην Κρήτη του Μίνωα, ενώ εκείνη γύρισε στον Όλυμπο, πετώντας με τα
γρήγορα φτερά της». (Απολλώνιος Αργοναυτικά Β 298 – 300)
5) Αποκοιμήθηκε για πάρα πολλά έτη (κάπου 57) ο
κρητικός σοφός και μάντης (προφήτης) Επιμενίδης, πρβ:
«Αφίκετο ποτέ Αθήναζε Κρης ανήρ, όνομα Επιμενίδης, κομίζων λόγον
ούτωσι ρηθέντα, πιστευεσθαι χαλεπόν. Εν του Διός του Δικταίου τω άντρω
κείμενος (Επιμενίδης) ύπνω βαθύ έτη συχνά όναρ έφη εντυχείν αυτός θεοίς
και Θεών λόγοις και αληθεία και δίκη τοιαύτα άττα μυθολογών, ηνίττετο οίμαι
ο Επιμενίδης» (Maximus Tyrius, Philosophvmena X, 1 = Μάξιμος Τύριος:
Λόγοι 10, 1)
6) Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δάκτυλους, τους
πρώτους κατοίκους της Κρήτης, παιδιά των οποίων ήσαν οι Κουρήτες
(από το κούροι = κοράσια, νέοι, παιδιά) > Κουρήτες) που επικουρησαν τη θεά
Ρέα να γεννήει εδώ, στο Δικταίο άντρο, το Δία πρβ:
«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης
κεκληαται, όσσοι έασιν Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη
Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος,
εβλάστησε.(τους ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, που κάποπτε η νύμφη
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Αγχιάλη γεννησε στο σπήλαιο της Δίκτης)» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125
– 1135)
«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά
σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε,
επειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγενήθηκαν (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η
Μεγάλη Γραμματική, 11ος αι. μ.Χ.)
7) Έγινε μάχες κατά των Τουρκοο-αιγυπτιακών
στρατευμάτων κατοχής υπό τον Ομέρ Πασά, για την ελευθερία
της Κρήτης, πρβ:
«Προς ΝΔ, του Δήμου Τζερμιάδου και της επαρχίας κείται ο έτερος
δήμος «ο Δήμος Ψυχρού». Η πρωτεύουσα τούτου είνε Ψυχρόν, κώμη ορεινή
και ποιμενική έχουσα 70 οικίας, ωραίαν Δημοτ. Σχολήν και κλίμα ψυχρότατον
εξ ου το όνομα, είναι πατρίς του ευεργέτου του Εθνικού Πανεπιστημίου Α.
Παπαδάκη. Ύπερθεν του Ψυχρού εις απόστασιν 20 λ. ώρας κείται το
Δικταίον Άντρο (Αρκέσιον), ένθα η Ρέα εγέννησε τον Δία κατά τους
ποιητάς, ο δε νομοθέτης της Κρήτης Μίνως συνωμίλει κατ’ εννεατίαν με
τον Δία, ανευρέθησαν δε πλείστα αρχαιολογήματα. Εκεί συνεκροτήθη
τριήμερος φονική μάχη κατά του Ομερ Πασσά τω 1868.». («Γεωγραφία της
Κρήτης», του διδασκάλου Εμμ Σ. Λαμπρινάκη δασκάλου του εν Ρεθύμνου
Προτύπου, έκδοση Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης 1890)
«Τζερνιάδαι έδρα Δήμου….. ειναι μεγαλη κώμη επι ωραίας
τοποθεσίας, αυτόθι την 20 Ιουνίου 1867 συνήφθη μάχη μεταξύ Τουρκικού
Στρατού και Ελλήνων υπο τους Καζάνη, Ε. Μηλιαρά κ.λπ.….. Ψυχρόν
έδρα δήμου υπαγομένου εις το Ειρηνοδικείον Τσερνιάδων, Δημοτ. Σχολείου
και Παρθεναγωγείου. Είναι μεγάλη κώμη ιδιαιτέρα πατρίδα του Εθνικού
ευεργέτη Αντ, Παπαδάκη, όστις διέθεσε την περιουσία του υπέρ του εθνικού
ημών Πανεπιστημίου, Ίδρυσε δε και δημοτικήν σχολήν αυτόθι, προσέτι του
Ιωαν. Καμπάνη, όστις κληροδότησε την περιουσία του προς ίδρυσιν
Πολυτεχνείου αυτόθι, το οποίο είναι ημιτελές. Εξ αυτού κατήγετο και ο Ισμαήλ
πασάς της Αιγύπτου Αντιβασιλέως. Κατά το 1866 έλαβε χώραν μεταξύ
Τούρκων και Χριστιανών τριήμερος μάχη αποβάσα υπέρ Χριστιανών,
Προιόντα δημητριακοί καρποί, έλαιον, γεώμηλα άφθονα και πολλά
κτηνοτροφικά. Δικταίον άντρον κείται άνωθι του Ψυχρού και εν αυτώ
μυθολογούσι ότι εγεννήθη ο Ζευς. Εν αυτώ αντήχησαν οι πρώτοι
κλαθυθμηρμοί του θείου νεογνού, του οποίου τα ίχνη αναζητούντες οι περί τον
Κρόνον τιτάνες., …… Εν αυτώ μυθολογούσιν ότι ο Μίνως συνωμίλει μετά του
Διός, ότε έγραφε τους Νόμους του.. («Κρητική Χωρογραφία», Λοχαγού
Ιωάννου Εμμ Νουχάκη, 1903)
ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: ΔΙΑΣ, ΔΙΚΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΜΟ
Το Βυζαντινό «Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη
Γραμματική», 11ος αι. μ.Χ. , επικαλούμενο στίχους του Άρατου,
του Αγαθοκλή και του Ησιόδου (όμως αυτόν δεν το ονομάζει, όμως
γίνεται φανερό από τους επικαλουμένους στίχους), αναφέρει ότι
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το όρος το όρος Εντίχτης ή η Δίκτη ονομάστηκε έτσι, επειδή γέννησε
(από το τίκτω > δίκτω) το Δία, ετυμολογώντας την ονομασία «η
Δίκτη» από τις λέξεις «Δίας + τίκτω > δίκτω > η Δίκτη», πρβ:
«Δίκτη, όρος της Κρήτης, και άκρα κειμένη κατά το Λιβυκόν πέλαγος. Καλείται δε
και ουδετέρως (το Δίκτον). Άρατος, Δικτω εν
ευώδη όρεος σχεδόν Ιδαίοιο από
του
το Δίκτον. είρηται παρά το τέκω τικτω, τίκτα τις ούσα, από του εκεί τεχθήναι το Δία.
Αγαθοκλής δε θηλυκόν όνομα είναι (η Δίκτη)’ το Δικταιον όρος….»» (Ετυμολογικόν το Μέγα
ήγουν η Μεγάλη Γραμματική, 11ος αι. μ.Χ.)
«Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, από το Δίκτον. Είρηται παρά το τέκω τίκτω
τις ούσα, από εκεί τεχθήναι τον Δία». (Μέγα ετυμολογικό Λεξικό)
«έμπαλιν εις όμους τετραμμέναι’
ει ετεόν γε Κρήτηθεν κείναι γε Διός
μεγάλου ιότητι ουρανόν εισανέβησαν ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδ
αίοιο άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες οτε κρόνον εψεύσαντο
(Αρατος Φαινόμενα 30 – 50 και Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 4, 80).
«πέμψαν δ’
ες Λύκτον,
Κρήτης
ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν
οι εδέξατο Γαία πελώρη,
Κρήτη
εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./
ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια
νύκτα
μέλαιναν
/ πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε
εν χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμέν
ω υλήεντι»……
(Θεογονία
Ησιόδου,
στίχοι
476
–
485,
Έκδοση
Κ. Σιτλ - Συλλόγος Καθηγητώνούπολης έτος 1889 και επίσης έκδοση Επιστημονικής
Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938)
«Δίκτον, μέρος της Ίδης οι άλλοι εκτός του Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσιν Δίκτην,
καθ’ υμάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα βουνά. Επί το ‘Αντρον τούτο, ο προσαγορεύετο
Δικταίο ή και Ιδαίον, πάλαι ποτέ εφοίτουν πολλοί προσκυνηταί» (Κ. Σιτλ , σχόλια στη Θεογονία
του Ησιόδου, Κωνσταντινούπολη 1889 μ.Χ.)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Στην αρχαιότητα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς,
υπήρχαν δυο οροσειρές με την ονομασία «Ίδη ή Ιδαία όρη», μια στη
Κρήτη και μια στη μικρά Ασίας και γι αυτό πολλοί τα μπερδεύουν, οι
κορφές, οι δάκτυλοι, των οποίων είχαν αφιερωθεί στη μάνα του Δία
και των Ιδαίων Δακτύλων ή άλλως Ιδαία Μητέρα ή μεγάλη Μητέρα
κ.α. Αναφέρουν επίσης ότι στην Κρήτη με την ονομασία «Ίδη ή Ιδαία
όρη» ονομάζονταν η οροσειρά στο κέντρο και ανατολικά της νήσου
(στη δυτική Κρήτη η οροσειρά ονομάζεται «Λευκά όρη») στην οποία
συμπεριλαμβάνονται το όρος «Ιδαίον» (= ο Ψηλορείτης), που είναι
και το υψηλότερο, το όρος «η Δίκτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας και οι
Ιδαίοι Δάκτυλοι, και ο λόφος Πύτνα όπου η πόλη Ιεράπυτνα
(Ιεράπετρα) πρβ:
«Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη
Σκηψία και όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η
Ιεράπυτνα η πόλη». (Στράβων, Γεωγραφικά Ι’, C 471, ΙΙΙ 20)
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«Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους
πρόποδες της Ίδης. Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των
βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη
μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Γεωγραφικά
Ι, C 473, ΙΙΙ, 22)
2)
Ο
Απολλώνιος
Ρόδιος
λέει
ότι
ο
κόλπος Μεραμπέλου Λασιθίου ονομαζόταν «Δικταίος όρμος» και εκεί
φονεύτηκε
ο
Τάλως
από
τους
Αργοναύτες.
(«…είργε χθονί πείσματ’ ανάψαι Δικταίην όρμοιο κατερχόμενους επι
ωγήν..») (Αργοναυτικά Δ, 1638 – 1670)
3) Στα βράχια και τους γκρεμούς της Δίκτης ευδοκιμεί και το
πασίγνωστο αρωματικό και αφεψηματικό φυτό «έρωντας»,. Το φυτό
αυτό λέγεται και δίκταμο (dictamon ή adittamos) που στα ΛατινικάΒενετσιάνικα σημαίνει της Δίκτης (Dicta) κορφή (mons).
Βενετσιάνικα Dictamnons – dittamons =
Δίκταμο
(το)
ή Αντίταμος (ο) και
σημαίνει
της
Δίκτης
ακρώρειες
ή ακρώφυτα = ο θάμνος που στα ελληνικά λέγεται Έρωντας.
(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»,ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΟ ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΑΝ
ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
Οι αρχαίοι συγγραφείς: Διονύσιος Αλικαρνασεύς («Ρωμαϊκή
Αρχαιολογία» Λόγος 2ος LXIΧ, 5 και Λόγος 7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ
795 – 797), Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 16), Διόδωρος Σικελιώτης
(5.65), Πολυδεύκης («Ονομαστικό Λεξικό») , Ευριπίδης («Βάκχαι»
αντιστροφή β΄, στ. 120-134) κ.α., αναφέρουν ότι ο χορός είναι
«ελληνικό επιτήδευμα», το οποίο «βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι
Κουρήτες» στο Δικταίο άντρο στο όρος Δίκτη της Κρήτης, τότε που
ανατρεφόταν εκεί ο Δίας και από εκεί μετά διαδόθηκε σε όλο τον
κόσμο, αρχικά στους Σπαρτιάτες, μετά στους Ρωμαίους κ.α.
Αναφέρουν επίσης ότι ο πρώτος χορός, ο χορός των Κουρητών,
ονομάστηκε «Πυρρίχη» από το όνομα εκείνου του Κουρήτη, του
Πύρριχου, που τον οργάνωσε και επίσης ότι η Πυρρίχη προέκυψε ως
ένα από τα παιγνίδια των Κουρητών με το Δία, όταν αυτός
ανατρεφόταν στο ιερό ‘άντρο στο Δικταίον όρος της Κρήτης.
Θέλοντας, λένε, οι Κουρήτες από τη μια να παίξουν-ηρεμήσουν το
Δία ως θετοί γονείς και από την άλλη να σκεπάσουν με το
ποδοβολητό τους και τις ιαχές τους τα κλάματά του από το αυτί του
πατροκτόνου πατέρα του, γύρναγαν γύρω από το μικρό Δία ένοπλοι
και κτυπώντας με το ξίφος τους ο ένας την ασπίδα του άλλου.
κάνοντας τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη ή προπόνηση για μάχη και
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αυτές τις κινήσεις μετά ο Κουρήτης Πύρριχος τις έκανε χορό. Και το
ότι πράγματι οι Κ(ου)ρήτες > Κρήτες είναι αυτοί που βρήκαν και
έδειξαν πρώτοι το χορό στο Δικταίο άντρο της Κρήτης προκύπτει και
από τα εξής:
Α) Αρχαιότερη μαρτυρία για το χορό έχουμε στην Ιλιάδα του
Ομήρου (Σ 590 – 605), όπου γίνεται περιγραφή ενός χορού που είχε
διδάξει ο Δαίδαλος στην Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και
αποτύπωνε τα βήματα εξόδου από το Λαβύρινθο,
Β) Οι Κρήτες, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι αυτοί που βρήκαν
πρώτοι όχι μόνο το χορό, αλλά και τα μουσικά όργανα (κιθάρα, λύρα
και αυλό) με τη μουσική και
Γ) Οι ελληνικές λέξεις: χορός, χορογραφία, χορογράφος,
χορωδία, όρχηση, ορχήστρα, μουσική, λύρα, αυλός κ.λπ. είναι
διεθνείς, παγκόσμιες, πρβ στα λατινικά chorus, coro, hor, orchestra,
musica… = αγγλικά: chorus/dance, choreography, chorographer,
choral group, choir, orchitic, orchestra, music = γαλλικά: chouer,
chorale, chorégraphie, orchisi, orchestre, choeur, musique =
γερμανικά: chor, choreografie, choreograf, chorédrame, chorist,
orchester/musikkapelle, music κ.α.
Σημειώνεται ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική
Βιβλιοθήκη» (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται,
φέρνοντας γι αυτό επιχειρήματα, πως οι περισσότεροι από τους
θεούς, όπως ο Δίας και τα παιδιά του Απόλλων, Ερμής, Αθηνά κ.α.,
γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν σε πολλά άλλα μέρη
κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους,
θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ.
ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί, κάτι όπως ο Χριστός και οι Άγιοι
σήμερα). Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο
κάθε μέρος που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος,
Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν
γεννηθεί στην Κρήτη:
«των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη
της οικουμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον
ονομάζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν,
αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…» ( Διόδωρος 5.77).
Αναφέρει επίσης ότι από αυτούς τους θεούς ο Απόλλωνας
βρήκε την κιθάρα και τη μουσική της και καθώς βρήκε και το τόξο ,
δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι
Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε
Κρητικό. Ακολούθως η Αθηνά βρήκε την κατασκευήν των
ενδυμάτων, την ξυλουργική, την κατασκευή των αυλών και τη
μουσική που παράγεται από αυτούς και, γενικά, πολλά έργα που
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απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το οποίο ονομάστηκε
Εργάνη. Ακολούθως ο Ερμής κατασκεύασε τη Λύρα. από καύκαλο
χελώνας, κάτι που έκανε μετά από το μουσικό διαγωνισμό μεταξύ
του Απόλλωνα, που διαγωνίστηκε με κιθάρα, με το Μαρσύα, που
διαγωνίστηκε με αυλό.
(Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:
Α) «ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
Β) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» Α. Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
Γ) «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»: Α.Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
2. Η ΔΙΚΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Το Οροπέδιο Λασιθίου και οι εκεί δύσβατες και απόκρημνες
βουνοκορφές της Δίκτης αποτελούσαν πάντοτε το κεντρικό και
μεγαλύτερο αντιστασιακό κέντρο της Κρήτης. Το Οροπέδιο Λασιθίου
και τις εκεί δύσβατες και απόκρημνες βουνοκορφές είχαν ως κεντρικό
τους ορμητήριο οι επαναστάσεις των Αγιοστεφανιτών το 1212, των
Χορτατσών το 1273, των Καψοκαλύβων το 1341, και των αδελφών
Καλλέργη το 1363 ενάντια στους κατακτητές Βενετσιάνους.. Μάλιστα
γι αυτό οι Ενετοί το βάφτισαν “αγκάθι στην καρδιά της Βενετίας (
Spina nel cuore di Venezia”) και το κατέστρεψαν μαζί με τον
Μυλοπόταμο και των Ανώπολη των Σφακίων, πολλές φορές. Επίσης
στη Δίκτη επι τουρκοκρατίας είχαν το λημέρι τους οι καπετάνιοι της
Αντίστασης Κρήτης Καζάνης, Βασιλογιώργης, Κόρακας κ.α. και εκεί,
στο Οροπέδιο Λασιθίου, έγιναν οι μεγαλύτεροι αντιστασιακοί αγώνες
για την ελευθερία της Κρήτης, όπως η ιστορική Μάχη Λασιθίου που
έγινε το 1866-7 μεταξύ των Κρητών επαναστατών και Οθωμανών
κατακτητών – απ΄ όπου πήρε ο νομός αυτή την ονομασία που έχει,
δηλαδή την ονομασία Νομός Λασιθίου. Επίσης εκεί επί Γερμανοιταλικής κατοχής (1941 – 45), αρχικά στη Μάντρα του
καπετάν Κρασαναδάμη» στη Θέση «Βιτζηλόνερο» και μετά «στου
Χαμαίτη τη βρύση», ήταν το κεντρικό Αρχηγείο της Εθνικής
Αντίστασης
Κρήτης,
των
καπεταναίων:
Μανώλη
Μπαντουβά, Αδάμη Κρασανακη κ.α.
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

6

7. ΛΑΣΙΘΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης σε άρθρο του στη
εφημερίδα
«Πατρίς»
(18/07/2006)
,
σχετικά
με
τους
σπουδαιότερους Λασιθιώτες καπετάνιους, αναφέρει τα εξής:
<<Το σημερινό κείμενο είναι, τρόπον τινά, ο καπνός που
βγαίνει από το θυμιατήρι της μνήμης, για να τιμηθούν οι σχεδόν
λησμονημένοι πολέμαρχοι του ορεινού Λασιθίου που έδωσαν και τη
ζωή τους ως λίπασμα στη λευτεριά, κατά τη διάρκεια των
απελευθερωτικών αγώνων του έθνους μας. Ο γεωγραφικός χώρος
που οργανώνεται γύρω από την οροσειρά της Δίκτης αντιπροσώπευε
για την Ανατολική Κρήτη ό,τι αντιπροσώπευαν τα Σφακιά για τη
Δυτική Κρήτη. Σ’αυτόν το χώρο υπήρξε θαυμαστή η σύζευξη του
κάμπου και του αοριού. Ο κάμπος προσέφερε στους αγωνιστές την
τροφοδοσία τους και το αόρι την ασφάλεια. Το κυριότερο όμως
ενισχυτικό στοιχείο των ανταρτών υπήρξε ο παράγων άνθρωπος, που
τους υποστήριξε ποικιλοτρόπως και δεν τους κατέδιδε ποτέ στους
εχθρούς. Όλα λοιπόν αυτά τα επιμέρους στοιχεία διαμόρφωσαν τη
φρουριακή εικόνα της ορεινής αυτής περιοχής, που υπήρξε το
καταφύγιο όλων των αδούλωτων αγωνιστών από τα γύρω χωριά:
Αβδού, Κράσι, Κασταμονίτσα, Γεράκι, Έμπαρο, Βιάννο, Σύμη,
Ιεράπετρα, Κριτσά, Νεάπολη, Χερσόνησο κ.λπ.. Δυστυχώς δεν
διεσώθηκαν τα ονόματα των ντόπιων καπεταναίων που σίγουρα
υπήρξαν, κατά τις μακροχρόνιες επαναστάσεις των ευγενών από
άλλα μέρη της Κρήτης ενάντια στους Ενετούς. Είναι γνωστό σε όλους
ότι
οι
ευγενείς,
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΙ,
ΚΑΨΟΚΑΛΥΒΕΣ,
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ΑΓΙΟΣΤΕΦΑΝΙΤΕΣ,
ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΕΣ,
ΚΑΛΛΕΡΓΗΔΕΣ,
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΙ κ.α. επέλεξαν το φρούριο του Λασιθίου για να
κτυπήσουν από εκεί την ενετική κατοχή της Κρήτης. Τα κριτήρια της
επιλογής τους αυτής είχαν να κάμουν με τα ποιοτικά στοιχεία του
ανθρωπογεωγραφικού χώρου που προανέφερα: σιτάρι, ασφάλεια,
πολεμικό ήθος των κατοίκων. Κατά την Τουρκοκρατία αναδείχτηκαν
στον παραπάνω χώρο σημαντικότατοι ντόπιοι πολέμαρχοι που είτε
αγωνίστηκαν αυτόνομα, είτε προσέφεραν τη συνεργασία τους σε
ξενομπάτηδες οπλαρχηγούς, ΟΜΩΣ Ο ΚΟΡΑΚΑΣ, Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ κ.α., που στο ορεινό αυτό αλωνάκι της λευτεριάς
έδωσαν τους απελευθερωτικούς αγώνες τους. Ο κατάλογος είναι
μακρύς και ο χώρος της εφημερίδας λίγος.
Θρυλική υπήρξε η μορφή του χαΐνη από το Μαρμακέτω ΕΜΜ.
ΚΑΖΑΝΗ (1793-1847). Παιδί αμούστακο ακόμα γελοιοποίησε
παλεύοντας το φοβερό Τουρκοκρητικό Αληδάκο από το Χουμεριάκο
που τρομοκρατούσε τους χριστιανούς. Η κορυφή Αλόιδα της Δίκτης
στέγασε στη συνέχεια τον απαράμιλλο χαΐνη Καζάνη, που υπήρξε ο
ανελέητος εκδικητής Τούρκων, Τουρκοκρητικών γενιτσάρων και
άδικων Κρητικών. Το χέρι της εκδικήσεως του Καζάνη ήταν πολύ
μακρύ και η ταχυποδία του επέτρεπε να είναι πανταχού παρών. Όταν
οι Τούρκοι προσπαθούσαν να παραβιάσουν τις “πύλες” της Δίκτης, ο
Καζάνης αγωνιζόταν με ηρωισμό, πείσμα και αυταπάρνηση: 1821,
1823 κ.λπ.. Επειδή του περίσσευε η διάθεση για πολεμική προσφορά,
δεν δίστασε με 350 Κρήτες να πάρει μέρος το 1826 στη β’ πολιορκία
του Μεσολογγίου και να είναι ένας από τους λίγους επιζήσαντες της
ηρωικής εξόδου. Τελικά ο επαναστάτης αυτός αποσύρθηκε μετά την
απελευθέρωση στη Νάξο, όπου κέρδιζε τα προς το ζην εργαζόμενος
ως σκαφτιάς στα αμπέλια των Ναξιωτών. Η κακοπέραση αυτή του
υπέσκαψε σοβαρά την υγεία και το 1846, σε μικρή σχετικά ηλικία,
άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, αρνούμενος πρωτύτερα το
βοήθημα της Πολιτείας και διώχνοντας το γιατρό που του έστειλε η
Πολιτεία, αγανακτισμένος για την εγκατάλειψη του.
Μεγάλος οπλαρχηγός αναδείχτηκε και ο Γερωντομουριανός
ΒΑΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗΣ, συνομήλικος, φίλος και συναγωνιστής του
Καζάνη (1794-1854). Ο Βασιλογιώργης υπήρξε, όπως και ο Καζάνης
μυημένος στη Φιλική Εταιρεία και δεν έλειψε από καμιά μάχη. Μετά
την απελευθέρωση (1830) εγκατέλειψε την Κρήτη και υπηρέτησε ως
αξιωματικός στο νεοσύστατο Ελληνικό Στρατό. Το 1841 όμως
εγκατέλειψε τη βολή του στην Παλαιά Ελλάδα και ξαναγύρισε κρυφά
στην Κρήτη για να σπάσει τα δεσμά της. Η Κρητική Επανάσταση του
1841 είχε ως αρχηγό της στην Ανατολική Κρήτη το Βασιλογιώργη,
που περιστοιχιζόμενος από μια πλειάδα άλλων τοπικών καπεταναίων
προσπάθησε να επιτύχει τον ανέφικτο για τα διεθνή δεδομένα της
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εποχής στόχο. Την απελευθέρωση της Κρήτης. Το 1854 ο
Βασιλογιώργης,
ως
αντισυνταγματάρχης,
μεταβαίνει
στην
Καλαμπάκα επικεφαλής σώματος Κρητών και σκοτώνεται εκεί στη
μάχη, στην προσπάθειά του να απελευθερώσει την αλύτρωτη ακόμη
Θεσσαλία μαζί με τους δύο γιους του.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έζησε, αγωνίστηκε σκληρά και
σκοτώθηκε ο ξακουστός Λασιθιώτης οπλαρχηγός ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΥΦΙΤΣΟΣ (1830-1897). Ο Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος γεννήθηκε
στο χωριό Πλάτη του Λασιθίου, αλλά έζησε τα περισσότερα χρόνια
στο μετόχι της Πλάτης που λέγεται Μπιτζαριανώ, κοντά στο Καστέλι.
Ο χώρος όμως της πολεμικής του δράσης υπήρξε η βόρεια περιοχή
της αγέρωχης Δίκτης, στην οποία κυριαρχούσαν οι χαΐνηδες Καζάνης
και Βασιλογιώργης. Ο ίδιος υπήρξε στα νεανικά του χρόνια μέλος της
ομάδας του Βασιλογιώργη , που το 1854 μετέβη στην Καλαμπάκα,
για να βοηθήσει την επανάσταση του Κίτσου Τζαβέλα. Μετά το
θάνατο του συγγενούς του Βασιλογιώργη, επέστρεψε στο Καστέλι
και ασχολήθηκε με το επάγγελμα του σιδηρουργού. Το 1866 παίρνει
μέρος στη μεγάλη επανάσταση των Κρητών και φυσικά στη μεγάλη
μάχη του Λασιθίου (1867). Ποτέ δεν ησύχασε, αλλά πάντα
ανταποκρινόταν πρόθυμα σε κάθε προσκλητήριο της Κρήτης
δρώντας πάντα στις βόρειες υπώρειες της Δίκτης και επεκτείνοντας
τη δράση του και σε άλλες περιοχές. Το 1897 βρίσκει ηρωικό θάνατο
κοντά στην Επισκοπή πολεμώντας λυσσαλέα τους Τούρκους.
Σημαντικός υπήρξε και ο Τζερμεδιανός οπλαρχηγός ΕΜΜ.
ΜΗΛΙΑΡΑΣ, κατά το β’ μισό του 19ου αιώνα.
Τη γερμανική κατοχή στελεχώνουν το κίνημα της Αντίστασης
υπό τον Εμμ. Μπαντουβά τρεις Αγιοργιώτες καπεταναίοι: ο
συνταγματάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, αρχηγός της Ανατολικής
Κρήτης, ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΑΔΑΜΗΣ, αγνός, τίμιος και
ανιδιοτελής πολεμιστής και ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΟΓΙΩΡΓΗΣ,
άριστος πολεμιστής. Δεν είναι του παρόντος η αναφορά της
συνεισφοράς τους με λεπτομέρειες. Το Έθνος τους οφείλει πολλά.
Εμείς οφείλομε να τους θυμόμαστε, γιατί σε αυτούς χρωστάμε την
ελευθερία μας. Ο δήμαρχος του Λασιθίου μπορεί και πρέπει κάτι να
κάμει γι’αυτούς. Για να μην ξεχνούμε για το καλό μας. (Εφημερίδα
ΠΑΤΡΙΣ 18/07/2006.>>
8. Η ΔΙΚΤΗ ΚΑΙ Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΙΔΗ Ή ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ
ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ
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Ο Άρατος αναφέρει ότι η Δίκτη όπου εγκαταστάθηκε για
ανατροφή ο Δίας βρίσκεται σχεδόν πλησίον της Ίδης: «ο μιν τότε
κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, άντρω
εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε
Κρόνον εψεύσαντο» ( Άρατος, Φαινόμενα 30 - 50) .
Ο Στράβωνας ( Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22) αναφέρει
αυτός ότι η Δίκτη δεν είναι ίδιο βουνό ή κοντά στο Ιδαίον όρος ή
Ίδη, όμως η Δίκτη είναι μια από τις κορφές της Ίδης που οι κορφές
της είχαν αφιερωθεί στη θεά Ρέα και επίσης ότι στην Ίδη αυτή
συμπεριλαμβάνεται ακόμη και ο λόφος Πύτνα όπου ο Κουρήτης
Κύρβας έκτισε την Ιεράπυτνα κ.α.: «Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα
και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και όρος στην Κρήτη.
Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη …….
Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη
μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C
471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22).
Πράγματι η Δίκτη και η Ίδα ‘η Ιδαίον όρος (= σήμερα
Ψηλορείτης) αποτελούν μια οροσειρά, την οροσειρά της Ίδης ή Ιδαία
όρη της Κρήτης, αφού έχουν κοινό ποταμό, τον Αναποδάρη, και
συνάμα ενώνονται μεταξύ τους με τις διπλανές τους μικρότερες
κορφές σχηματίζοντας ένα πεδίο όπως το γράμμα C μέσα στο οποίο
σχηματίζεται η καλούμενη πεδιάδα της Μεσαράς. Κανονικά η Μεσαρά
δεν είναι πεδιάδα, τουλάχιστον επίπεδη, αλλά πολλές κοιλάδες,
πολλά
εύφορα υψώματα-λόφοι
και ρεύματα.
Την εν λόγω
οροσειρά, δηλαδή της Ίδης, διαχώρισε χειρουργικά στα δύο ο
κοινός ποταμός Αναποδάρης, δημιουργώντας ένα φαράγγι.
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ
Το μεγαλύτερο ποτάμι της Κρήτης είναι ο καλούμενος
Αναποδάρης, ο οποίος ονομάζεται έτσι, επειδή η κοίτη (το ρέμα) του
σε μεγάλο μέρος φαίνεται είτε να πηγαίνει ανάποδα σε σχέση προς
τα γεωγραφικά εδαφικά δεδομένα, δηλαδή να πηγαίνει προς τα
βουνά και όχι προς την πεδιάδα, είτε αλλού να τρέχει νερό και αλλού
όχι. Αλλού φαίνεται να πηγαίνει προς τη δυτική Κρήτη, προς το
βουνό ο Ψηλορείτης, ενώ πηγάζει από εκεί και αλλού να πηγαίνει
προς την Ανατολική Κρήτη, προς το βουνό Δίκτη, ενώ πηγάζει και
από εκεί. Είναι κοινός ποταμός Δίκτης και Ψηλορείτη. Θα ‘λεγε κανείς
πως το ποτάμι αυτό δεν θέλει να φτάσει στον προορισμό του, αλλά
προσπαθεί να γυρίσει και πάλι εκεί όπου γεννήθηκε, δηλαδή να
ανέβει πάνω σε ένα βουνό και να συναντήσει εκεί το θεό, για τον
παρακαλέσει να παρατείνει τον χρόνο του. Άλλοι πάλι λένε πως το
ποτάμι αυτό κάνει επίτηδες απότομες στροφές δεξιά, αριστερά, πάνω
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και κάτω, ώστε να μακρύνει το δρόμο του για την Ιθάκη. Γιατί τι είναι
τελικά η Ιθάκη, παρά το τέλος. Και τι μπορεί να είναι ένας τέλος;
Καλό ή κακό, πάλι τέλος θα είναι. Γιατί να βιαζόμαστε;
Και όλα αυτά τα φαινόμενα, όλες αυτές οι αναποδιές
συμβαίνουν, γιατί ο ποταμός αυτός είναι κοινός ποταμός Δίκτης και
Ψηλορείτη, δηλαδή πηγάζει από τα δυο διαφορετικά εξ αντιθέτου
όρη, τη Δίκτη και την Ίδα ή Ψηλορείτη, με δυο μεγάλα ρεύματα που
λέγονται τοπικά πόδες. Οι δυο πόδες, ενώνονται κάποια στιγμή και
απορρέουν (χύνονται) τελικά ως ένας ποταμός στο Λιβυκό Πέλαγος
και συγκεκριμένα στη θέση Δέρματος μέσω ενός φαραγγιού ζικ-ζακ.
κάτι που είναι επίσης μια αιτία από τις οποίες δίνεται η εντύπωση ότι
ο ποταμός αυτός πηγαίνει ανάποδα, ότι πάει προς τα βουνά.. Το
φαράγγι αυτό χωρίζει τη Δίκτη από τον Ψηλορείτη.
Σημειώνεται ότι:
Α) Η λέξη «ανάποδος» στην Κρήτη σημαίνει στην κυριολεξία
αυτός που περπατά με τα χέρια και συνεπώς έχει τα πόδια επάνω και
μεταφορικά αυτός που κάνει αντίθετα ή μη φυσιολογικά πράγματα,
άρα θέλει προσοχή, γιατί με τις ενέργειες του αυτές πολλές φορές
φέρνει την καταστροφή.
Β) Ο ποταμός Αναποδάρης έχει αρκετούς παραπόταμους, όμως
βασικούς δυο που καλούνται πόδες. Ο ένας από αυτούς, ο οποίος
καλείται Δικταίος ή Μπαρίτης, επειδή διασχίζει τη πεδιάδα του χωριού
Έμπαρος και πηγάζει από το βουνό Δίκτη, το βουνό όπου γεννήθηκε
και ανατράφηκε ο Δίας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα νομού
Ηρακλείου – Λασιθίου. Συγκεκριμένα πηγάζει από τη περιοχή της
<Δίκτης που ονομάζεται Χώνες, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ κορφής
Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και κορφής Αφέντης (2.141 μ.). Εκεί σε
μια σπηλιά του ποταμού ήταν η Μάντρα του Καπετάν Κρασαναδαμη
στην οποία στεγαζόταν το Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης
1941 – 1944 με Γενικό Αρχηγό τον Καπετάν Εμμ Μπαντουβά. Ο
ποταμός που ξεκινά από εκεί σχηματίζει ένα μοναδικής ομορφιάς
φαράγγι και όταν κατεβαίνει είναι φοβερός και τρομερός στο διάβα
του, λόγω της κατωφέρειας και των φαραγγιών του, Και, αφού
διασχίζει την κοιλάδα της Εμπάρου, εξ ου και Μπαρίτης ποταμός,
φτάνει στην επαρχία Μονοφατσίου όπου ενώνεται με τον άλλο κύριο
παραπόταμο του Αναποδαρη.
Ο άλλος παραπόταμος του Αναποδάρη πηγάζει από τις
ανατολικές πρόποδες του βουνού Ψηλορείτης, το οποίο βρίσκεται
στα σύνορα των νομών Ηρακλείου- Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα ο
παραπόταμος αυτός πηγάζει από τα βουνά που βρίσκονται εκεί όπου
τα χωριά Ασήμι, Αγ Φωτιά, Χάρακας, Καστέλι, Γέννα, Αρκάδι,
Αρμανώγεια κ.α. Από εκεί, αντί το ρέμα του ποταμού να πηγαίνει
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προς τη θάλασσα, πάει ανάποδα σε σχέση προς τους άλλους
ποταμούς που βρίσκονται εκεί, όπως π.χ. το Γεροπόταμο, διασχίζει
τους λόφους και τα πεδινά μέρη της καλούμενης Μεσαράς και
συναντά τον άλλο παραπόταμο του Αναποδάρη , το Δικταίο. Αυτό
γίνεται λίγο πριν από τα χωριά Καστελιανά και Φαβριανά (πριν από
τη γέφυρα του Castel Belevede ) και ομού χύνονται στην περιοχή
Δέρματος, διασχίζοντας ένα φαράγγι που έχουν δημιουργήσει στα
εκεί βουνά..

ΠΟΙΑ ΚΟΡΦΗ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ
ΥΨΗΛΗ, Η ΔΙΚΤΗ Ή Η ΙΔΑ
Οι αρχαίοι συγγραφείς (Διόδωρος, Στράβων κ.α.) αναφέρουν ότι
η Κρήτη έχει δυο όρη (λένε όρη, όχι βουνά, τα όρη= οροσειρά). Τα
Λευκά όρη στη δυτική Κρήτη και η Ίδη ή Ιδαία όρη στη μέση, που
είναι και το υψηλότερο όρος, με δυο κορφές, την Ίδη ή Ίδα και τη
Δίκτη.
Μέχρι να απελευθερωθεί η Κρήτη ως πιο ψηλή κορφή, ως πιο
ψηλό βουνό της Κρήτης θεωρούνταν όχι το βουνό που σήμερα
λέγεται Ψηλορείτης, αλλά η Δίκτη, όπως προκύπτει σαφέστατα από
τους αρχαίους συγγραφείς, καθώς και από πολλά επίσημα (κρατικά)
ενετικά έγγραφα.
Για παράδειγμα στην έκθεση του Ενετού μηχανικού Fr Basilicata
προς τη Σύγκλητο της Ενετίας, σχετικά με τις οφειλές των όσων
καλλιεργούσαν τα δημόσια κτήματα του Λασιθίου, η Δίκτη
ονομάζεται Psiloriti. Μάλιστα στη γκραβούρα (φωτογραφία
εγχάρακτη) που συνοδεύει την έκθεση αυτή με το όρος Δίκτη - κάμπο
Λασιθίου επάνω γράφει: Μ(ΟΝΤΙ) PSILORITI – LASSITI CAMPAGNA.
Ομοίως στο πρακτικό της Συγκλήτου της Ενετίας έτους 1343
(Arcivio di Stato, Vnezia, Duca di Candia/ proclami/ Busta 14, Στ.
Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου»)
η Δίκτη
ονομάζεται και Ψηλορείτης και επίσης εκεί αναφέρεται ότι στην
ευρύτερη περιοχή Λασιθίου Δίκτη υπάρχει μια εκκλησία οροθέσιο με
την ονομασία glesia di Psiloriti (= εκκλησία του Ψηλορείτη).
(Περισσότερα βλέπε «Ναοί του Αυθέντη Δία και του Αφέντη
Χριστού»)
Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης που καταγράφηκανκαταμετρήθηκαν επιστημονικά τα βουνά της Ελλάδος, τα Κρητικά
όρη έχουν ως εξής:
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ΤΑ
ΛΕΥΚΑ
ΟΡΗ:
Εκτείνονται
στη δυτική Κρήτη,
κυρίως στο νομό
Χανίων
με
υψηλότερες
κορυφές τις Πάχνες
(2453
μ. υψόμετρο),
Τροχάρης
(2402),
Σβουριχτή (2360),
ενώ συνολικά γύρω
στις 50 κορυφές
τους υπερβαίνουν σε
υψόμετρο τα 2000
m.
ΤΑ
ΙΔΑΙΑ
ΟΡΗ – ΠΙΟ ΨΗΛΕΣ
ΚΟΡΦΕΣ:
Η
ΙΔΑ
Ή
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ.
Εκτείνεται
στα
σύνορα των νομών
Ρεθύμνου
και
Ηρακλείου
και
είναι
Γκραβούρα Fr Basilicata 1618 με το LASSITI
το ψηλότερο βουνό
CAMPAGNA - Μ(ΟΝΤΙ) PSILORITI
όχι μόνο των Ιδαίων
ορέων, αλλά και της Κρήτης με 2456 μ. ύψος. Έχει 5 κορυφές οι
οποίες ξεπερνούν τα 2000 μέτρα: ο Τίμιος Σταυρός (2456 μ.), ο
Αγκαθιάς (2424 μ.), η Στολίστρα (2325 μ.), η Βουλομένου (2267 μ.)
και ο Κούσσακας (2209 μ.).
Η ΔΙΚΤΗ. Εκτείνεται στα ανατολικά του νησιού, στα σύνορα
νομού Λασιθίου-Ηρακλείου, σχηματίζοντας το περίφημο Οροπέδιο
Λασιθίου (μέσο ύψος 850 μ.). Η κορυφή της Δίκτης με το μεγαλύτερο
ύψος λέγεται Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και βρίσκεται νότια του
οροπεδίου. Υπάρχουν επίσης άλλες ψηλές κορυφές, όπως ο Αφέντης
Χριστός (2.141 μ.), ο Λάζαρος (2.085 μ.), η Μαδάρα (1783), η Τσίβη
(1664), το Σαρακινό (1588), η Σελένα (1559) κ.α.
ΣΤ. ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΗ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ
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Ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς λέει και έτσι είναι, όπως
προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ότι μετά που επικράτησε
ο Χριστιανισμός καταργήθηκαν οι ναοί του «αυθέντη» Δία και
δημιουργήθηκαν νέοι με την ονομασία «Αφέντης» Χριστός όπως ο
ναός του Αφέντη Χριστού που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Δικταίο
άντρο (κορφή Μικρός Αφέντης, 1677 μ.) κ.α.:
«A little further on the ridge is the small church of Aphendi
Kristos, or the Lord Christ, a name which in Crete clings in an
especial way to the ancient sanctuaries of Zeus ……. The eastern and
western ranges of Dikta, the sites respectively of the Temple and
Cave of Zeus, are known as the Aphendi Vouno, from αυθέντης
Χριστός, or 'Christ the Lord.' A votive deposit, apparently connected
with some Zeus cult, on a peak of Lasethi is also known as Aphendi
Christos» (Arthur J. Evans, «Mycenaean Tree and Pillar Cult and Its
Mediterranean Relations, in Τhe Journal of Hellenic Studies, Vol. 21,
1901).
Ναός του Αφέντη Χριστού κτίστηκε και στην κορυφή του όρους
Γιούχτα κ.α Είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Χριστού (6
Αυγούστου), στην Αγία Ζώνη (31Αυγούστου), στους Αγίους
Αποστόλους (30 Ιουνίου) και στους Αγίους Ανάργυρους (1
Ιουλίου).Ιδρύθηκε το 1443.
Η ονομασία «αφέντης» σημαίνει αυτός που υπερέχει των
άλλων, άρα και εξουσιάζει. Ετυμολογικά η λέξη «αφέντης» απ΄όπου
και «αφεντικά» προέρχεται από το ελληνικό «αυθέντης > τούρκικα
efenti» = ο έχων (αφ εαυτού) αυθεντία, άρα από μόνος του υπεροχή,
εξουσία κ.λπ..
Η ΚΤΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ
Στη θέση του Ι.Ν. Αφέντη Χριστού στην κορφή Μεγάλος
Αφέντης της Δίκτης αρχικά ήταν ένα μικρό σπηλιάρι, στο οποίο ,
σύμφωνα με την αφήγηση του Καπετάν Γιώργη Αδαμ Κρασανάκη
στα αρχαία χρόνια έμενε ο αρχηγός των σαραντάπηχων.
Οι σαραντάπηχοι,
σύμφωνα
με
την
Η Απόφαση του Δευτεροβάθμιου
ελληνική
μυθολογία,
Διοικητικού Δικαστήριο /Καθορισμού
ήταν
απόγονοι
των
Κοινοτικών Ορίων ,του 1936
αδελφών
Ωτου
και
Εφιάλτη, παιδιών του Ποσειδώνα. Ονομάζονταν σαραντάπηχοι, γιατί
μεγάλωναν κάθε χρόνο μια πήχη στο πλάτος και μια οργιά στο ύψος,
και όταν έγιναν εννιά χρόνων ήταν ήδη εννιά πήχες. Η αρχαία πόλη
Βίεννος, σύμφωνα με τον Στ. Βυζάντιο (Εθνικά), οφείλει το όνομα
της ειτε σε έναν από τους Κουρήτες, το Βίεννο, που ήταν οικιστή της
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είτε από τη βία που άσκησαν εκεί στον Άρη τα παιδιά του Ποσειδώνα
Ώτος και Εφιάλτης.
Επί Γερμανικής κατοχής εκεί και στο παρακείμενο σπήλαιο στη
θέση Βιτσιλόνερο ή μάντρα Κρασαναδάμη στεγάστηκε το Αρχηγείο
της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, το οποίο μετά πήγε στη θέση Χαμέτι.
Ο Ι. Ναός Αφέντη
Χριστού στο κορφή
Αφέντης της Δίκτης
(2141 μ.) κτίστηκε από
την
αείμνηστή
Δημητρουλάκη
Κρασανακη Δέσποινα
(1851 – 1946, τη μάνα
του καπετάν Αδάμη
Κρασανάκη
ή
Κρασαναδάμη (1889 –
1981), στη ιδιοκτησία
της οποίας ανήκε η
κορφή (εκεί είχαν το
μαντρί τους) ως τάμα,
για να σωθούν από
τους
Τούρκους.
Η
Κρήτη ελευθερώθηκε
μερικώς το 1897 και
πλήρως το 1912.
Επί τουρκοκρατίας, σύμφωνα επίσης με την αφήγηση του
καπετάν Κρασαναδάμη, ο αγάς της περιοχής καβάλησε μια ψαρή
φοράδα, έβαλε και την κερά (την κυρία) του μαζί με το κοπέλι (παιδί
) τους στα καπούλια της και ξεκίνησαν να πάνε στην κορφή που
σήμερα λέγεται Αφέντης προκειμένου να δουν από εκεί τη θέα και
τον τόπο στον οποίο ήταν υπεύθυνος ο αγάς. Φτάνοντας στη θέση
που είναι σήμερα το μοναστήρι του Αφέντη Χριστού ξεπέζεψε και
είπε στη φοράδα του: «Προσκυνώ σε φοράδα μου που μας έβγαλες
εδώ πάνω στον ουρανό», όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση
του άρχισε να βροντά, να αστράφτει, έγινε συσκοτισμός, βροχή κ.λπ.
κ.λπ. και την επόμενη μέρα η ψαρή φοράδα βρέθηκε στη κορφή
που σήμερα ονομάζεται «Ψαρή Φοράδα» ή «Ψαρή Μαδάρα», το παιδί
στην κορφή που σήμερα ονομάζεται «Κοπέλι» και η κερά (κυρία) στη
θέση που σήμερα ονομάζεται «Κερά» ή κατ’ άλλους εκεί που
ονομάζεται σήμερα «Πόρος της Κεράς» κ.α.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
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1) Δεν είναι αληθές ότι ενετικό έγγραφο του 1343 αναφέρει
την εκκλησία του Αφέντη Χριστού της Δίκτης. Το έγγραφο αυτό το
έχει δημοσιεύσει και μεταφράσει ο Στέργιος Σπανάκης στο «Συμβολή
στην ιστορία του Λασιθίου» (έγγραφο: Arcivio di Stato, Vnezia,
Duca di Candia/ proclami/ Busta 14) και εκεί δεν αναφέρεται
εκκλησία με το όνομα Αφέντης, αλλά μια εκκλησία κάπου με την
ονομασία glesia di Psiloriti (= εκκλησία Ψηλορείτη). Συγκεκριμένα
στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα όρια της απαγορευμένης ζώνης
του Λασιθίου που διέταξε το 1343 η Βενετία, για να μη γίνεται το
Λασίθι εστία επαναστατών, ένα από τα όρια των οποίων ονομάζεται
«εκκλησία του Ψηλορείτη» (glesia di Psiloriti). Το εν λόγω έγγραφο
τοποθετεί την εν λόγω εκκλησία όχι εκεί που είναι σήμερα ο ναός
Αφέντη Χριστού στην κορφή Αφέντης της Δίκτης, αλλά εκτός
Οροπεδίου και συγκεκριμένα εκεί απ’ όπου αρχίζει η Δίκτη απο το
Ηράκλειο, στο Ριάκι της Σχίζας (Riachi de La sichesa), που βρίσκεται,
σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, πριν από την τοποθεσίες Βαθιά,
Παράσυρτα, Άσπρο Σελί κ.α. Μάλιστα γι αυτό στο τέλος του
εγγράφου αυτού σημειώνεται ότι ένας από του ευγενείς Βενετούς
που υπέγραψαν το έγγραφο αυτό δεν ήθελε να συμπεριληφθεί η
εκκλησία αυτή και το ρυάκι αυτό στην απαγορευμένη ζώνη. . Οι
Ενετοί καλούσαν τη Δίκτη και με την ονομασία Ψηλορείτη (άρα
«εκκλησία του Ψηλορείτη» = εκκλησία της Δίκτης), γιατί θεωρούσαν
τη Δίκτη ως πιο ψηλό βουνό της Κρήτης (βλέπε π.χ. ;έκθεση Fr
Basilicata κ.α.).
2) Δεν είναι αληθές ότι ο εν λόγω ναός του Αφέντη Χριστού ανήκει
στο χωριό Κάτω Σύμη ή στο χωριό Αμιράς κ.α. της επαρχίας Βιάννου
κ.α., γιατί κτίστηκε απο τους ιερείς τους και αυτό γιατί, πέραν των
όσων είδαμε πιο πριν, το 1936 το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό
Δικαστήριο /Καθορισμού Κοινοτικών Ορίων , όπου είχε καταφύγει
δικαστικώς η Κοινότητα της Σύμης Βιάννου (Κοινότητα δίπλα από την
Κοινότητα Αμιράς Βιάννου), διεκδικώντας την περιοχή Αφέντης,
όρισε με την αρ. 77/1936 απόφαση του ότι η περιοχή Αφέντης ανήκει
στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΣΙΘΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ από ? έως 15ος αι. π.Χ.
ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1470 π.Χ. - 1200 π.Χ.
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1200 π.Χ. - 1120 π.Χ.
ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1120 π.Χ. - 479 π.Χ.
ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, 478 π.Χ. - 323 π.Χ.
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 330 π.Χ. - 67 π.Χ.
ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) 69 π.Χ. - 330 μ.Χ.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 330 μ.Χ. - 824 μ.Χ.
ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) 827/30 μ.Χ. - 961 μ.Χ.
Β’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 61 μ.Χ. - 1204μ.Χ.
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ 1204 μ.Χ. - 1210 μΧ.
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 1211 μ.Χ. - 1669 μ.Χ. Α’
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1669 μ.Χ. - 1830 μ.Χ.
ΑΙΓΥΠΤΙΟΚΡΑΤΙΑ 1831 μ.Χ. - 1840 μ.Χ.
Β’ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1840 μ.Χ. - 1898 μ.Χ.
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1898 μ.Χ. - 1906 μ.Χ.
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 1912, Επίσημα 30 Μαΐου 1913

1. ΑΛΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ
1206–1210
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 12 Αυγούστου
του 1204 από τους Σταυροφόρους, η Κρήτη δόθηκε στον ηγέτη της
Δ’ Σταυροφορίας κόμη Βονιφάτιο Μομφερφατικό, ο οποίος στη
συνέχεια, για να πετύχει την υποστήριξη της Βενετίας στη διαμάχη
του με το Βαλδουιίνο της Φλάνδρας, την παραχώρησε στους Ενετούς
αντί του ποσού των 1000 αργυρών μαρκών. Η Κρήτη αγοράστηκε
από τη Βενετία κυρίως για να αποτελέσει ισχυρή βάση για το
εμπορικό της δίκτυο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συμφωνία που
έκανε ο Αλέξιος με τους σταυροφόρους περιλαμβανόταν η
παραχώρηση της Κρήτης ως δώρο στον ένα από τους αρχηγούς της
σταυροφορίας, το Βονιφάτιο το Μομφερρατικό, φεουδάρχη της
βορείου Ιταλίας. Ο Βονιφάτιος όμως μην έχοντας τη δυνατότητα να
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κατακτήσει το νησί, πούλησε την κυριαρχία του στο δόγη της
Βενετίας Ερρίκο Δάνδολο. Η συμφωνία κλείστηκε και υπογράφτηκε
στην Ανδριανού πόλη στις 12 Αυγούστου 1204 με την τιμή των 1.000
μαρκών αργύρου.
Ωστόσο, επειδή η Βενετία δεν έδειξε βιασύνη να εδραιώσει την
κυριαρχία της στο νησί, το 1206 Γενουάτες πειρατές με επικεφαλής
τον κόμη της Μάλτας Ερρίκο Πεσκατόρε (Εnrice Pescatore)
προσποιούμενοι τους εμπόρους, κατέλαβαν το Χάνδακα. Η εξέλιξη
αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Βενετίας, η οποία ωστόσο,
παρά τις επανειλημμένες απόπειρες, δεν κατάφερε να εκδιώξει τους
Γενουάτες από το νησί παρά μόλις το 1211.
2. Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1211 – 1669)

ΑΠΟ

ΤΟΥΣ

ΕΝΕΤΟΥΣ

-

Οι Ενετοί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να κατακτήσουν το νησί
της Κρήτης δύο φορές, το 1207 με το Ρανιέρη Δάνδολο και το
Ρουτζίρο Πρεμαρίνο, και το 1208 με τον Τζίακομο Λόγγο που
πρόσκαιρα κατέλαβε το φρούριο του Παλαικάστρου. Η οριστική
όμως επιβολή της Βενετίας στην Κρήτη έγινε αργότερα, το 1212,με
τον Ενετό δούκα Ιάκωβο Τίεπολο, ο οποίος ανάγκασε το Γενουάτη
αντίπαλο του να εγκαταλείψει το νησί με συνθήκη. Έτσι μετά από μία
τελευταία γενουάτικη απόπειρα το 1266-1294 που απέτυχε η Βενετία
έγινε ο κυρίαρχος του νησιού για τεσσερισήμισι περίπου αιώνες από
το 1212 έως το 1669.
Όταν οι (Β)ενετοί > Ενετοί κατέλαβαν την Κρήτη (1211 –
1669) την ανακήρυξαν Ρηγάτο (regno di Candia olim Creta), είδος
βασιλείου που υπάγονταν στη Βενετία, με έδρα του Δούκα (είδος
βασιλιά, ανώτερου διοικητή) το Ηράκλειο (Candia), το άλλοτε
επίνειο της Κνωσού.
Ο Δούκας της Κρήτης (regno di Candia olim Creta) , σύμφωνα
με την Έκθεση του Δούκα της Κρήτης Ντολφιν Βενιέρ το 1610 (Στ.
Σπανάκη Μνημεία Κρητικής ιστορίας), που ο πρώτος από αυτούς
λεγόταν Ιάκωβος Τιέπολο, είχε τη Διοίκηση του στρατού και της
Δικαιοσύνης. Παράλληλα είχε 4 Συμβούλους από τους οποίους οι δυο
ήταν πάντα μαζί του στο Ηράκλειο (ενετικά Candia) και από τους
άλλους δυο ο ένας έμενε στα Χανιά και ο άλλος στο Ρέθυμνο, για να
του στέλνουν απλό εκεί πληροφορίες. Ήταν επίσης επικεφαλής του
Καπετανάτου, ήτοι της υπηρεσίας είσπραξης των Δημοσίων εσόδων
(φόρων κ.α.) και των Καστελάνων (Διοικητών των στρατώνων).
Το πιο επιβλητικό μνημείο της εποχής που σώζεται έως σήμερα
είναι το φρούριο του Κούλε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η ονομασία
Candia είναι παραφορά της Σαρακινής ονομασίας Χάνδακας. Οι
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Σαρακηνοί έλεγαν έτσι το Ηράκλειο, επειδή γύρω-γύρω από αυτό
είχαν κατασκευάσει ένα μεγάλο αυλάκι με νερό και τείχη, για να μη
πλησιάζουν οι πολιορκητές. Από την πόλη Candia, ονομάστηκε έτσι
σιγά-σιγά και η νήσος Κρήτη.
Κατά τη βενετσιάνικη περίοδο ο Μητροπολίτης και οι
ορθόδοξοι επίσκοποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το νησί.
Ακολουθούν πολλές επαναστάσεις που καταλήγουν όμως σε
αποτυχία. Μεγαλύτερη θεωρείται αυτή με αρχηγό τον Αλέξιο
Καλλέργη που διαρκεί 17 ολόκληρα χρόνια (1282).
Επίσης επαναστατούν (1341) και οι Βενετοί φεουδάρχες
δυσαρεστημένοι από τη φορολογική πολιτική της Βενετίας που
καταστέλλεται αιματηρά.
Οι Βενετοί για να ξεπεράσουν τα
προβλήματα που αντιμετώπιζαν με το ντόπιο πληθυσμό και για να
λύσουν το πρόβλημα της απόστασης σκέφτηκαν και έκαναν
εποικισμούς. Οι πρώτοι έποικοι αναχώρησαν από τη Βενετία στις 20
Μαρτίου 1212 και ήταν 132 ευγενείς ή ιππότες και 48 πεζοί ή
δημοτικοί. Ακολούθησαν και άλλοι εποικισμοί το 1222, το 1235 και
το 1252 οπότε χτίστηκαν και τα Χανιά στη θέση της αρχαίας
Κυδωνίας. Στην πρώτη εκατονταετία εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη
περίπου 10.000 Ενετοί, που δείχνει τη σπουδαιότητα που απέδιδαν
στο νησί , αφού η ίδια η Βενετία είχε 60.000 πληθυσμό. Οι πρώτοι
αιώνες ήταν σκληροί και αδυσώπητοι για τον Κρητικό λαό. Τους
αφαίρεσαν τη γη, δούλευαν σκληρά για την οχύρωση του νησιού και
έκαναν πολλές αγγαρείες των Ενετών. Στο διάστημα των 457 ετών
που οι Ενετοί κατείχαν το νησί εκδηλώθηκαν εναντίον τους 25
επαναστάσεις και πολλά άλλα μικρότερα κινήματα. Οι περισσότερες
από αυτές έγιναν τα πρώτα 70 χρόνια. Το 1453 στο Ρέθυμνο έγινε
πάλι επανάσταση με αρχηγό το Σήφη Βλαστό. Οι Βενετοί το 1571
ήρθαν αντιμέτωποι στο Ρέθυμνο με νέα ανταρσία, κατά την οποία οι
χωρικοί σύστησαν τη συνεργασία των Τούρκων. Η τάξη επανήλθε
χάρις στη διπλωματικότητα του Έλληνα ηγέτη Ματθαίου Καλλέργη.
Τον 16ο αιώνα εκδηλώθηκε στα Χανιά η μεγαλύτερη επαναστατική
ενέργεια με αρχηγό τον επαναστάτη Γιώργο Καντανοέλο ή
Λυσσαγιώργη. Ενάντια πήγαν στην επανάσταση ο στρατιωτικός
διοικητής Ιερώνυμος Κορνέρ με 1500 άνδρες. Κατά την ενετική
περίοδο, η Κρήτη γνώρισε μεγάλη άνθηση στις τέχνες και στα
γράμματα, επειδή οι Βενετοί, για να καλοπιάσουν τους Κρήτες, ώστε
να με πάνε με το μέρος της Τουρκίας άφησαν κάποιες γλωσσικές και
θρησκευτικές ελευθερίες στους Κρήτες. Κορυφαίοι Κρητικοί ποιητές
της εποχής εκείνης είναι ο Στειακός Βιτσέντζος Κορνάρος έργα του
οποίου είναι ο Ερωτόκριτος και η θυσία του Αβραάμ, ο Γεώργιος
Χορτάτζης του οποίου έργο είναι η Ερωφίλη κ.α.
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Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
το 1453 μ.Χ. πολλοί Έλληνες ευγενείς και διανοούμενοι αναχώρησαν
για την ενετοκρατούμενη Κρήτη. Έτσι ο βυζαντινός πολιτισμός και η
βυζαντινή τέχνη γνώρισαν μια νέα άνθηση. Αυτό βοήθησε στο να
γίνουν καλύτερες οι συνθήκες συμβίωσης Κρητικών και ενετών,
παράλληλα βέβαια με το φόβο των Ενετών για τους Τούρκους που
τους έκανε να θέλουν να έχουν καλύτερες σχέσεις με το ντόπιο
πληθυσμό
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΩΝ
Μόλις οι Ενετοί εδραίωσαν τη θέση τους στην Κριτή το 12112, τη χώρισαν διοικητικά τσε έξι μέρη, τα καλούμενα
«sexterii/sesterii», όπως ακριβώς ήταν χωρισμένη και η μητρόπολη
Βενετία. Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίνει ο Ιταλός ερευνητής
Cornelius το 1755 στο έργο Creta Sacra βασισμένος στην Historia
Candiane, έργο του 16ου αιώνα του ιστορικού Ανδρέα Κορνάρου,
βλέπε:
Fl. Cornelius, Creta Sacra τ. 2, Βενετία 1755
(αναδημοσίευση: Modena 1971).
Συγκεκριμένα ο Ιταλός Fl. Cornelius (Creta Sacra τ. 2, Βενετία
1755) βασισμένος στην Historia Candiane, έργο του 16ου αιώνα του
ιστορικού Ανδρέα Κορνάρου, αναφέρει ότι όταν οι Ενετοί πήραν την
Κρήτη από τους Γενουάτες το 1211 την ανακήρυξαν Ρηγάτο (regno
di Candia olim Creta) με έδρα του Ρήγα το Ηράκλειο (Candia) και
συνάμα τη χώρισαν σε έξι (6)
διοικητικά διαμερίσματα (τα
καλούμενα sexteri), που ήταν τόσα όσα και τα τμήματα που ήταν
χωρισμένη η μητρόπολη Βενετία (= όσες και οι συνοικίες της
μητρόπολης Βενετίας) και σε κάθε ένα από αυτά έδωσαν την
ονομασία μιας συνοικίας της Ενετίας, τα εξής:
1. Σεξτέριο Canaregio ή S. Apostolo (των Αγίων Αποστόλων),
που περιλάμβανε τις τούρμες (Επαρχίες) Settia, Gerapetra,
Mirabello, Lasiti (Σητεία, Ιεράπετρα, Μιραμπέλλο, Λασίθι).
2. Σεξτέριο San Marcos (Αγίου Μάρκου), που περιλάμβανε τις
Επαρχίες Belvedere, Pediata - Pesocunava (Μπελβεντέρε ή Ρίζου,
Πεζοκούναβα και Πεδιάδας).
3.
Σεξτέριο Santa Croce Santa Croce (Σταυρού), που
περιλάμβανε τις Επαρχίες Bonifacio, castello Nuovo Priotissa
(Μονοφατσίου, Καινούργιου και και Πυργιώτισσας),
4. Σεξτέριο Castello (Καστέλου), που περιλάμβανε τις
Επαρχίες Milopotamum , Arium = Άγριο , Apano fiurite = Συβριτος
ή Αμάρι),
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5. Σεξτέριο San Polo ( Αγίου Παύλου), περιλάμβανε τις
Επαρχίες Calamona, Cato fiuriten = κάτω Σύβριτος, Psichium =
Ψυχρό).
6. Σεξτέριο Dorsoduro, που περιλάμβανε τις Επαρχίες Cuffo,
Cama = Κίσσαμος, Unicornu = Σέλινο.
Αυτή η διοικητική διαίρεση διατηρήθηκε έως τις αρχές του 14ου
αιώνα. Μετά άλλαξε, καθώς αναφέρουν ο Ολλανδός Olfert Dapper
στο «Περιήγησις Κρήτης» (Olfert Dapper, 1636-1689, «Description
exacte des isles de l'Archipel»), ο οποίος επισκέφτηκε την Κρήτη ως
κατάσκοπος πριν πέσει στα χέρια των Τούρκων, ο Ιταλός ιστορικός
Fl. Cornelius (Creta Sacra), P. Castrofilaca («Regno di Candia»)
κ.α., Τον 14 αι. η Κρήτη διαιρέθηκε σε τέσσερις διοικητικές
περιφέρειες (territorii) που κάθε μια από αυτές αφενός ήταν κάτι
όπως οι σημερινές, όμως όχι με τα ίδια όρια και αφετέρου περιείχε
επιμέρους Καστελανίες (επαρχίες με κάστρο για προστασία, διοίκηση
κ.λπ.): Χανίων (Le Canea), Ρεθύμνου (Rettimo), Ηρακλείου
(Candia) και Σητείας (Sitia). Η διαίρεση αυτή διατηρήθηκε σε όλη
την υπόλοιπη διάρκεια της βενετοκρατίας στο νησί.
Τη διοίκηση Σητείας, Χανίων και Ρεθύμνου ασκούσαν οι
Ρέκτορες (Rettori), οι οποίοι συνοδεύονταν και από δύο Συμβούλους,
και υπάγονταν απευθείας στην κεντρική διοίκηση στο Ρήγα του
Ηρακλείου.
Στο teritorio Σητείας (Sitia), που ήταν η ανατολική Κρήτη
πέρα από τον ποταμό Ίστρωνα) , πρωτεύουσα ήταν η Σητεία
(Sitia) και περιλάμβανε μόνο τις Επαρχίες-Καστελανίες Ιεραπέτρας
(Girapetra) και Σητείας. Οι Επαρχίες Λασιθίου και Μιραμπέλλου
αποτελούσαν μία επαρχία και υπαγόταν σ’ αυτό του
Ηρακλείου.
Στο teritorio Ηρακλείου (Candia) πρωτεύουσα ήταν το
Ηράκλειο και περιλάμβανε 9 Επαρχίες, όμως με 8 Καστελανίες:
Malvision, Temenes, Pediada, Priotissa, Nuono, Bonifacio, Belvedere
(μέρος Μονοφατσίου και Βιάννος), Mirabel, και Lassithi (χωρίς
καστελανία). Το Λασίθι δεν είχε κάστρο (δεν ήταν Καστελανία),
επειδή ήδη από της αρχές της Ενετοκρατίας (μετά την επανάσταση
των Ψαρομηλίγγων) είχε διαταχθεί η ερήμωση του λόγω του ότι
γινόταν εστία επαναστατών.
Στο teritorio Ρεθύμνου (Retimo) πρωτεύουσα ήταν το Ρέθυμνο
και περιλάμβανε 3 καστελλανίες: Μυλοποτάμου, Αμαρίου και
Συβρίτου.
Στο teritorio Χανίων (La Canea) πρωτεύουσα ήταν τα Χανιά και
περιλάμβανε 4 επαρχίες, όμως με 3 Καστελανίες: Αποκόρωνα,
Κισάμου, Σελίνου και Σφακίων (χωρίς Καστελανία).
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3.
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΙ ΕΝΕΤΩΝ
SPINA NEL CUORE DI VENEZIA
(ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)
Όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την Κρήτη (1210 – 1669) καταρχήν
τη χώρισαν διοικητικά σε τμήματα, ήτοι σε νομούς (territorii) και
επαρχίες (sexterii), στα οποία έδωσαν ονόματα ανάλογα με τη
γλώσσα και τα δικά τους πρότυπα, πολλά των οποίων διατηρούνται
μέχρι σήμερα: Μεραμβέλο (Mirabello), Σπίνα Λόγκα (Spina Longa),
Μαλεβίζι (Μalvezia), Souda (Suda), Μονοφάτσι (Bonifatio),
Λιμνάκαρος (Limnacaros), Καστέλι (Castel) κ.α.
Ακολούθως τα τμήματα αυτά μοιράστηκαν ως φέουδα σε
Ενετούς ευγενείς για διοίκηση και εκμετάλλευση, πλην του
οροπεδίου της Δίκτης που σήμερα λέγεται Λασίθι με τις τριγύρω
περιοχές του, τον Αλίκαμπο και μεγάλο Μέρος της Μεσαράς (περιοχή
Μοιρών), τα οποία παρέμειναν ως δημόσια κτήματα.
Οι Ενετοί, επειδή το Οροπέδιο Λασιθίου με τις απόκρημνες
πλαγιές της Δίκτης γινόταν εστία επαναστατών, από τη μια το
αποκάλεσαν “αγκάθι στην καρδιά της Βενετίας” (spina nel cuore di
Venezia) και απο την άλλη τον περισσότερο καιρό που έκαναν οι
Βενετοί στην Κρήτη είχε διαταχθεί να ερημωθεί και να
κατεδαφίζονται τα χωριά του.
Προ αυτού στο Λασίθι δε σώθηκε επι ενετοκρατίας τίποτα
το βυζαντινό, ούτε τα μέχρι τότε κτίρια, ούτε τα τοπωνύμια
ούτε τίποτα, πλην μόνο το γενικό όνομα του όρους η Δίκτη
κ.α.
Γνωστές είναι οι επαναστάσεις των Αγιοστεφανιτών το 1212,
των Χορτατσών το 1273, των Καψοκαλύβων το 1341, και των
αδελφών Καλλέργη το 1363, που είχαν όλες κύριο ορμητήριό τους
το Οροπέδιο Λασιθίου.
Η πρώτη φορά που εκδιώχθηκαν οι κάτοικοι του Οροπεδίου,
διότι υπέθαλψαν τους επαναστάτες του Αλεξίου Καλλέργη, ήταν το
1293, όταν δούκας της Κρήτης ήταν ο Ερμόλαος Γιούστος, με
απόφαση του συμβουλίου των κλητών. Κατεδαφίστηκαν όλα τα
σπίτια, ξεριζώθηκαν όλα τα καρποφόρα δέντρα και απαγορεύτηκε η
καλλιέργεια όχι μόνο στο Οροπέδιο, μα και στα χωριά γύρω από
αυτό.
Το 1341, το Λασίθι χρησιμοποιήθηκε ξανά ως ορμητήριο κατά
την επανάσταση του Λέοντα Καλλέργη και των Ψαρομηλίγγων, με
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αποτέλεσμα την εκ νέου ερήμωσή του για δυο χρόνια. Τα όρια της
απαγόρευσης καθορίστηκαν με εξονυχιστική ακρίβεια σε ένα
«πρακτικό» που συντάχθηκε στο Χάνδακα το 1343 από μια επιτροπή
Βενετών ευγενών: «Αρχίζει από τη Σαρακηνή στέρνα που βρίσκεται
στους πρόποδες του βουνού της Σκάλας του Ρούσου Ε γκρεμού προς
το μυλότοιχο και πηγαίνει προς νότο ρίζα-ρίζα, όπως χωρίζουν τα
καλλιεργημένα χωράφια από τους πρόποδες του βουνού…». Μετά
είκοσι χρόνια, το 1363, αποστάτες Βενετοί τιμαριούχοι καταλύουν τις
αρχές στο Χάνδακα και ανακηρύσσουν τη Δημοκρατία του Αγίου
Τίτου.
Μάλιστα προ αυτιού, δηλαδή για να µην βρίσκουν στο Λασίθι
άσυλο οι επαναστάτες, ο Δούκας του Χάνδακα εισηγήθηκε για πρώτη
φορά στο Συμβούλιο των Ευγενών το 1293 να κηρυχθεί το Λασίθι
τόπος ακατοίκητος. Ωστόσο, επειδή οι Κρήτες παραβίαζαν την
απαγορευμένη ζώνη, η Βενετία, µε νέο νόμο πιο σκληρό, διέταξε το
έτος 1343 την παντελώς ερήμωσή του, με το γκρέμισμα όλων των
σπιτιών, ακόμη και όλων των εκκλησιών και «επί κεφαλική ποινή και
μόνο το να πλησιάζει κανείς στο Λασίθι.
Το Λασίθι παρέμεινε παντελώς έρημο έως το 1463,
Το έτος αυτό παρουσιάστηκε ο κίνδυνος των Τούρκων, που
απειλούσε όλη την Ευρώπη. Έχοντας υπόψη τους οι Ενετοί ότι στην
Κρήτη θα συγκεντρώνονταν πολλά συμμαχικά στρατεύματα που θα
δημιουργούσαν ζητήματα διατροφής πήρε την απόφαση να
καλλιεργήσει τον κάμπο του Λασιθίου.
Ο Στέργιος Σπανάκης , που, ως γνωστόν, είναι και Λασιθιώτης
και βαθύς γνώστης της Ιστορίας της Ενετοκρατίας της Κρήτης, στο
«Συμβολή στην Ιστορία του Λασιθιού», σχετικά τη ενετική κατοχή
του Λασιθιού, αναφέρει τα εξής:
<< Το Λασίθι, τόπος από τη φύση του οχυρός, αλλά και
αυτάρκης σε είδη διατροφής, υπήρξε η πρώτη και κύρια εστία των
επαναστατών κατά των Βενετών. Οι Αγιοστεφανίτες, οι Σκορδίληδες,
οι Μελισσηνοί, οι Καλέργηδες και οι λοιποί χρησιμοποίησαν το Λασίθι
ως ορμητήριο των και έδρα των αλλεπάλληλων επαναστάσεων. Την
επανάσταση του 1341 οι Καψοκαλίβαι χρησιμοποίησαν το Λασίθι
ορμητήριό των. Το 1365, που επαναστάτησαν οι ίδιοι οι άποικοι
Βενετοί μαζί με τους Κρητικούς και ίδρυσαν τη Δημοκρατία του Αγίου
Τίτου, κατέφυγαν στο Λασίθι οι κάτοικοι των κοντινών χωριών της
Πεδιάδας και του Μεραμπέλου, με αρχηγούς τους Ιωάννη Καλέργη
και το Βενετό Τίτο Βενέρη κι από εκεί εξορμούσαν στα πεδινά
διαρπάζοντας και καταστρέφοντας τους αντιπάλους των. Γενικά ,
τους πρώτους αιώνες της Ενετοκρατίας το Λασίθι είχε γίνει πολύ
επικίνδυνο, για τη στερέωση της κυριαρχίας της Βενετίας στην
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Κλητή. Ήταν πραγματικά μια αγκάθα στην καρδιά της Βενετίας, UNA
SPINA NEL CUORE DI VENEZIA, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Για να
απαλλαγεί από την εστία των επαναστάσεων η Βενετία το 1293 είχε
διατάξει την ερήμωσή του. Η ερήμωση αυτή αφορούσε μόνο το
καθαυτό Οροπέδιο και τις συγκλίνουσες πλαγιές των γύρω βουνών.
Αλλά οι επαναστάσεις συνεχιζόταν και το 1343 αναγκάστηκε να
εκδώσει η Βενετία νέα απαγορευτική διαταγή και διόρισε επιτροπή να
καθορίσει τα όρια της απαγορευμένης ζώνης. Οι κάτοικοι του
Οροπεδίου εξορίστηκαν και η βοσκή των ζώων απαγορεύτηκε. Όλα
τα χωριά που υπήρχαν στο Οροπέδιο από τη Βυζαντινή εποχή και
πριν απ΄ αυτή εξαφανίστηκαν, μαζί με τα ονόματά τους, τις
εκκλησίες των. Οι παραβάτες τιμωρούνταν με αυστηρές ποινές. Παρά
τις απαγορευτικές διαταγές και τις αυστηρές τιμωρίες το Λασίθι
εξακολουθούσε να είναι έδρα κάθε επανάστασης. Η επανάσταση των
αδελφών Καλέργη, που ακολούθησε, ύστερα από την κατάλυση της
δημοκρατίας του Αγίου Τίτου, χρησιμοποίησε και πάλι το Λασίθι
ορμητήριο των επιδρομών της. Ύστερα από την καταστολή και της
επανάστασης αυτής το 1367 διατάχθηκε η ολοκληρωτική ερήμωση
του Λασιθίου. Ποινή παραβατών ορίζεται η αποκοπή των ποδιών των
παραβατών. Όποιος καταγγείλει παραβάτη θα παίρνει από το δημόσιο
50 υπέρπυρα, τα μισά ζώα του παραβάτη και το όνομά του θα
κρατείται μυστικό. Ένα ολόκληρο αιώνα πόδι ανθρώπου ή ήμερου
ζώου δεν πάτησε στα χώμα του Λασιθίου. Ο Κάμπος έγινε ένα
απέραντο άγριο Λιβάδι μέχρι το 1463. Το έτος αυτό παρουσιάστηκε
ο κίνδυνος των Τούρκων, που απειλούσε όλη την Ευρώπη. Το Παπικό
κράτος, η Βενετία και ο δούκας της Βουργουνδίας έκαμαν συμμαχία,
για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Υπήρχε πρόβλεψη, ότι θα
συγκεντρωθούν στην Κρήτη συμμαχικά στρατεύματα, που
δημιουργούσαν ζητήματα διατροφής. Γι αυτό η Βενετία αποφάσισε
να καλλιεργηθεί και το Λασίθι για λογαριασμό της, αφού ήταν
ιδιοκτησία της…>>
4. Η ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΛΑΣΙΘΙ»
Επειδή η Δίκτη – Οροπέδιο Λασιθίου γινόταν εστία
επαναστατών οι Βενετοί από το 1293 – 1463 , όπως είδαμε πιο πριν,
είχαν διατάξει την ερήμωσή τους με ποινή θανάτου και συνάμα την
καταστροφή εκ βάθρων των οικισμών του.
Το έτος 1463 και κατόπιν πρωτοβουλία του Πάπα Πίου Β’ έγινε
συμφωνία μεταξύ του ίδιου , της Βενετίας και του Δούκα της
Βουργουνδίας Philippe Le Bon, για να αντιμετωπίσουν από κοινού
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τον Τουρκικό κίνδυνο που απειλούσε ολόκληρη την Ευρώπη, ύστερα
από την Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν αυτού η
Βενετία, έχοντας υπόψη της ότι στην Κρήτη θα συγκεντρώνονταν
πολλά συμμαχικά στρατεύματα και με αυτό θα δημιουργούνταν
διατροφικά ζητήματα, πήρε την απόφαση να κατοικηθεί και πάλι το
Λασίθι και συνάμα να κάνει εκεί εγγειοβελτιωτικά και
αποστραγγιστικά έργα προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή των
καλλιεργειών.
Αρχικά το Λασίθι, αφού ανακηρύχτηκε δημόσιο κτήμα,
ενοικιαζόταν σε φεουδάρχες για καλλιέργεια σιτηρών, κάτι που δεν
απέδιδε, επειδή μεγάλο μέρος του κάμπου Λασιθίου βάλτωνε, λόγω
των ρευμάτων που είχε δημιουργήσει η μακρά εγκατάλειψη του
κάμπου από την καλλιέργεια.
Προ αυτού οι Βενετοί έδωσαν εντολή το 1514 να γίνουν με
αγγαρείες οριζοντίως και καθέτως μεγάλα ευθεία χαντάκια, αυλάκια,
τις καλούμενες λίνιες ή Βάγκες για την αποστράγγισή του, τα οποία
οδηγούν τα νερά του κάμπου σε μια καταβόθρα, τον καλούμενο
«Χώνο», όπου χάνονται μέσα στη γη. Τα αυλάκια αυτά είναι 12 από
βόρεια προς νότια και 20 από ανατολικά προς Δυτικά και χωρίζουν
το κάμπο σε 193 ½ τετράγωνα., τις καλούμενες βουδέες.
(Περισσότερα βλέπε ΟΙ ΒΑΓΚΕΣ Ή ΛΙΝΙΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ
ΤΟΥΣ)
Στην αρχή οι Βενετοί όλα τα εν λόγω τετράγωνα και δημόσια
κτήματα (τις βουδέες) , καθώς και όλα τα άλλα κτήματα του Λασιθίου
τα πάχτωσαν (ενοικίασαν με απόδοση μέρος της σοδειάς και όχι με
χρήμα) σε ντόπιους καλλιεργητές.
Ακολούθως, το έτος 1546, θέλοντας η Ενετίας να
αποκαταστήσει ευγενείς πρόσφυγες της απο το Ναύπλιο και τη
Μονεμβασία, επειδή η χώρα τους έπεσε στα χέρια των Τούρκων, πήρε
απόφαση (1543, 16 Martii, Senate Mar XXVII f.6) και παρεχώρησε
ένα μεγάλο μέρος από τα δημόσια κτήματα του Λασιθίου στους
πρόσφυγες αυτούς με κάποιες υποχρεώσεις και κυρίως να αποδίδουν
τη μισή σοδιά στα Ταμεία του Χάντακα (Ηρακλείου). Συγκεκριμένα η
απόφαση αυτή γράφει: «Τα χωράφια αυτά (αυτά που δόθηκαν στους
Ναυπλιώτες) δεν μπορούν να τα πουλήσουν ούτε να τα
απαλλοτριώσουν, μπορούν να τα καρπώνονται και να τα
εκμεταλλεύονται, απαλλαγμένοι και ελεύθεροι από κάθε αγγαρεία και
φόρο της δεκάτης. Άμα θα γίνουν κάτοχοι των χωραφιών αυτών,
πρέπει να πάψει αμέσως η χορήγηση των βοηθημάτων για τη
συντήρησή τους και η πληρωμή των ενοικίων τους.»
Τώρα, αφού τα δημόσια κτήματα που δημιουργήθηκαν στον
κάμπο Λασιθίου με τα εγγειοβελτιωτικά έργα που είδαμε πιο πριν
παραχωρήθηκαν με απόφαση της Βενετίας ως κληροδοτήματα (με
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διαθήκη κληροδοσίας) σε Μονεμβασιπώτες και Ενετούς αποίκους,
που στα ιταλικά-ενετικά λέγονται lassiti ή Lasciti (ενικός lascito),
άρα από εκεί προέκυψε η ονομασία CAMPUS DI LASCITI – ΛΑΣΙΘΙ /
CAMPUS DI LASCITO (Περισσότερα βλέπε και στα πιο κάτω.)
Και αυτό είναι κάτι που πιστοποιείται από τα εξής:
Α) Στο λατινικό κείμενο της Creta Sacra - Charta consencionis
του Fl. Cornelus, καθώς και στα ενετικά- ιταλικά λεξικά με τη λέξηονομασία Lascito (ενικός) - Lasciti - Lassiti (πληθυντικός) ονομάζεται
και η περιοχή Οροπεδίου Λασιθίου και το κληροδότημα κληροδότημα με διαθήκη. Δηλαδή εκεί η λέξη Lasciti σημαίνει είτε
το Λασίθι είτε τα κληροδοτήματα.
Ομοίως στην έκθεση του Ενετού Γενικού Προβλεπτή Francesco
Morezini 1629 ( RELATIONE DI CAΝDIA DEL GENERAL MORESINI
1629, Στ. Σπανάκης Μνημεία Κρητικής Ιστορίας) διαβάζουμε τα εξής
που ο Στ. Σπανάκης μεταφράζει ως εξής: rimanete della Campagna
del Lassitti = υπόλοιπο κάμπου Λασιθίου (σελίδα 60) και “mettendo
insieme tra lassi (lasciti) et elemosine..” = μάζεψαν από
κληροδοτήματα και ελεημοσύνη (σελίδα 121)
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι οικισμοί με τα
χωράφια τους που δημιουργήθηκαν επί Ενετών στο Λασίθι
καλούνταν όχι χωριά (casali), αλλά στα ελληνικά μετόχια και στα
ενετικά lascitii > Lassitii > Lassithii.
Β) Την ίδια εποχή δόθηκαν κτήματα ως Lasciti > Lassiti και στη
Μεσαρά Κρήτης απ΄ όπου προήλθε η ονομασία του εκεί οικισμού
«Μοίρες», ονομασία σχετική με αυτή του μετοχιού (μετοχή, μοιράσι)
και των lasciti.
Γ) Ενετικές ονομασίες είναι και τόσες άλλες της Κρήτης:
Μεραμβέλο (Mirabello), Σπίνα Λόγκα (Spina Longa), Μαλεβίζι
(Μalvezia), Souda (Suda), Μονοφάτσι (Bonifatio), Λιμνάκαρος
(Limnacaros), Καστέλι (Castel) κ.α.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ «ΛΑΣΙΘΙ»
Ανατρέχοντας στα ενετικά αρχεία που σχετίζονται με το Λασίθι,
καθώς και στους ενετικούς χάρτες της Κρήτης βλέπουμε ότι ο
κάμπος της περιοχής που σήμερα ονομάζεται Οροπέδιο Λασιθίου επί
Ενετών λεγόταν - γραφόταν είτε στον ενικό Campus di Lascito είτε
στον πληθυντικό Campus di Lasciti, καθώς και Lassito – Lassit(h)i
απ΄όπου και κρητικά Λασίθι. Για παράδειγμα στην έκθεση του Γ.
Προβλεπτή Κρήτης των Ενετών Μαρίνο Καβάλι που έγινε το 1572
αναγράφεται συνεχώς il Lasciti. Στην έκθεση του Ενετού λογιστή
Πέτρου Καστροφύλακα που έγινε το 1583 αναγράφεται συνεχώς
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Lassiti. Στο χάρτη του Abraham Ortelius «Cyprus Insula [with]
Candia, Olim Creta « (Antwerp 1581) γράφει «Lascito Campus».
Στο χάρτη του Giovanni Antonio Magini: Candia Insula Olim Creta,
Venice / 1596 γράφει «Lascito Campus». Στο χάρτη του Gerard
Mercator: Candia cum Insulis aliquot circa Graeciam [Insets of
Corfu, Zante, Milo, Nicsia, Santorini and Scarpanto, Amsterdam /
1619 γράφει: Lascito Campo. Στην έκθεση του Βενετού Francesco
Basilicata (“il Regno di Candia” , Venis 1630) γράφει: LASSITI
CAMPAGNA = ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΜΠΟΣ κ.α.
Ανατρέχοντας επίσης στη CRETA SACRA, έτος έκδοσης 1755,
του Φλαμήνιου Κορνήλιου (F. Cornelus), καθώς και στα ενετικά ιταλικά λεξικά:
Dizionario del dialeto Veleziane di G. Boerio
(Venezia 1856), Dizionario del Italiano – Greco G. Brichenti (Milano
1926) κ.α. , βλέπουμε ότι η ιταλική λέξη Lascito >
Lassito
(πληθυντικός Lasciti / Lassiti) σημαίνει από τη μια η περιοχή Λασίθι
Κρήτης και από την άλλη το κληροδότημα/ κληροδοτήματα.
Σύμφωνα επίσης με το ενετικό λεξικό Dizionario del dialeto
Veleziane di G. Boerio, Venezia 1856 και επίσης το: Dizionario del
Italiano – Greco G. Brichenti, Milano 1926 κ.α., η ενετική-ιταλική
λέξη Lascito . Lassito (πληθυντικός Lassiti) παράγεται από το ρήμα
lasciare που σημαίνει παραχωρώ, δίδω κάτι με κληρονομικό
δικαίωμα. Νομικά η λέξη lascito – lasciti σημαίνει legati fato per
testamento = δίδω κάτι ( μετοχή ή μερίδιο κ.α.) σε κάποιον με
διαθήκη
και
με
κληρονομικό
δικαίωμα,
κληροδότημα/
κληροδοτήματα.
Επομένως το Οροπέδιο Λασιθίου ονομάστηκε έτσι, ήτοι Λασίθι
(Lascito – Lasciti > Lassito – Lassiti), επειδή, όπως είδαμε πιο πριν,
διαχωρίστηκε από τους Ενετούς με οριζόντια αποθετήρια αυλάκια, τις
καλούμενες λίνιες ή βάγκες (linies, banks (= τα αυλάκια που
αποξηραίνουν μέχρι σήμερα τον κάμπο από τα λιμνάζοντα ύδατα )
και στη συνέχεια δόθηκε με κλήρο ή ως κληροδοτήματα σε
Μονεμβασιώτες αποίκους, καθώς και για πάχτωση σε ντόπιους
καλλιεργητές
ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΑΙ LASCITI > LASSITHI >
ΛΑΣΙΘΙ
Επί ενετοκρατίας και συγκεκριμένα από το 1293 – 1461 το όρος
Δίκτη της Κρήτης και το οροπέδιο της που σήμερα καλείται Λασίθι
απαγορεύονταν η μόνιμη κατοίκησή τους, γιατί γινόταν εστία
επαναστατών, όπως όπως αναφέρουν στις εκθέσεις τους οι Ενετοί
Λογιστές και μηχανικοί της Κρήτης της εποχής: Π. Καστροφύλακα,
Fr. Basilicata, Nikolo Zen, R. Monani κ.α.
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Το έτος 1463 και κατόπιν πρωτοβουλία του Πάπα Πίου Β’ έγινε
συμφωνία μεταξύ του ίδιου , της Βενετίας και του Δούκα της
Βουργουνδίας Philippe Le Bon, για να αντιμετωπίσουν από κοινού
τον Τουρκικό κίνδυνο που απειλούσε ολόκληρη την Ευρώπη, ύστερα
από την Κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν αυτού η
Βενετία, έχοντας υπόψη της ότι στην Κρήτη θα συγκεντρώνονταν
πολλά συμμαχικά στρατεύματα και με αυτό θα δημιουργούνταν
διατροφικά ζητήματα, πήρε την απόφαση να κατοικηθεί και πάλι το
Λασίθι και συνάμα να κάνει εκεί εγγειοβελτιωτικά έργα προκειμένου
να αυξήσει την παραγωγή των καλλιεργειών.
Ειδικότερα στις 30/11/1463 η Βενετία, πήρε απόφαση (1463,
30 Novembre Misti del Sen. Mar. registro 7 fo 138 v) να σπαρθούν
δι εκμισθώσεως ή δι επιστασίας οι τόποι στο Λασίθι, για την επάρκεια
της τροφή των στρατιωτών της Κρήτης που θα συγκεντρωθούν στη
νήσο, επειδή οι Τούρκοι, καθώς υπολόγιζαν οι Βενετοί, θα έκλειναν
όλους τους λιμένες της επικράτειας τους.
Προ αυτού οι τοπικοί ενετικοί άρχοντες της Κρήτης
ανακήρυξαν το έρημο μέχρι τότε Λασίθι δημόσιο κτήμα και στη
συνέχεια το μίσθωσαν για καλλιέργεια κυρίως σίτου με τον όρο
αφενός να δίδουν ένα μέρος της σοδειάς στην Ενετική Κυβέρνηση
και αφετερου να μην μένουν εκεί μόνιμα, ‘ώστε να υποθάλπουν
επαναστάτες. Ωστόσο αυτό δεν πέτυχε και το 1514 δόθηκε και νέα
εντολή. Προ αυτού το Λασίθι χωρίστηκε σε 342 βουδέες (μέτρο της
εποχής) και κατανεμήθηκε με πάχτωση σε πολίτες της Κρήτης,
δηλαδή νοίκιασμα με απόδοση μέρους της σοδιάς.
Στις συνέχεια θέλοντας η Ενετία να αποκαταστήσει ευγενείς
πρόσφυγες της από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασία, επειδή η χώρα
τους έπεσε στα χέρια των Τούρκων, πήρε απόφαση το 1543 (1543,
16 Martii, Senate Mar XXVII f.6) και παρεχώρησε ένα μεγάλο μέρος
από τα εν λόγω δημόσια κτήματα του Λασιθίου στους πρόσφυγες
αυτούς με κάποιες υποχρεώσεις και κυρίως να αποδίδουν τη μισή
σοδιά στα Ταμεία του Χάντακα (Ηρακλείου). Συγκεκριμένα η
απόφαση αυτή γράφει: «Τα χωράφια αυτά (αυτά που δόθηκαν στους
Ναυπλιώτες) δεν μπορούν να τα πουλήσουν ούτε να τα
απαλλοτριώσουν, μπορούν να τα καρπώνονται και να τα
εκμεταλλεύονται, απαλλαγμένοι και ελεύθεροι από κάθε αγγαρεία και
φόρο της δεκάτης. Άμα θα γίνουν κάτοχοι των χωραφιών αυτών,
πρέπει να πάψει αμέσως η χορήγηση των βοηθημάτων για τη
συντήρησή τους και η πληρωμή των ενοικίων τους.»
Και επειδή κάποια από τα δημόσια κτήματα του κάμπου
Λασιθίου παραχωρήθηκαν ως Lasciti > Lassiti με την υποχρέωση που
είδαμε πιο πριν προέκυψε από αυτό η ονομασία Campagna di Lasciti
- Lassithi > Λασίθι για την περιοχή.
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Επί ενετοκρατίας με την ονομασία μετόχια (mettocchia ή
metochia), όπως προκύπτει από τις εκθέσεις του Ενετού λογιστή Π.
Καστροφύλακα και του Ενετού μηχανικού F. Basolicata προς τον
Ενετό κυβερνήτη της Κρήτης, ονομάζονταν οι εποχιακοί αγροτικοί
οικισμοί που δημιούργησαν στο Λασίθι (metochi Lagu, metochi
Zermiades ….) , που τότε ήταν δημόσιο κτήμα, εκείνοι που
επιτρεπόταν να πάνε εκεί για την εποχική του καλλιέργεια (σπορά,
θέρος κ.α.).
Ο λόγος και για τον οποίο οι εν λόγω οικισμοί στο Οροπέδιο
Λασιθίου λέγονταν όχι casals (= χωριά), αλλά μετόχια (από το
μετέχω, μετοχή), γιατί οι μετοχάρηδες μετείχαν δικαιωματικά στη
σοδιά.
Επί ενετοκρατίας και συγκεκριμένα από το 1293 – 1461, όπως
προαναφέραμε, απαγορεύονταν η μόνιμη κατοίκηση στο Λασίθιόρος Δίκτη, γιατί γινόταν εστία επαναστατών.
Σήμερα με την ονομασία «μετόχια» λέγονται και οι εποχικοί
οικισμοί που δημιουργούνται σε αγροτικά κτήματα που βρίσκονται
πολύ μακριά από τη μόνιμη και κύρια κατοικία-χωριό κάποιου (βλέπε
και Στέργιου Σπανάκη «Συμβολή στην Ιστορία του Λασιθίου», σ. 134
σχόλιο 292).
Επίσης με την ονομασία «μετόχι εκκλησίας» λέγεται
το κτήμα (αγρός, οίκημα ή ναός) που ανήκει σε μοναστήρι που
βρίσκεται έξω από την κυρίως περιοχή του μοναστηριού, το οποίο
έχει δοθεί από το κράτος ή από άλλο ιδιοκτήτη προκειμένου να το
χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς. Είναι κάτι παρόμοιο, όχι
όμως νομικά το ίδιο, με το τούρκικο βακούφι.
Βακούφι (λέξη αραβική και τούρκικη) λέγεται το κτήμα που
έχει
αφιερωθεί
από
τον
ιδιοκτήτη
του
σε μοναστήρι ή
ιερό καθίδρυμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς
σκοπούς.
Σημειώνεται ότι:
Α) Στις εκθέσεις του Ενετού λογιστή Π. Καστροφύλακα και του
ενετού μηχανικού F. Basilica αναφέρονται οι τότε παχτωτές, τα τότε
μετόχια και οι τότε μετοχάρηδες με τις οφειλές τους.
Ομοίως στην Έκθεση του Καπετάνιου Gaspar Rhenerius (1563)
προς τη Βενετική Γερουσία (Archivio de Stato di Venezia, ASV,
μετάφραση Μαρία Ντούρου – Ηλιοπούλου) αναφέρεται ότι τρεις
μεγάλες πεδιάδες, της Μεσαράς, της πεδιάδας και του Λασιθίου θα
μπορούσαν να εξασφαλίσουν τον επισιτισμό του Χάνδακα, αν
καλλιεργούνταν κανονικά, και επίσης ότι ένα τμήμα του κάμπου
Λασιθίου («Campagna de Lascithi» ) έχει παραχωρηθεί στους
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Ναυπλιώτες ως δωρεά, άλλο έχει νοικιαστεί και το υπόλοιπο είναι
ακαλλιέργητο και προτείνει να απομακρυνθούν»
τα νερά που
καθιστούν την πεδιάδα ελώδη και να την καλλιεργήσουν. Τελευταίες
δωρεάν παραχωρήσεις (ήτοι κληροδοτήματα, lasciti)
που
παραχώρησε η Βενετία ήταν το 1546 στις εξής οικογένειες
μεταναστών ευγενών που είχαν έλθει από το Ναύπλιο και τη
Μονεμβάσια, όταν έπεσε η χώρα τους στους Τούρκους, και τους
παραχωρήθηκαν κτήματα στο Λασίθι: Τζώρτζη Ντε Τζόγια από τη
Μονεμβάσια, Φραγκίσκου Ντανασή από τη Μονεμβάσια, Αντώνιο
Αλιπράντο από τη Μονεμβάσια, Φράγκο Ντανασή (με τις κόρες του,
τις ηγουμένισσες Πελαγία και Θεόκλητη) από τη Μονεμβάσια, Πέτρο
Κόντε από το Ναύπλιο, Σοφιανού, Κανάκη και Θεοδώρου
Δαιμογιάννη από τη Μονεμβάσια, Στις οικογένειες αυτές οι Ενετοί
μοίρασαν χωράφια με κληρονομικό δικαίωμα (Lasciti) χωράφια 368
βουδέες, (Βλέπε: Στ. Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία του
Λασιθίου» και Στ. Σπανάκης «Μνημεία Κρητικής Ιστορίας», τόμοι 15)
Β) Μετά που η Κρήτη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, οι
περισσότερες από τις οικογένειες από το Ναύπλιο και Μονεμβασία
αποχώρησαν από το Λασίθι με το απο 4/10/1715 φιρμάνι των
Τούρκων (Ν. Σταυρινίδης «Μεταφράσεις Τουρκικών ιστορικών
εγγράφων). Οι σημερινοί κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου είναι
κυρίως απόγονοι των Κρητών που «πάκτωναν» για καλλιέργεια επι
Ενετοκρατίας τα δημόσια κτήματα στο οροπέδιο Λασιθίου
Οι
καλλιεργητές – παχτωτές αυτοί προέρχονται από τις παραπλήσιες
περιοχές (Μιραμπέλλο, Βιάννο, Πεδιάδα κ.α.).
Γ) Όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κρήτη το 1645-70 άρπαξαν
τα πεδινά χωράφια της Κρήτης αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες τους
Κρήτες να καταφύγουν στα ορεινά, όπως π.χ. στο Λασίθι-όρος Δίκτη.
Μετά που διώχτηκαν οι Τούρκοι το 1897 απο την Κρήτη τα χωράφια
που είχαν αρπάξει οι Τούρκοι από τους ντόπιους Κρήτες (π.χ. τα
χωράφια στα χωριά Αλιτζανή, Γαρίπα, Φαβριανά, Σβούρο κ.α.),
μοιράστηκαν ως μετόχια σε κατατρεγμένους Λασιθιώτες, καθώς και
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Πολλοί Τούρκοι που έφευγαν πουλούσαν σε
Έλληνες τα χωράφια τους με ή χωρίς συμβόλαια..
Δ) «Παχτώνω»
(από το λατινικό pactum = συμφωνία,
συμβόλαιο εκμίσθωσης) σημαίνει καλλιεργώ ένα χωράφι όχι με
ενοίκιο σε χρήματα, αλλά με την υποχρέωση απόδοσης μέρους της
σοδιάς στον ιδιοκτήτη. Οι παχτώσεις του Λασιθίου γίνονταν στο
Χάνδακα (Candia = Ηράκλειο) στην αρχή κάθε πέντε χρόνια και μετά
κάθε δεκαπέντε και συνήθως τριτάρικα, δηλαδή το 1/3 σιτηρών
έπαιρνε η Βενετία και το έκανε γαλέτες για τις γαλέρες των Βενετών.
Για τους πάκτωνες υπήρχε επίσης ο όρος ότι δεν έπρεπε να μένουν
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μόνιμα στο Λασίθι, αλλά εποχιακά, επειδή οι Ενετοί φοβόντουσαν
μήπως αυτοί θα υποθάλπουν επαναστάτες, μια και το Λασίθι γινόταν
συνεχώς εστία επαναστατών.
ΟΙ ΒΑΓΚΕΣ Ή ΛΙΝΙΕΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
Ένα αξιοθαύμαστο έργο του Οροπεδίου Λασιθίου είναι και
οι καλούμενες λίνιες ή άλλως βάγκες, που δημιουργήθηκαν επί
ενετοκρατίας και είναι μεγάλα ευθύγραμμα (εξ ου και η ενετική
ονομασία linies > λίνιες) αποθετήρια αυλάκια (εξ ου και η άλλη
ενετική ονομασία banks > βανκες) των υδάτων των οποίων το έργο
ήταν να αποξηραίνουν τον κάμπο, ο οποίος ήτανε μέχρι τότε μη
εκμεταλλεύσιμος λόγω του ότι λίμναζε. Ειδικότερα, για να μη
λιμνάζει το Οροπέδιο Λασιθίου, επειδή είναι όπως ένα τεράστιο ταψί,
δηλαδή περιτριγυρισμένο με βουνά, επί Ενετοκρατίας και
συγκεκριμένα από το 1463 – 1513 οι Ενετοί έκαναν οριζοντίως και
καθέτως μεγάλα αποθετήρια αυλάκια (χαντάκια), τις καλούμενες
βάγκες ή λίνιες , που οδηγούν τα νερά του κάμπου στον καλούμενο
χώνο. Ο χώνος είναι μια καταβόθρα, όπου τα νερά χάνονται μέσα
στη γη. Έτσι οι Ενετοί κατάφεραν με τα εν λόγω εγγειοβελτιωτικά
έργα να μετατρέψουν την περιοχή από μη εκμεταλλεύσιμη στο
σημαντικότερο σιτοβολώνα της Κρήτης, που ακόμη και σήμερα
τροφοδοτεί με εξαιρετικής ποιότητας σιτηρά, κηπευτικά κ.α. όλη την
Κρήτη και όχι μόνο.
Η ευφορία του Οροπεδίου Λασιθίου και η νοστιμιά των
προϊόντων του οφείλεται στη φυσική λίπανση που παρέχουν στα
χωράφια του οι καλούμενες βάγκες ή λίνιες, οι οποίες συλλέγουν με
τα νερά τους τις θρεπτικές τους ουσίες από τα βουνά.
Το 1630- 1631 στάλθηκε από την Ενετία στο Λασίθι ο Ενετός
μηχανικός Raf. Monani προκειμένου να κατασκευάσει ένα κανάλι με
το οποίο να εξάγονται τα νερά του Οροπεδίου Λασιθίου εκτός του
οροπεδίου του και έτσι να μην πλημυρίζει, κάτι που δημιουργούσε
μεγάλες καταστροφές στην καλλιέργεια.
Ωστόσο ο Ενετός μηχανικός Raf. Monani στην έκθεσή που
έκανε το 1631 (Bibioteca di S. Marco, Vnenezia, Mss. Ital. cl cl. 7,
No 889, 7798) προς τους Ενετούς απάντησε ότι δεν πρέπει να γίνει
κανάλι εξαγωγής των υδάτων του Οροπεδίου Λασιθίου, γιατί οι
πλημμύρες κατ’ αυτόν ,΄ύστερα από τη διαπίστωση που έκανε,
συντηρούν την εφορεία του κάμπου του Λασίθιού. Είναι λιγότερο,
λέει, το κακό που δημιουργούν οι πλημμύρες από το καλό. Κατά την
περίοδο των πλημυρών γεμίζουν, λέει, τα εκεί χωράφια με νερό και
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λιπαρές ουσίες που κουβαλούν τα νερά από τα βουνά και στη
συνέχεια οι λιπαρές ουσίες κατακάθονται, ενώ τα νευρά χάνονται
στη γη δια μέσου της καταβόθρας Χώνου που υπάρχει εκεί, με
συνέπεια η πεδιάδα που σκεπάζεται με νερά να είναι πιο γόνιμη από
αυτήν που δε σκεπάζεται. Προ αυτού ο μηχανικός Raf. Monani
πρότεινε να γίνουν εγγειοβελτιωτικά έργα, κάτι που έκανε.
Τα εν λόγω αποστραγγιστικά έργα έγιναν επιβάλλοντας οι
Ενατοί αγγαρείες στους ντόπιους κατά τα έτη 1631- 1633 με
επιβλέποντα μηχανικό τον Ενετό μηχανικό Raf. Monani, αφού το έτος
1633 τα αναφέρει στην έκθεσή του ο Ενετός μηχανικός Nicolo Zen
και από την άλλη στην έκθεση του Raf. Monanini που έγινε το 1631
αναφέρεται ότι στάλθηκε στο Λασίθι να μελετήσει το θέμα των
πλημμυρών του κάμπου Λασιθίου και εκείνος στη συνέχεια προτείνει
κάποια από αυτά τα έργα, όπως να μη δοθεί διέξοδος των νερών που
πλημυρίζουν το Λασίθι, αλλά να βελτιωθεί η κοίτη του Μ. Ποταμού,
να εκκαθαριστεί και να διαπλατύνει η καταβόθρα Χώνος κ.α.
Επομένως οι λίνιες έγιναν από τον Raffaele Monani . Το αυτό
πιστεύει ότι έγινε και ο Στ. Σπανάκης, («Συμβολή στην ιστορία του
Λασιθίου»).
Στην έκθεση του Ενετού μηχανικού Νicolo Zen που έγινε το
1633 προς το Γ. Προβλεπή L. Contarini (Bibioteca di S. Marco,
Vnenezia, Mss. Ital. cl VIII, No 310, 8190) προτείνει και αυτός να
μην δοθεί διέξοδος στα νερά του Λασιθίου, αλλά να γίνουν
βελτιώσεις στα αποστραγγιστικά έργα στο κάμπο του Λασιθίου και
στην κοίτη του Μεγάλου Ποταμού από το μετόχι Μαρμακέτω και
κάτω. Αναφέρει επίσης ότι ο κάμπος Λασιθίου είναι δημόσιο κτήμα
και του οποίου ένα μεγάλο μέρος περιβάλλεται από ένα μεγάλο
χαντάκι, τάφρο (fossato/ fosso) και διαιρείται σε 193 1/2 τετράγωνα
που λέγονται βουδέες. Σε μια από τις γωνιές του κάθε τετραγώνου
είναι καρφωμένη μια πέτρα , πάνω στην οποία είναι σκαλισμένος ο
αριθμός του κάθε τετραγώνου. Κάθε τετράγωνο περιβάλλεται επίσης
με τάφρο, για να σουρώνουν τα νερά, αλλά και για να είναι και
σύνορα μεταξύ των τετράγωνων χωραφιών. Η τάφρος μεταξύ δυο
κολόνων (των σκαλισμένων πετρών που αναγράφουν τον αριθμό
του τετραγώνου)
λέγεται λίνια (Linea). Τα εν λόγω έργα
αποστραγγιστικά έργα έγιναν με αγγαρείες που επέβαλε η Βενετία.
Οι πέτρες που πάνω τους είχε σκαλιστεί ο αριθμός του κάθε
τετράγωνου χωραφιού (βουδεας) στο Λασίθι σώζονταν μέχρι το
1780, όπως πληροφορούμαστε από το Τούρκικο Αρχαίο
Ηρακλείου(Τ.Α.Η. τόμος 38 σ. 283 βλέπε και Σ. Σπανάκη «Συμβολή
στην Ιστορία του Λασιθίου»)
Στο χάρτη Λασιθίου του Κώδικα της Πάδοβα , 16 ος αι.
(anonymous Codes , Museo Civico) βλέπουμε το Λασίθι με τις
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χαραγμένες σ αυτό λίνιες ή βάγκες. Ειδικότερα εκεί βλέπουμε ότι στα
πλευρά (στο βόρειο και νότιο τμήμα) του κάμπου υπάρχουν δυο
μεγάλα κάθετα-καμπυλωτά χαντάκια που από τη μια πηγάζουν από
τα βουνά αντίστοιχα και από την άλλη στο διάβα τους συνδέονται
μεταξύ τους με οριζόντια αποστραγγιστικά-αρδευτικά χαντάκια, κάτι
όπως η σκάλα.
Εκ παραδόσεως γνωρίζουμε (βλέπε και μαρτυρίες αμέσως πιο
κάτω) ότι τα χαντάκια που αποστραγγίζουν τα χωράφια του κάμπου
Λασιθίου λέγονται βάγκες ή λίνιες και επίσης ότι αυτά είναι έργα που
φτιάχτηκαν επί ενετοκρατίας της Κρήτης, με εντολή των Ενετών και
αγγαρείες των ντόπιων. Απλά και κατ’ επέκταση βάγκα σήμερα
λέγεται και κάθε άλλο αποστραγγιστικό χαντάκι σε χωράφι.
Και το ότι με την ονομασία βάγγες ή λίνιες λέγονται τα
αποστραγγιστικά χαντάκια που δημιουργηθήκαν επι Ενετοκρατία στο
Λασίθι το έχουν γράψει πολλά χρόνια πριν και οι μεγάλοι
ιστοριοδίφες και μεταφραστές ενετικών και τούρκικων εγγράφων Στ.
Σπανάκη και Ν. Σταυρινίδης. Ο Στ. Σπανάκης στο «Ιστορία,
Λαογραφία Οροπεδίου Λασιθίου (1983) αναφέρει συγκεκριμένα:
<<….Και σήμερα οι βάγκες και οι λίνιες γεμίζουν λάσπη σε λίγα
χρόνια και καθαρίζονται κατά περιόδους……Τα αποστραγγιστικά έργα
του Λασιθίου έγιναν από τους Βενετούς μετά το 1545. Το 1633 τα
έργα αυτά υπήρχαν, όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο μηχανικός
Nicolo Zen το έτος αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το βαλτώδικο τμήμα του
κάμπου είχε διαιρεθεί σε 193,5 τετράγωνα , σήμερα είναι 181, που
λέγονται βουδέες. ..….. Οι λίνιες, όπως λέγονται ακόμη και σήμερον
με το βενετσιάνικο όνομά τους- άλλη απόδειξη ότι είναι έργα
Βενετών - 20 έχουν κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη Δύση και
12 από Βορρά προς Νότο…>>.
Επίσης ο Στ. Σπανάκης στο «Συμβολή στην ιστορία του
Λασιθίου» ( 1984) παραθέτει αυτούσιο το ενετικό κείμενο
περιγραφής του Βασιλείου της Κρήτης (Descrizionedel Regno di
Candia) του Κώδικα 918 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης , όπου
αναφέρονται τα αποστραγγιστικά έργα Λασιθίου και στη μετάφρασή
του ο Στέργιος Σπανάκης μεταφράζει την ενετική λέξη fossati/fossi
(= ο τάφρος, το ανάχωμα) με τη κρητική λέξη «βάγκα», γιατί,
έχοντας καταγωγή από το Λασίθι, γνωρίζει ότι έτσι επίσης λέγονται
τα εν λόγω χαντάκια, πρβ: “….essi terreni li suoi fossi…» = επειδή
δεν έχουν τα χωράφια αυτά τις βάγκες γύρω-γύρω βαλτώνουν»… “…
et far detti fossi …..“ κάνοντας αυτές τις βαγκες ….» (Στ, Σπανάκης
«Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου, σελ. 78).
Επίσης ο Ν. Σταυρινίδης στη μετάφραση που έκανε σε τούρκικο
έγγραφο έτους 1761 του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (τόμος 38,
σ. 283), σχετικά με τα όρια των φοροεισπρακτόρων (μουτακαγασι),
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τα εν λόγω χαντάκια του κάμπου Λασιθίου τα μεταφράζεια-ονομάζει
με τις λέξεις «χαντάκι – βάγκα»: «..χάνδακας (βάγκα) αγρού Τζανή
Μαστροπούλου…» (βλέπε Στ. Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία του
Λασιθίου», σελ. 139-140).
Η λέξη «βάγκα» σημαίνει στα ελληνικά το «ανάχωμα», άρα ο
τάφρος (ενετικά fossato/fosso, αραβικά και τούρκικα handac >
χάνδακας) που ανοίγεται συνήθως μεταξύ δυο χωραφιών, σε
βαλτώδη περιοχή προκειμένου από τη μια
να συλλέγουναποστραγγίζουν τα νερά τους και έτσι να μπορέσουν να
καλλιεργηθούν και από την άλλη να συλλέγουν λιπαρές ύλες που
μεταφέρουν οι λινιες ή οι χείμαρροι από τα βουνά, καθώς τις κοπριές
ζώων και τα φύλλα φυτών, τα οποία, αφού αποσυντεθούν μέσα στο
νερό της βάγκας, μετά χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των
χωραφιών. Επίσης αυτά μεταφέρονται από μόνα τους στα χωράφια
από τις βάγκες, όταν πλημμυρίζει ο κάμπος.
Η ιταλική λέξη banca > αγγλική bank σημαίνει = το ανάχωμα
επί γεωργίας ( αυτό που συλλέγει τα νερά) και η τράπεζα επι
οικονομίας (αυτό που συλλέγει τα χρήματα) κ.α. Η κρητική λέξη
βάγκα είναι γλωσσικό δάνειο από την ιταλική (ενετική). Παράγεται
από την ιταλική λέξη banca. αφού το θέμα-ρίζα της ελληνικής λέξης
βάγκας δεν υπάρχει στην ελληνική και από την άλλη οι βάγκες ή
άλλως λίνιες στο κάμπο Λασιθίου, απ΄όπου έγιναν γνωστές στην
Κρήτη, χαράχτηκαν-δημιουργήθηκαν από τους Ενετούς μηχανικούς
επί ενετοκρατίας της Κρήτης και συγκεκριμένα από το 1514-1631,
για να αποταμιεύουν-συλλέγουν τα νερά και να μη βαλτώνουν τα
χωράφια. (Στ. Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου).
Προφανώς οι συνοριακές Βάγγες των τετραγώνων κτημάτων
Λασιθίου που είδαμε πιο πριν λέγονταν ιδιαίτερα λίνιες (= γραμμές)
από το linea (fassoto/banca) = ευθεία συνοριακή γραμμή
τάφρος/ανάχωμα, αφού και π.χ. στην έκθεση Nicolo Zen διαβάζουμε
π.χ. tirantolo a linea retta = η ευθύγραμμη κοίτη του ποταμού
Σημειώνεται ότι:
1) Ανάχωμα = ανα-χώννυμι/ χωννύω= η τάφρος ή φράγμα
που ανοίγεται για την απόθεση και έλεγχο της ροής του νερού,
μεταφορικά ο αμυντικός μηχανισμός. Χώνος στο Λασίθι λέγεται
καταβόθρα όπου χωνεύονται τα νερά που φέρνουνε οι καλούμενες
λίνιες ή βαγκες.
2) Από τη λέξη banca παράγονται οι λέξεις: banchina = το
κρηπίδωμα, η αποβάθρα, η πλατφόρμα, η στενή διάβαση μεταξύ
αγρών , ποδηλατιστών κ.λπ.), banco (= ο πάγκος), λέξη με πολλές
έννοιες: τράπεζα, σύρτης, ύφαλος, στρώμα κ.α.), το κρηπίδωμα κ.α.,
απ΄όπου και: παγκάρι (= μικρό κουτί όπου συλλέγονται-
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αποταμιεύονται χρήματα). H ελληνική λέξη τραπέζι > τράπεζα = το
«τετραπέδιο» .
3) Ενετικές λέξεις διασώζονται ακόμη πάρα πολλές στο κάμπο
και στα χωριά Λασιθίου (πάνω απο τετρακόσα χρόνια κατείχαν οι
Ενετοί την Κρήτη, από το 1211– 1669),
όπως οι εξής: κάμπος
Λασιθίου = campagna di lasciti > Lassiti, ρουμπάρα = rubare,
rubinetto (= βρύση στέρνας), στέρνα = cisterna (οι αρχικές στέρνες
δεν ήσαν όπως οι σημερινές), μπάντα ( banda, περα και πωδε μπάντα
=τα δυο τμήματα Λασιθίου ), Κάστελος (castello), Μορο (magazen
Moro), μποτίλια (bottle), μπούκα (buco), αμέντε, Λιμνάκαρος κ.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σήμερα έχει δημιουργηθεί έξοδος των υδάτων του
λεκανοπεδίου Λασιθίου με τούνελ, παρά τις αντιδράσεις πολλών
Λασιθιωτών, για να οδηγούνται στο φράγμα Αποσελέμη με το οποίο
υδρεύονται οι πόλεις και τα χωριά απο το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο
Νικόλαο. Αναμένεται επίσης στο Χώνο Λασιθίου να δημιουργηθεί
Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Εταιρία
IWECO ΧΩΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., όπως είχε ανακοινώσει η
εταιρεία αυτή σε επενδυτές ήδη από τις 31-12-2017, κάτι που κανείς
Λασιθιώτης δε γνωρίζει, τουλάχιστον απο τους ιδιοκτήτες των
χωραφιών.
Το να πηγαίνουν τα νερά στο Φράγμα Αποσελέμη αντί να
χάνονται στα καταβόθρα του Χώνου ακούγεται σα να μην είναι κακό,
ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι κάτι κακό, αν στο τούνελ
οδηγούνται τα νερά μετά που θα διυλιστούν απο τα χωράφια και τις
λίνιες οι λιπαρές ουσίες που κουβαλούν τα νερά αυτά απο τα βουνά
και συνάμα μετά που θα γεμίσουν με νερό τα πηγάδια των χωραφιών
απ΄όπου ποτίζονται τα κηπευτικά. Ωστόσο με το άνοιγμα του τούνελ
έγινε καταστροφή των λινιών ή αφήνεται να καταστραφούν, για να
οδηγούνται άνετα όλα τα νερά του λεκανοπεδίου Λασιθίου δια μέσω
του τούνελ στο φράγμα Αποσελέμη. Απλά έχουν γίνει δυο μικρές
λίμνες για να συγκρατούν κάποια νερά για μερικό πότισμα
κηπευτικών του Λασιθίου ως υποτίθεται ισοσταθμιστικό όφελος.
Ωστόσο
αυτό δεν είναι ούτε ισοσταθμιστικό όφελος ούτε και
οικολογικό, γιατί οι λίμνες δεν κατακρατούν γόνιμα λιπαντικά που
έρχονται από τα βουνά και δεν είναι ισοσταθμιστικό όφελος., γιατί ο
υδροφόρος ορίζοντας Λασιθίου και τα πηγάδια Λασιθίου στερεύουν,
το κλίμα αλλάζει κ.α. Ισοσταθμιστικό όφελος θα είχαμε, αν έστω
δίδονταν μέρος των εσόδων του Φράγματος Αποσελέμη στους
κατόχους των χωραφιών της πεδιάδας Λασιθίου μέσω της Γεωργικής
Ένωσης Λασιθίου, όπως είναι το δίκαιον. για να συντηρούν τις λινιες,
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και έτσι να γεμίζουν τα πηγάδια των χωραφιών, να μπορούν να
κάνουν δίκτυο ποτίσματος κ.α.
Χάρτης
Λασιθίου
του
Κώδικα της Πάδοβα, 17ου
αι., όπου βλέπουμε το
Λασίθι με τις χαραγμένες σ’
αυτό βάγκες ή λίνιες
(αποστραγγιστικάαρδευτικά χαντάκια). Από
τους
οικισμούς
σημειώνεται μόνο ο Μόρο
(Moro).

Ο ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Το σχήμα του Οροπεδίου Λασιθίου είναι ως ένα ταψί
στενόμακρο και από την Ανατολή προς τη Δύση είναι σε μήκος 10
χιλιομέτρων και πλάτος 4-5 χιλιομέτρων. Κάπου στη μέση του
Οροπεδίου Λασιθίου υψώνεται ως νησίδα ένας λόφος, η Κεφάλα, που
χωρίζει το οροπέδιο σε δυο μέρη, στον κάμπο (δυτικά) και τον
ξερόκαμπο (ανατολικά). Ο ξερόκαμπος ονομάζεται έτσι, επειδή εκεί
δεν
είχαν
δημιουργηθεί
αποθετήρια
αυλάκια
νερού
και
εγγειοβελτιωτικά έργα από τους Ενετούς, όπως είχε
γίνει στον
υπόλοιπο κάμπο, με συνέπεια να παρουσιάζει ξηρότητα.
Μάλιστα προ αυτού o Ενετός Γενικός Προβλεπτής Fr. Morezini
στην έκθεσή του (σελίδα 121), το 1629 (RELATIONE DI CAΝDIA DEL
GENERAL MORESINI 1629, Στ. Σπανακης Μνημεία Κρητικής
Ιστορίας) προέτρεπε τη Βενετία να κάνει εγγειοβελτιωτικά έργα και
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στο υπολειπόμενο μέρος το κάμπου Λασιθίου
(rimanete della
Campagna del Lassitti), κάτι που δεν έγινε, γιατί, προφανώς, μετά
ήρθε η τουρκοκρατία.
LASSITI CAMPAGNA =
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΜΠΟΣ
(Francesco Basilicata
(“il Regno di Candia” ,
Venis 1630)

5. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΣΙΘΙ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ
«ΔΙΚΤΟΝ ή
ΔΙΚΤΑΙΟΝ»
Η ονομασία «Λασίθι» είναι ενετική ( ενικός Lascito > Lassito
και πληθυντικός Lasciti > Lassiti > Κρητικά Λασίθι), όπως και τόσες
άλλες της Κρήτης, πρβ: Μιραμπέλο (Mirabello), Σπιναλόγκα (Spina
Longa), Μαλεβύζι (Μalvezia), Souda (Suda), Μονοφάτσι (Bonifatio/
Belvedere > Μονοφάτσι), Καινούργιο (Castel Nuvo),
Καστέλι
(Castel) κ.α.
Απλά αρχικά με το όνομα Λασίθι καλούνταν μόνο ο κάμπος
του οροπεδίου της Δίκτης ( LASCITO CAMPO / LASSITI CAMPAGNA , /
CAMPUS DI LASSITHI κ.α.) , ήτοι αυτός που σήμερα λέγεται Οροπέδιο Λασιθίου
και από εκεί μετά προήλθαν οι ονομασίες: Επαρχία Λασιθίου, Νομός
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Λασιθίου και Δήμος Λασιθίου. Ο Νομός Λασιθίου δεν υπήρχε επι
Ενετών. Δημιουργήθηκε επι τουρκοκρατίας με τον καλούμενο
οργανικό νόμου του 1868 (βλέπε «Κρητικός Κώδιξ» ετών 1868 –
1893) , νόμος που εκδόθηκε μετά από την ιστορική μάχη που έγινε
στις 21 - 30/5/1867 στην Επαρχία Λασιθίου, ήτοι στον κάμπο
Λασιθίου απ΄ όπου μετά πήρε η Επαρχία Λασιθίου το όνομά της, αλλά
και η Μάχη αυτή ονομάστηκε Μάχη Λασιθίου.

Περιοχές: Lassithi (νυν Οροπέδιο Λασιθίου), Cares (η κοιλάδα Νεάπολης), Critses
(Κριτσά), Porto S. Nicolo (Λιμάνι Αγίου Νικολάου), Castel Mirabello (Κάστρο Mεραμπέλου)
κ.α. Από το χάρτη της Κρήτης του Boschini, M., Il Regno Tutto di Candia delineato à parte
à parte, (Venice: Nicolini) 1651.

Και αφού ο νομός Λασιθίου συστάθηκε με το νόμο του 1868
και το όνομα Λασίθι για τον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου υπάρχει
ήδη επι Ενετών, άρα η ονομασία του κάμπου έδωσε το όνομα της
στην επαρχία και η επαρχία στο νομό και όχι το αντίθετο.
Πέραν αυτού οι Ενετοί από το 1293 – 1463 είχαν διατάξει την
ερήμωση και κατεδάφιση των οικισμών της περιοχής ΔίκτηΟροπεδίου Λασιθίου επειδή γινόταν εστία επαναστατών με
αποτέλεσμα να ξεχαστούν παντελώς και η ονομασία του κάμπου και
τα τοπωνύμια της Δίκτης. Το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το όνομα
του εκεί βουνού, ήτοι η ονομασία Δίκτη.

91

92
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Και το ότι η ονομασία Λασίθι δόθηκε από τους Ενετούς για το
λόγο που είδαμε πιο πριν είναι κάτι που προκύπτει και από τα
λεγόμενα των αρχαιότερων συγγραφέων.
Για παράδειγμα στο χάρτη της Κρήτης του Ολλανδού Dupper
(1618) αναφέρεται: Dicte mons guite Dicteus item Dictinneus n.
Lassiti ant Lassithi.
Ο Φλωρεντιανός μοναχός Cristoforo Buondelemondi
στο
«Περιγραφή Κρήτης» (1415 μ.Χ.) - «Description de Iles de L’
archipel par Christophe Buondelemonti, Version Grecque par un
anonyme par Emile Legrand» αναφέρει:<< Deinde hos agendo
montes ad Sanctam Cardiotissam (pervenitur), in quam beata Virgo
multa operatur miracula. Hic ab alto monte Lassiti a quodam
antro tempore pluviali per subterraneas cavernas maxima
copia aquarum exit et magno cum sonitu in mare descendit..>>.
«Καταλιπόντες δε τούτο το Σαλμών όρος και προς εσπέραν περί
που το μέσον της νήσου γενόμενοι, το Δικταίον ορώμεν όρος έχον
εν τη κορυφή πεδίον εις νομήν άριστον, μιλίων οκτωκαίδεκα την
περίμετρον……» ( «Λατίνου τινός Χριστοφόρου Ανσερίνου «Περί των
Νήσων»)
<<…. Απλό γουν της έω προς το της νήσου έσχατον και Σαλμών όρος εκτείνεται
πάντων των εγγύς υψηλότατον. Καταλιπόντες δε τουτον και προς εσπέρας περί που το μεσον
της νήσου γενόμενοι, το Δικταίον ορώμνεν όρος έχον εν τη κορυφή πεδίον εις νομήν άριστον,
μιλίων οκτώκαιδεκα την περίμετρον. Προς νότον δε πλατεία τις και ομαλή επι πολύ εκτείνεται
γη Μεσαρέα ιδιωτικώς λεγομένη, περί το μέσον αυτής ου μικρά ίχνη περιφανούς πόλεως
Γορτύνης ετι και νυν
καταφαίνονται…….>>. (Cristoforo Buondelmonti : «Descriptio
insulae Cretae» , 1417, «Περί των Νήσων προς Ιορδάνην τον Καρδηλάλιον της Ρωμαϊκής
εκκλησίας», «Λατίνου τινός Χριστοφόρου Ανσερίνου «Περί των Νήσων»)
Από τους συγγραφείς που έζησαν πριν πάνε οι Ενετοί την
Κρήτη μαθαίνουμε ότι η περιοχή που σήμερα λέγεται Λασίθι
καλούνταν με την ονομασία «Δίκτον ή Δικταίον», αφού ο Στέφανος
Βυζάντιος, ο Ησίοδος στη «Θεογονία», το Ετυμολογικόν το Μέγα
ήγουν η Μεγάλη Γραμματική (11ος αι. μ.Χ.) κ.α., οι οποίοι έζησαν
πριν έλθουν οι Ενετοί στην Κρήτη, αναφέρουν:
«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε
τεκέσθαι, Ζήνα μέγαν,….. πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα άντρω εν
ηλιβάτωζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης,αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία
Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ.Σιτλ Συλλόγος Καθηγητώνούπολης έτος 1889 και
επίσης έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938)
«Δίκτη, όρος Κρήτης, Καλλίμαχος Εκάλη, το εθνικόν Δικταίος και Δικταία» (Στέφανος
Βυζάντιος».
«Δίκτη, όρος της Κρήτης, και άκρα κειμένη κατά το Λιβυκόν πέλαγος. Καλείται δε
και ουδετέρως το Δίκτον. Άρατος, Δικτω εν ευώδη όρεος σχεδόν Ιδαίοιο από του το
Δίκτον.είρηται παρά το τέκω τικτω, τίκτα τις ούσα, από του εκεί τεχθήναι το Δία. Αγαθοκλής δε
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θηλυκόν όνομα είναι (η Δίκτη)’ το Δικταιον όρος….»» (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη
Γραμματική, 11ος αι.μ.Χ.)
«Δικταίον, τόπος και όρος της Κρήτης’ περί αυτού ο Καλλίμαχος κράζει την και Δίκτη,
άλλοι δε δίκταμνον την κράζουσι» (Πτολεμαίος).
Στη Θεογονία του Ησιόδου που εκδόθηκε το 1889 από τον
Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ο καθηγητής
και σχολιαστής της Κ. Σιτλ για τη φράση «ες Δίκτον» του Ησιόδου
(στίχος 482) σημειώνει: «ες Δίκτον = μέρος της Ίδης, οι άλλοι εκτός
του Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσι Δίκτην, καθ’ ημάς δε λέγεται
Λασίθι ή Λασιθιώτικα»: «ες Δίκτον, μέρος της Ίδης οι άλλοι εκτός του Αράτου
(Φαινόμενα 33) καλούσιν Δίκτην, καθ’ υμάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα βουνά. Επί το
‘Αντρον τούτο, ο προσαγορεύετο Δικταίο ή και Ιδαίον, πάλαι ποτέ εφοίτουν πολλοί
προσκυνηταί» (Κ. Σιτλ , σχόλια στη Θεογονία του Ησιόδου, Κωνσταντινούπολη 1889 μ.Χ.)
6. Η ΣΩΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΛΑΣΙΘΙ» ΠΟΥ
ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ
Μερικοί γράφουν τη λέξη «Λασίθι» με τη γραφή Λασύθι και
άλλοι με τη γραφή Λασήθι κ.α., δίνοντας ο καθένας τη δική του
ετυμολογική άποψη γι αυτό. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι η
ελληνική λέξη Λασίθι, όπως είδαμε πιο πριν, προέρχεται από την
ενετική λέξη lascito (ενικός) - lasciti (πληθυντικός > Λασσιτι >
κρητικά Λασίθι και συνεπώς η ορθή γραφή της λέξης - ονόματος
«Λασίθι» είναι με -i- (και όχι με -η- ή -υ-) και δυο ή ένα σ. Η
ενετική λέξη lascito (ενικός) – lasciti > lassit(h)i (πληθυντικός)
παράγεται από λατινικό ρήμα lasciare, όπως είδαμε επίσης είδαμε πιο
πριν.
Ο λόγος και για τον οποίο στα επίσημα έγγραφα η ονομασία
Λασίθι γράφεται πάντα με τη γραφή Lassit(h)I – Λασίθι, πρβ:
«Dicte mons guite Dicteus item Dictinneus n. Lassiti ant
Lassithi». χάρτης Κρήτης Dupper (1618)
«Πρώτιστα δ’ ικάνουσιν εις οίπυν χώρον, Λασίθι εκ πολλού με
ως κεκλημένον, ως είγε λας έφασκεν ίθις ες θέαν». (Αθ. Πικρός,
Κρητικός πόλεμος, 1669).
«Η Διοίκησις Λασσιθίου περιλαμβάνει τας Επαρχίας Λασσιθίου,
Μιραμβέλλου, Σιτείας και Ιεράπετρας».( Οργανικός Νόμος 1868,
«Κρητικός Κώδιξ» ετών 1868 – 1893).
«ΛΑΣΣΙΘΙΟΝ Η Επαρχία Λασσιθίου διαιρείται εις τους εξής δύο
Δήμους. 1. Δήμος Τσερμνιάδου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και
περιλαμβάνων τα χωρία Τσερμνιάδου, Ποτάμους, Μέσα Λασσίθι,
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Μέσα Λασσιθάκι….» (Πρώτος Δημοτικός Νόμος, επίσημη εφημερίδα
της Κρητικής Πολιτείας «Κρήτη» της 29ης Σεπτεμβρίου 1879).
Στη χάρτα του Ρήγα γράφεται με ένα σ και ι: «Λασίτι» κ.α.
Ο κάμπος του Λασιθίου, όπως είδαμε επίσης πιο πριν,
ονομάστηκε Λασίθι από τους Ενετούς, επειδή μοιράστηκε σε δημόσια
κτήματά, τα οποία δημιουργήθηκαν με εγγειοβελτιωτικά έργα με
σκοπό να γίνουν εκμεταλλεύσιμα γεωργικά, και ακολούθως άλλα οπό
αυτά τα πάχτωνε η Ενετία με κλήρο σε ντόπιους καλλιεργητές και
άλλα τα παραχώρησε ως κληροδοτήματα (λατινικά lasciti – Lassiti)
σε κάποιους ευγενείς πρόσφυγες από τη Μονεμβασία για την
αποκατάστασή τους, όταν η Πελοπόννησος έπεσε στα χέρια των
Τούρκων, απ΄όπου προήλθε η ονομασία CAMPο DI LASSITI,
CAΜPAGNIA DI LASSITI = ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ.ΛΠ..
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΛΑΣΙΘΙ» ΠΟΥ
ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ
1. Ο Αντώνιος Γιάνναρης στο «Περί Ερωτοκρίτου ισχυρίζεται
ότι ο Νομός Λασιθίου πήρε το όνομά του κατά το μεσαίωνα από τη
βενετσιάνικη γραφή της πόλης La Seteia / LA SITIA = «η Σητεία»
και γι αυτό πρέπει να γράφεται με η, δηλαδή Λασήθι. Ειδικότερα η
λέξη Λασίθι σχηματίσθηκε, λέει, στα χρόνια της Ενετοκρατίας από
το Σητεία, που κατά τον Γιάνναρη “αείποτε εξεφέρετο συνάρθρως”
(La Sithia) και “περιελάμβανε την κυρίως Σητείαν και την Ιεράπετρον
μετά της Δίκτης καλουμένης”. Γι’ αυτό και πρότεινε την ορθογραφία
Λασήθι (με ήτα, ως παραγόμενο από το La-Sητεία> La-S-ήτει).
Ωστόσο αυτή η ετυμολογία δεν ευσταθεί, γιατί: α) ο Νομός
Λασιθίου, δημιουργήθηκε με τον Οργανικό νόμο του 1868 και
συνεπώς δεν υπήρχε παλαιότερα, β) η πόλη της Σητείας δεν έχει
καμιά σχέση με το Λασίθι, ήτοι το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου για
πρώτη φορά ακούστηκε το όνομα Λασίθι. Παρεμβάλλονται μεταξύ
τους δυο επαρχίες, η του Μιραμπέλλου και η της Ιεράπετρας, γ) Πριν
από το 1868 δεν υπήρχε νομός στην ανατολική Κρήτη που να λέγεται
Λασιθίου η Σητείας παρά μόνο τρεις νομοί: του Χάνδακα ή Μεγάλου
Κάστρου (Ηρακλείου), του Ρεθύμνου και των Χανίων και σ’ αυτόν
του Μ. Κάστρου συμπεριλαμβανόταν και οι ανατολικές επαρχίες:
Λασιθίου, Μιραμπέλλου, Ιεράπετρας και Σητείας. Νομός Σητείας
υπήρχε μόνο κατά το τέλος της Ενετοκρατίας ( TERRITORIO SITTIA
ή SETTIA) και ο οποίος περιλάμβανε μόνο τις επαρχίες Ιεράπετρας
και Σητείας. Ο Ενετικός Νομός Σητείας καταργήθηκε δυο χρόνια μετά
την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους μετά το 1699.
2. Το Λασίθι , σύμφωνα με το λαογράφο Ν. Ζερβογιάννη (Βλ.
Αμάλθεια τ. 1, τόμος Ι), πιθανόν να ονομάστηκε έτσι από τις λέξεις
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«Λας» = λίθος και «ίθι» = βλέπε . Δηλαδή «λασίθι = βλέπε πέτρες!»
Ωστόσο η ετυμολογία αυτή είναι πρόδηλο ότι δεν ευσταθεί, γιατί: α)
Δεν υπάρχει αρχαία μαρτυρία που να την επιβεβαιώνει, β) Αρχικά με
το όνομα Λασίθι λεγόταν μόνο ο κάμπος της επαρχίας Λασιθίου, ο
οποίος δεν εχει πέτρες, γ) Στην ελληνική γλώσσα
δε
χρησιμοποιούνται οι λέξεις «λας» και «ϊθι».
3. Το Λασίθι, σύμφωνα με το Σ. Βασιλάκη, πιθανόν να
ονομάστηκε έτσι από την αρχαία πόλη «Λατώ» > Λατίτιον >
Λασίθιον, κάτι που επίσης δεν ευσταθεί, γιατί εκτός του ότι δε
μαρτυρείται απο κάποια αρχαία πηγή: α) η αρχαία πόλη Λατώ
βρισκόταν στην Επαρχία
Μιραμπέλλου και όχι στην Επαρχία
Λασιθίου όπου ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομα Λασίθι. Ο Νομός
Λασιθίου ονομάστηκε έτσι απο την επαρχία Λασιθίου, όταν
δημιουργήθηκε με τον οργανικό νόμο του 1868 και όχι η Επαρχία
από το Νομό. β) στην Ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει κατάληξη –
ιτιον > –ιθι, αλλά η –ι(ον), -ακι(ον) κ.α.
4. Ο Τ.Α.Β. Spratt αναφέρει ότι το Λασίθι προέρχεται από το
Λύττος (Lasethe derived from Lyttus) και μάλιστα από τον
παραμορφωμένο τύπο του ονόματος Λύττος σε Xeethe, στο οποίο
πρόσθεσαν οι Βενετοί το άρθρο la και έγινε La Xeethe > Lasethe.
(Βλ. Spratt, Travels and Researches in Crete, τόμ. I, σ.202). Ωστόσο
η ετυμολογία αυτή γλωσσολογικά δε στέκει, αφού από τη μια το
«Λύττος» προέρχεται απο το Λύκτος και από την άλλη το όνομα
Λασίθι είναι ρίζας λα- και όχι λυ(κτ)5. Το Λασίθι, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Στ. Ξανθουδίδη
(Επαρχίες & πόλεις της Κρήτης, τόμος Γ), πιθανόν να ονομάστηκε
έτσι από το αρχαίο επίθετο «λάσιος» = μαλλιαρός, πυκνός, δασύς…,
επειδή το Λασίθι παλιά ήταν γεμάτο από δάση, κάτι που επίσης δεν
ευσταθεί, αφού ούτε μαρτυρία υπάρχει γι αυτό ούτε και φαίνεται
γλωσσικά ορθό. Αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα λέγαμε «το Λάσιον»
και όχι «το Λασίθι», αφού στην Ελληνική δεν υπάρχει η κατάληξη –
ιθι, αλλά οι καταλήξεις: –ι(ον), -ακι(ον) κ.α. Κατά τη γνώμη του
ίδιου το όνομα Λασίθι μπορεί να προέρχεται και από βυζαντινό
επώνυμο Λασίθης, όπως αναφέρεται με το όνομα Lasitis και η
επαρχία στην Creta Sacra (II, 237) κ.λπ, αφού το επώνυμο Λασίθης
αναφέρεται και σε έγγραφο του 1380 του Λουκικού Αρχείου του
Χάντακα, Bonomus Lassithi (βλ. El. Santschi, Regestes des arrets
civils etc. σ.223). Ωστόσο και αυτή η ετυμολογία δεν ευσταθεί.
Πράγματι στη Creta Sacra, όπως είδαμε πιο πριν, η επαρχία
αναφέρεται πότε Lasiti και πότε lasitis οπότε το s στη δεύτερη
περίπτωση είναι ορθογραφικό λάθος.
6. Ο αρχαιολόγος Χαράλαμπος Β. Κριτζάς στο «ΝΕΑ
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΣΥΘΙΟΥ»
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αναφέρει ότι η ετυμολογία της λέξης απασχόλησε από πολύ παλιά
τους μελετητές: Α. Γιάνναρη, Σ. Βασιλάκη , Τ.Α.Β. Spratt κ.α., όμως
οι απόψεις τους δεν ευσταθούν. Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές
είναι , λέει, κάπως αφελείς ή γραφικές πλην από αυτή του Γάλλου
καθηγητή Paul Faure. Ο Paul Faure καταρχήν στο «Noms de
montagnes crétoises (Bulletin de Γ Association G. Budé, t. 24. 434)
, λέει ο κ. Κριτσάς, συνέδεσε το όνομα «Λασίθι» με την αμάρτυρη
προελληνική λέξη λασσίνθιον και τα κρητικά τοπωνύμια Λατσίδα και
Λατσίμα, όπου διακρίνει την πελασγική ρίζα lass- που ανιχνεύεται
στην ελληνική λ. λάκκος και τη λατινική lacus. Μετά ο P. Faure,
αναθεωρώντας τις αρχικές απόψεις του, υποστήριξε ότι το όνομα
Λασίθι σχετίζεται με την αρχαία πόλη «Λάσυνθος», την οποία ταυτίζει
με την αρχαιολογική θέση Παπούρα Αγ. Γεωργίου της Κοινότητας
Λαγού Λασιθίου (δηλαδή τοποθετεί στο ύψωμα Καρφί του όρους
Σελένας), πόλη που εικάζει ότι υπήρχε εκεί, και το όνομα της πόλης
αυτής συνδέεται και με το τοπωνύμιο-πόλη «RASUΤO» (και το εθνικό
RASUTIOS) που αναφέρεται σε αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν
στην Κνωσό. Η ονομασία ΡΑΣΟΥΤΟ έγινε, λέει, μετά ΛΑΣΟΥΤΟ >
ΛΑΣΥΝΘΟΣ και μετά ΛΑΣΥΘΙ ή ΛΑΣΙΘΙ. Κατά τον αρχαιολόγο κ.
Κριτζά η άποψη του Paul Faure ευσταθεί, γιατί:
Α) Οι Ενετοί βρήκαν το όνομα «Λασίθι» όταν ήλθαν στην
Κρήτη, το οποίο συνεπώς θα ήταν τουλάχιστον βυζαντινό, αφού
υπάρχει ήδη στην ενετική carta concessionis, δηλαδή το
εκχωρητήριο έγγραφο με το οποίο γινόταν διανομή περιοχών στους
Ενετούς εποίκους το 1211. Στη χάρτα αυτή υπάρχει η αρχαιότερη
γνωστή μνεία του ονόματος Λασίθι στη σ. 39, όπου υπάρχει και η
λατινική παραλλαγή Lasithi.
Β) Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της γραφής του ονόματος σε
ενετικές πηγές ήδη τον 13ο αιώνα, στις οποίες υπάρχει και η γραφή
Lasytho, ως ονομασία ιπποτικού φέουδου (cavalleria) σε δουκική
απόφαση του 1234, καθώς και η μνεία casali di Riza de Laxito σε
νοταριακό έγγραφο του 1290.
Γ) Το τοπωνύμιο ra-su-to και το αντίστοιχο εθνικό ra-su-ti-jo
απαντά τουλάχιστον 26 φορές στις πινακίδες της Κνωσού και
πρόκειται μάλλον για ποιμενική και απομονωμένη περιοχή της
κεντρικής Κρήτης, από την οποία στέλνονται στην Κνωσό ζώα για
θυσίες, δέρματα και υφαντά. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ποτέ
αποστολή λαδιού ερμηνεύθηκε ως έμμεση ένδειξη ότι η περιοχή ήταν
ορεινή, με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων., άρα αυτή η περιοχή είναι
το Οροπέδιο Λασιθίου. Και αφού η ονομασία ΡΑΣΟΥΤΟ έγινε, κατά
τον P. Faure, ΛΑΣΟΥΤΟ > ΛΑΣΥΝΘΟΣ και μετά ΛΑΣΥΘΙ, άρα το
όνομα Λασίθι πρέπει να γράφεται με υ, δηλαδή ΛΑΣΥΘΙ και όχι με ι,
δηλαδή ΛΑΣΙΘΙ.
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Δ) Δύο επιγραφικά ευρήματα χαρίζουν την πολυπόθητη
γέφυρα μεταξύ της αρχαίας πόλης Λάσυνθος και του ονόματος
Λασίθι. Η μια επιγραφή βρέθηκε στην ανασκαφή της Αρχαιολογικής
Εταιρείας το 1972 από τη διεύθυνση της Αγγελικής Λεμπέση στο
γνωστό Ιερό του Ερμή Κεδρίτη και Αφροδίτης στην Κάτω Σύμη
Βιάννου, η οποία γράφει: «ΟΙΣΥΝΛΙΒΥΡΝΩ …/ ΑΝΕΣΑΞΕΝ …. /
ΕΠΙΛΑΣΥΝΘΙΩΝ …./ ….ΙΤΑΙΚΟΣΜΩΝΠ…. ΑΝΕΣΑΞΕ….
Η λέξη ΛΑΣΥΝΘΙΩΝ αντιστοιχεί απόλυτα στο εθνικό ra - su - ti
-jo των πινακίδων της γραμμικής Β και σημαίνει ότι οι Λασύνθιοι
αρχικά ήταν οι κάτοικοι της Λασυνθου.
Η άλλη επιγραφή βρέθηκε το 1584 στη Λύττο από τον Onorio
Belli (βλέπε: HISTORY OF CANDIA BY ONORIO BELLI IN 1586) .και
γράφει: ….. ΑΣΥΝΘΙΩΝΚΟΔΙ ΙΕΥΝΕΝΔΙΑΛΩΤ ΕΜΕΛΗΘΗNKAT…..
Πρόκειται για την 1C I, XVIII, 13, χωρίς χρονολόγηση στις 1C αλλά
χρονολογητέα πιθανώς στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Η επιγραφή αυτή
στο βιβλίο του Onorio Belli συγκεκριμένα γράφει: ΑΣΥΝΘΙΩΝΚΟΔΙ/
ΙΕΥΝΕΝΔΙΑΛΩ / ΕΜΕΛΗΘΗNKAT/ ΙΡΩΤΑΡΧΟΣΑΝΔΡΟ/ ΝΤΟΝΒΩΜΟΝ
/TONATAOONAN./ ΚΑΤΑΤOΝΔΟΘΕ./ ΝΕΚΤΩΝΤΑΣΠ OΔIΩNEKOΣM
ΛOΣΚΩΜΑΣ.
Φυσικά οι ως άνω απόψεις P. Faure και Χ. Κριτζά ,
σχετικά με τη Λάσυνθο κ.λπ., δεν ευσταθούν, γιατί
απλούστατα:
1) Παρατηρώντας τα γραφόμενά των ως άνω επιγραφών που
επικαλούνται βλέπουμε ότι δε γράφουν ότι εκεί που βρέθηκαν ο
τόπος λέγεται Δίκτη ή Λάσυνθος κ.α., αλλά κάτι το απροσδιόριστο,
επειδή έχουν σβηστεί πολλά γράμματα των επιγραφών, ή στην
καλύτερη περίπτωση κάτι που έγινε από τους Λιβύρνους …. και
ανασκευάστηκε επί « Λασυνθίων …. κόσμων». Οι εν λόγω επιγραφές
γραφουν συγκεκριμένα:
«ΟΙ ΣΥΝ ΛΙΒΥΡΝΩ …ΑΝΕΣΑΞΕΝ ….ΕΠΙ ΛΑΣΥΝΘΙΩΝ ….….ΙΤΑΙ
ΚΟΣΜΩΝ Π…. ΑΝΕΣΑΞΕ….»
«…….ΑΣΥΝΘΙΩΝΚΟΔΙ/ ΙΕΥΝΕΝΔΙΑΛΩ / ΕΜΕΛΗΘΗNKAT/
ΙΡΩΤΑΡΧΟΣΑΝΔΡΟ/
ΝΤΟΝΒΩΜΟΝ
/TONATAOONAN./
ΚΑΤΑΤOΝΔΟΘΕ./ ΝΕΚΤΩΝΤΑΣΠ OΔIΩNEKOΣM ΛOΣΚΩΜΑΣ…..».
2) Η Σύμη, όπου βρέθηκε η επιγραφή που γράφει
«…ΕΠΙΛΑΣΥΝΘΙΩΝ….» και η Λύττος, όπου βρέθηκε η επιγραφή από
τον Onorio Belli και γράφει «….ΑΣΥΝΘΙΩΝ…», βρίσκονται εκτός
της περιοχής όχι μόνο της επαρχίας Λασιθίου – Οροπέδιο Λασιθίου,
αλλά και του Νομού Λασιθίου (η Σύμη είναι περιοχή του Νομού
Ηρακλείου, ανήκει στην επαρχία Βιάννου και όχι του Λασιθίου) και η
Λύττος απέχει από το Λασίθι 4-5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον ίδιο
τον Onorio Belli. Συνεπώς είναι άτοπο να λέμε ότι από τις εν λόγω
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επιγραφές προκύπτει ότι η ονομασία Λασίθι υπήρχε πριν από τους
Ενετούς ή ότι από την ονομασία ΛΑΣΥΝΘΟΣ προήλθε το όνομα Λασίθι
κ.α.
3) Δεν έχει βρεθεί αρχαίο κείμενο που να αναφέρει την
ύπαρξη πόλης ή τοπωνύμιου με το όνομα «Λάσυνθος» σε όλη την
Κρήτη οπότε δε δικαιολογείται να λέμε ότι από τις επιγραφές που
γράφουν
«…ΕΠΙΛΑΣΥΝΘΙΩΝ….»
και
«….ΑΣΥΝΘΙΩΝ…»
συμπεραίνεται ότι υπήρχε αρχαία πόλη με το όνομα «Λάσυνθος» (
βλέπε και Εμμ Συμιανάκης «Η ιστορία της λέξης Λασίθι» εφημερίδα
«Πατρίς» 03/03/2005).
4) Το ότι οι λέξεις «ΑΣΥΝΘΙΩΝ» και «ΕΠΙΛΑΣΥΝΘΙΩΝ» των εν
λόγω επιγραφών μοιάζουν με τη λέξη της ονομασία «ΛΑΣΙΘΙ»
(ενετικά LASCITI /LASSITI) δε σημαίνει και ότι όλες οι λέξεις αυτές
είναι ίδιας ετυμολογίας, γιατί και με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε
να πούμε και ότι από τη λέξη Λασίθι (ενετικά Lassiti/Lasciti )
παράγονται και οι λέξεις λάσιος, Λασθένης, Lasso κ.α.
5) Η γραφή Lasytho, ως ονομασία ιπποτικού φέουδου
(cavalleria) σε δουκική απόφαση του 1234, είναι προφανές ότι είναι
ανορθογραφία, αφού ακόμη και σήμερα η ονομασία Λασίθι πολλές
φορές γράφεται ανορθόγραφα: Λασίθη, Λασήθη, Λασύθη, Λασήθι,
Λασύθι κ.α.
6) Οι Ενετοί δεν βρήκαν την ονομασία Λασίθι και τη
διατήρησαν, αφού αυτό δεν προκύπτει από καμία αρχαία μαρτυρία.
Από την ενετική carta concessionis του 1211, όπως θα δούμε πιο
κάτω, δεν προκύπτει ότι οι Ενετοί βρήκαν το όνομα «Λασίθι», γιατί
απλούστατα αυτή η carta concessionis
δεν έχει
διασωθεί
προκειμένου να το αποδείξουμε. Απλώς μνημονεύεται η σύνταξή της
κάποτε.
7. Η «CARTA CONCESSIONIS» ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΛΑΣΙΘΙ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι Ενετοί βρήκαν την ονομασία Λασίθι
και τη διατήρησαν ως Λασίθι > Lassiti, γιατί η ονομασία αυτή
αναφέρεται, λένε, στη Carta Concessionis , ήτοι στο εκχωρητήριο
έγγραφο που συνέταξαν οι Ενετοί το έτος 1211, όταν κατέλαβαν
την Κρήτη και με τhν οποία χώριζαν σε γεωγραφικά τμήματα την
Κρήτη και συνάμα τα τμήματα αυτά τα παραχωρούσαν για διοίκηση
, είσπραξη φόρων κ.α. σε Ενετούς ευγενείς.
Ωστόσο αυτό είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί απλούστατα:
Α) Θα μπορούσαμε ίσως να ισχυριστούμε ότι οι Ενετοί βρήκαν
το όνομα Λασίθι , καθώς και τα ονόματα Μιραμπέλλο κ.α., αν είχε
διασωθεί η «Carta concessionis” του 1211 και εκεί βλέπαμε να είναι
γραμμένα τα ονόματα αυτά, όμως η εν λόγω χάρτα δεν έχει σωθεί.
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Απλά ο Φλαμήνιος Κορνήλιος στο βιβλίο του Creta Sacra (1755)
κάνει μνεία για μια «concessionis carta” , χωρίς όμως να την
δημοσιεύει, βάσει της οποίας η Κρήτη διαμοιράστηκε από τους
Ενετούς σε διοικητικά τμήματα (sexterii) και τα οποία στη συνέχεια
τα παραχωρούσαν για διοίκηση , είσπραξη φόρων κ.α. σε Ενετούς
ευγενείς.
Απλά, για να προσδιορίσει ο συγγραφέας Φλαμήνιος Κορνήλιος
ποια μέρη περιλάμβανε το κάθε ένα από τα εν λόγω διοικητικά
τμήματα (σεκτέρια Αγίων Αποστόλων, Αγίου Μάρκου κ.α.) ονομάζει
τα επιμέρους αυτά ιδιαίτερα τμήματά , τις επαρχίες , με τις ονομασίες
της εποχής του (και όχι επι εποχής που κατέλαβαν οι Ενετοί την
Κρήτη) και εκεί μιλά για Settia, Gerapetra, Mirabello και lasiti. που
ανήκαν στο Sixτerio Canaregia o S. Apostolo.
Συγκεκριμένα ο Φλαμήνιος Κορνήλιος στο βιβλίο «Creta Sacra
εκεί αναφέρει επακριβώς τα εξής:
<<….Qui autem fuerint hi sexteriis præfesti Capitanei, quæve
loca fingulis sexteriis obti gerint , ex alibi memorato Andreæ Cornelii
Chronico ms. addifcimus, in quo hæc habentur Italico idiomate
exarata.
Canaregia, o S. Apostolo
Settia Gerapetra Mirabello & Lasiti con tutte le sue habentie e
pertinentie de Militie sive Cavallarie XXXIII, e uno terzo è del Sestier
de Canaregio sive S. Apoftolo . Fu capo e partitor il Nob. Homo S.
Lunardo Falier per divider e dar a cadauno del detto Sestier la ſua
parte.
Canalis Regius sìve Sanstorum Apostolorum .
Sethia Jerapetra Mirabellum & Lasitis cum omnibus ad ipsa
loca pertinentibus Militiarum feu Equitatuum XXXIII. & unius tertiae
partis spectant ad Sexterium Canalis, Regii ſeu SS. Apostolorum.
Caput & divifor fuit Nobilis vir Dominus Leonardus Faletro, ut loca
divideret, & suam cuique debitam partem dicto Sexterio
assignaret………..
…..Sithea Jerapetra & Lasithi eum omnibus suis habentiis &
pertinentiis Militae XXXIII. & tertia pars. hic est sexterium unum
venit ad Sanctorum Apostolorum , Suit fuit Capitaneus Vir Nobilis
Dominus Leonardus Faletro major ……
Β) Το
βιβλίο Creta Sacra (Venetia 1755) δεν είναι η
αρχαιότερη πηγή όπου βρίσκουμε γραμμένο το όνομα Λασίθι, αφού
το βρίσκουμε και σε άλλα παλαιότερα του έγγραφα. Για παράδειγμα
το βρίσκουμε στους χάρτες Κρήτης G. Porro (1572), F. Μorosini
(1668), Waldseemüller (Creta 1541 μ.X.) κ.α. όπου εκεί
αναγράφεται σε ενικό αριθμό: «Lascito campo». Στο χάρτη της
Κρήτης του Onorio Belli (1591) αναγράφεται σε πληθυντικό αριθμό:
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«lasciti che ‘e un monte molto alto, il guale nella sua cima ha una
belissima pianura chiamata Lasciti» (Το Λασίθι είναι πεδιάδα πάνω
σε ψηλό βουνό). Στην έκθεση Cauali (1572) γράφεται Lasciti, ενώ
στην έκθεση Francesco Basilicata ( “il Regno di Candia” , Venis 1630
) γράφεται Lassiti και Lassithi. Στο χάρτη της Κρήτης του Ολλανδού
Dapper (1618) γράφεται: Dicte mons guite Dicteus item Dictinneus
n. Lassiti ant Lassithi κ.α.
Γ) Στο βιβλίο Creta sacra με την ονομασία- λέξη lasiti /Lasithi
ονομάζεται και η περιοχή του Λασιθίου και ό,τι σημαίνει στα ελληνικά
η λέξη κληροδότημα.
Δ) Ο Φλαμήνιος Κορνήλιος συνέταξε το βιβλίο «Creta Sacra:
sive de Episcopis utriusque ritus Graeci et Latini in insula Cretae. /
accedit Flaminio Cornelio Senatore Veneto 1755. (t. II
επικαλούμενος όχι την αυθεντική carta concenssionis ,αλλά τα
λεγόμενα ενός άλλου συν επώνυμού του συγγραφέα, του Ανδρέα
Κορνήλιου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης σε άρθρο του στο
ίντερνετ, σχετικά με της φυσιογνωμίες του παλιού Λασιθίου,
αναφέρει τα εξής:
<<Οι νέοι (Δήμου
Λασιθίου) πρέπει να είναι
περήφανοι
για
την
καταγωγή τους από το
μεγάλο λάκκο ανάμεσα
στα ψηλά βουνά που
λέγεται Λασίθι. Καμιά άλλη
γεωγραφική ενότητα της
χώρας δεν έβγαλε τόσο
πολλούς και σημαντικούς
ανθρώπους,
όπως
το
Λασίθι. Δεν είναι τυχαίο ότι
εκεί γεννήθηκε, κατά το
μύθο, ο πατήρ θεών και
ανθρώπων, ο Ζεύς.
Αρχίζω από το χωριό
μου ,τον Άι Γιώργη την
ονομαστική αναφορά των
σπουδαίων
ανδρών:
ο Καθηγητής και Συγγραφέας Κ.
Γεώργιος Ταμιωλάκης ή
Μανώλης Συμιανάκης
παπά Τζιρίτης. Δεν έβγαλε
η φύση παρόμοιο δρομέα και επαναστάτη παπά. Νικος Παναγιωτάκης
του Μιχάλη του Μπιμπίκη. Ο μεγαλύτερος Έλληνας βυζαντινολόγος.
Υιός παπα Μπίμπα, μετανάστης. Έγινε γερουσιαστής στις ΗΠΑ.
Νικόλαος Πλεύρης. Ο θρυλικός συνταγματάρχης των πολέμων και
ηγετικό στοιχείο της αντίστασης κατά των Γερμανών. Παυλής
Πετράκης, ήρωας της αντίστασης. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.
Καπετάν Κρασαναδάμης. Ανιδιοτελής λαικός καπετάνιος της
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Κατοχής. Δασκάλα Πετράκαινα. Η δασκάλα που μετέτρεψε τα
αγριόπαιδα των βοσκών σε ήρεμους πολίτες και εμψύχωσε τους
χωριανούς την κατοχή. Μιχάλης Μπούμπος. Ο φονιάς του Τσούλη.
Χατζή Κλήσαρχος. Χιλίαρχος των επαναστάσεων. Τηλέμαχος
Πλεύρης. Αντιστασιακός βουλευτής. Γεώργιος Παναγιωτάκης.
Σημαντικός συγγραφέας και ρέκτης πολιτισμού. Μάκης Κρασανάκης.
Πολυγραφότατος συγγραφέας και λασιθιολάτρης
Το Ψυχρό υπήρξε η γενέτειρα: του Εμμ Παπαδάκη ή
Σπιρτοκούτη, που έφτιαξε το μοντέλο μύλου με το οποίο
συντελέστηκε η αναμομυλική επανάσταση του Λασιθιού. Επίσης των
ευεργετών Αντωνίου Παπαδάκη και Ιωάννη Καμπάνη, όπως και του
εξωμότη Ισμαήλ Φερίκ Πασά της Αιγύπτου. Από το Ψυχρό ήταν και
ο σπουδαίος ιστοριοδίφης Γιάννης Καραβαλάκης και ο εθνομάρτυρας
ηγούμενος
Βιδιανής
και
εφημέριος
Βασιλειών
Δωρόθεος
Τσαγκαράκης.
Από του Μαγουλά ήταν ο παπα Αλέξης, πατέρας των τιμωρών
του Τσούλη και ο σωτήριος για το Λασίθι ιατρός Ο Ντολαψής. Στου
Μαγουλά όμως είχε θερινή κατοικία ο άρπαγας μου καταγασί
Χάνιαλης.
Από την Πλάτη ήταν ο επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου
Νικηφόρος Ζαχαριάδης ή Λαδωμένος. Στην Πλάτη επίσης γεννήθηκε
και μετακόμισε στο μετόχι του στων Μπιτζαριανώ ο ονομαστός
πρωτοξαπετάνιος Αντώνιος Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος.
Από το Γερωντομουρί ήταν ο αρχηγός της επαναστάσεως της
ανατολικής Κρήτης του 1841 ο θρυλικός Βασιλογιώργης και ο
σημερινός επίσκοπος Λεύκης Γερμανίας Γεώργιος Ταμιωλάκης ή
Ευμένιος.
Από το Καμινάκι ο οπλαρχηγός Χρήστος Ζαμπετάκης.
Ο
Άγιος
Κωνσταντίνος
είναι
γενέτειρα
πολλών
πανεπιστημιακών καθηγητών κι ανάμεσα τους πιο γνωστός ο
Κασσωτάκης Μιχάλης, σπουδαίος παιδαγωγός και Λασιθιολάτρης.
Το Μέσα Λασίθι εγέννησε το γυμνασιάρχη της Εμπορικής
Νικόλαο Χρυσό, τον τέως δήμαρχο Ηρακλείου Φαρσάρη Μιλτιάδη,
τους περίφημους νιταδώρους τους μακράκηδες, Χαλάτσηδες και
άλλες προσωπικότητες.
Το Μαρμακέτω ήταν η γενέτειρα του θρυλικού χαίνη Καζάνη.
Πάμε τώρα στο Τζερμιάδω. Πολλές εδώ οι προσωπικότητες:
Αντώνιος Βορεάδης, υπουργός της Κρητικής Πολιτείας, Στέργιος
Σπανάκης μέγας ιστοριοδίφης και βασικός μελετητής της ιστορίας του
Λασιθιού, Μηλιαράς, οπλαρχηγός, Αριστοτέλης Γραμματικάκης
δημοσιογράφος, Γραμματικάκης Γιώργος ,αστροφυσικός και
διανοούμενος, Παύλος Τζερμιάς και πολλοί άλλοι.
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Ίσως να λησμόνησα κάποιους, αλλά δεν το έκαμα σκοπίμως.
Όμως και αυτοί που ανέφερα και δεκάδες άλλοι λίγο πιο δεύτεροι
συνιστούν το πασλ ενός θεϊκού τόπου που βγάζει φωτεινά μυαλά,
εργατικούς ανθρώπους και συνάμα ταπεινούς. Να είστε λοιπόν ,νέοι,
περήφανοι και να λέτε αυτό που έλεγαν οι νέοι στο σπαρτιακό χορό
"άμες δ εσομεθα πολλώ κάρονες". ………………..
…. Όταν διαβάσει ο Μάκης την ανάρτηση αυτή, μπορεί και να με
μαλώσει, γιατί δεν του ζήτησα την άδεια να το κάμω, αφού σ αυτόν αφορά.
Εγώ όμως υπάκουσα σε κέλευσμα της καρδιάς μου που μου επιβάλλει να πω
στον Μάκη ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα ανιδιοτελώς πράττει για το Λασίθι
μας. Ίσως αυτό το ευχαριστώ να προσυπογράφουν και εκατοντάδες
συμπατριωτών μας, για να μην πω το σύνολο των Λασιωτών. Ο Μάκης
υπήρξε συμμαθητής μου από το δημοτικό μέχρι το τέλος του Λυκείου. Για να
είμαι ειλικρινής δεν φανταζόμουνα ποτέ ότι θα είχε αυτήν την εκπληκτική
πορεία. Δεν αναφέρομαι στους υπηρεσιακούς του τίτλους, αλλά στο κοινωνικό
του έργο. Του αρέσει να συνευρίσκεται κοινωνικά με τους πάντες, αποχρώσα
ένδειξη καλού καγαθού ανθρώπου με την αρχαιοελληνική σημασία. Ποιος
άλλος θα δαπανούσε τόσες ώρες και τόσα χρήματα για να παράξει τόσο
σημαντικό έργο, το οποίο μας διαθέτει προς δική μας τέρψιν και ενημέρωση,
χωρίς ν αποβλέπει σε κανένα κέρδος? Υπάρχουν κι άλλοι σημαντικοί ντίπιοι
συγγραφείς που εκδίδουν πολυτελή βιβλία, τα διακινούν δεόντως και
θησαυρίζουν. Ο Μάκης πιστεύω, κι ας με διαψεύσει , ότι έχει υλική ζημιά από
τις εκδόσεις του που είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια έχει τεράστιο πνευματικό
όφελος, αφού ένας δύσκολος κριτής σαν την αφεντιά μου δεν κρατιέται άλλο
και λέει ένα ευχαριστώ για όλα αυτά στον ανάργυρο Μάκη. Την ίδια ανάγκη
ευχαριστήσεως ίσως έχουν και άλλοι, αλλά αποφεύγουν να την υλοποιήσουν
,όπως εγώ. Αλλά τι τα θες και τι τα γυρεύγεις. Είχε υλικό κέρδος ο παππούς
του ο Κρασαναδάμης, όταν αφιέρωνε το κουράδι του να ταΐζει τους αντάρτες
και ήταν κι ο ίδιος αντάρτης και μάλιστα από τους πρωταγωνιστές?
Πάμφτωχος πέθανε ο γέρος, ενώ θα μπορούσε να πάρει το μισό Ηράκλειο!
Τα ίδια ζάλα φαίνεται πατεί και ο εγγονός και συνονόματος του. Αδαμάντιε
συνέχισε το δρόμο σου! Το Λασίθι, αν φύγουν κάποιοι από τη ζωή, θα περάσει
στη λήθη του χρόνου. Πριν συμβεί αυτό, όσοι θυμούνται και μπορούν, ας
παραδώσουν τις θύμησες τους στην αιωνιότητα της μνήμης, ηλεκτρονικής ή
έντυπης. Είναι χρέος και προς τους παλιούς και προς τους νέους. Τα έργα
σου είναι τα τέκνα σου. Και σε θαυμάζω ,γιατί είσαι πολύτεκνος. Εύχομαι κι
άλλοι να σε μιμηθούν.
(Εμμ Συμιανάκης, καθηγητής φιλολογίας 27/1/2021)
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ
<< Γεννήθηκα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο το 1947. Ο πατέρας
μου Ευστάθιος, όταν επέστρεψε από την Αφρική, όπου είχε
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πολεμήσει και ανδραγαθήσει, διηγιόταν καθημερινά στη μάνα μου,
που ήταν άκακο αρνί, τις πολεμικές του περιπέτειες. Τα λόγια του
εντυπώνονταν ,φαίνεται, στο μυαλό μου και κάθε βράδυ έβλεπα
όνειρα ότι μας κυνηγούσαν οι Γερμανοί και μας πολυβολούσαν.
Είχαμε μεγάλη φτώχεια τα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια. Το όνειρο
της αθώας μάνας μου ήταν να με κάμει παπά Εγώ το μέστωσα αυτό
και ανέβαινα στο αριστερό ψαλτήρι της εκκλησίας μέχρι που μου είπε
ο παπά Χριστόφορος:" είντα γυρεύγεις μωρέ μαιμούνι επαέ? "Από
τότε αραίωσα τις επισκέψεις μου στην εκκλησία!
Στο δημοτικό ήμουνα ,λένε, καλός μαθητής. Με ορίσανε και
σημαιοφόρο οραμάνι. Στο γυμνάσιο τα πηγαινα, επίσης, καλά, αλλά
δεν ήμουνα το ήσυχο και καλό παιδί. Μου άρεσε να δυσκολεύω τη
ζωή των καθηγητών με "εξυπνάδες", αταξίες και παράξενες
ερωτήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην οριστώ σημαιοφόρος,
να μην πάρω το βραβείο της πρώτης έκθεσης για την αποταμίευση
και να υποστώ και άγριο ξυλοδαρμό-κακοποίηση από το Θεολόγο(!),
που με ανάγκασε να του κάμωαναφορά στο δεσπότη Δημήτριο.
Λόγω της ανέχειας των γονέων μου εξασφάλιζα το χαρτζιλίκι
ξεφορτώνοντας λιπάσματα 100 κιλών, κάνοντας διάφορα
μεροκάματα, αλλά ποτέ κλέβοντας
Το 1965 έκαμα τα χαρτιά μου για τη σχολή υπενωμοταρχών με
το μετέπειτα στρατηγό Τσουκάκη, αλλά τελικά δεν έδωσα εξετάσεις,
επειδή εσκέφτηκα ότι θα ήμουν υποχρεωμένος να παντρευτώ στα 30
μου(!). Ευτυχώς που δεν έδωσα, γιατί σίγουρα θα έμενα στάσιμος,
λόγω του αντάρτικου χαρακτήρα μου.Αντί να δώσω εκεί συμμετείχα
στις εξετάσειςγια τη Φιλοσοφική Αθηνών, παρά το ότι καθηγητές με
προέτρεπαν να δώσω στο Πολυτεχνείο, επειδή ήμουν καλός στα
φυσικομαθηματικά. Εγώ φοβήθηκα το ρίσκο και έδωσα φιλολογία
χωρίς φροντιστήρια.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με βρήκε να ραβδίζω
τριτάρικες ελιές του παπα Τζεβαπινά στη Χερσόνησο. Χαρά μεγάλη,
γιατί είχα εισαχθεί από τους πρώτους με υποτροφία του κράτους,
αλλά και γιατί θα γλίτωνα το έργο του ραβδίσματος
Καλά-κακά ετελείωσα τη σχολή και το στρατό και διορίστηκα
στο Μοχό.Εκεί ετέλεσα και το γάμο μου με τη χανιώτισσα σύζυγο μου
με την οποία απέκτησα ένα ζεύγος τέκνων, που σήμερα είναι 46 και
43 ετών, καλώς τακτοποιημένα και υγιή.Η θητεία μου στην
εκπαίδευση πολλοί λένε πως ήταν δημιουργική. Υπάρχουν βέβαια και
ευτυχώς λίγες αντιρρήσεις. Έκαμα ένα φεγγάρι και το συνδικαλιστή.
Γρήγορα όμως αντιλήφτηκα ότι πολλοί συνδικαλιστές εκτελούσαν
κομματικές εντολές, ενώ εγώ επίστευα στον ακομμάτιστο και
ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό. Αποχώρησα λοιπόν καταγγέλλοντας
αυτές τις πρακτικές. Σε ηλικία 45 ετών αρρώστησα πολύ σοβαρά και
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κόντεψα να πεθάνω. Εζήτησα λοιπόν να τοποθετηθώ ως διευθυντής
στο Γυμνάσιο Χερσονήσου, όχι γιατί ήμουν λιγούρης της εξουσίας,
αλλά για να αποφύγω το καθημερινό δρομολόγιο Ανάληψη
Χερσονήσου-Ηράκλειο. Δυστυχώς οι συνδικαλιστικές παρατάξεις το
κρατούσαν μανιάτικο και με απέρριψαν , γιατί είχαν το υπηρεσιακό
συμβούλιο υπό τον έλεγχο τους. Τους πήγα στα δικαστήρια που
δέκτηκαν το παράνομο των πράξεων τους αλλά χωρίς δόλο και
αθωώθηκαν. Αυτά με αποκαρδίωσαν και υπέβαλα πρόωρα παραίτηση
με 30 μόνο συντάξιμα χρόνια
Από το 2000 ιδιωτεύω στην Ανάληψη. Παλεύω το πρόβλημα
υγείας που έχω, καλλιεργώ τα περβόλια μου και τις ελιές μου,
περιποιούμαι τα γατόσκυλα μου, τις όρνιθες, συμμετέχω στο
κοινωνικό γίγνεσθαι , γράφω ό,τι μπορώ και σκοτώνω το χρόνο που
μου απομένει. Η μέρα μου είναι πάντα γεμάτη, η τσέπη άδεια και η
καρδιά γεμάτη παρά την ανημποριά της. Είμαι συνειδησιακά ήσυχος,
γιατί έκαμα αυτό που λένε οι Κινέζοι: εφύτεψα πάνω από 1000
δέντρα, έκαμα δύο παιδιά, έγραψα δύο βιβλία και καμιά χιλιανταρα
σελίδες περιμένουν εκδότη. Έχω πολλά ελαττώματα, αλλά διάθεση
κοινωνικής προσφοράς περίσσια. Με συγχωρείτε για την
περιαυτολογία, αλλά κάποτε έπρεπε να μου βγει αυτή η κραυγή!>>
(Εμμ Συμιανάκης, καθηγητής φιλολογίας 22/9/2021)
2. Ο ΑΓ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

Το χωριό Άγιος Γεώργιος είναι η γενέτειρα σπουδαίων
ανθρώπων της αντίστασης, αλλά και των γραμμάτων, του
πολιτισμού, των τεχνών και των επιστημών. Από τον Άγιο Γεώργιο
καταγόταν ο φημισμένος παπα-Τζιρίτης (Ευάρεστος Ταμιωλάκης),
ένας ιερωμένος δεινός δρομέας της εποχής εκείνης, η ενορία του
οποίου ήταν το χωριό Κασσάνοι Πεδιάδος. Επίσης ο Άγιος Γεώργιος
είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του χιλίαρχου Χατζή Ιωάννη Κλεισαρχάκη
και του εκατόνταρχου Πλεύρη ή Πλευράκη Δημητρίου επί
Τουρκοκρατίας, του Τηλέμαχου Πλεύρη, νομικού και βουλευτή
Ηρακλείου (1917-1982), του εξαίρετου Βυζαντινολόγου Νικόλαου Μ.
Παναγιωτάκη (1935-1997), του Αδάμ Κρασανάκη (Κρασαναδάμη
1887 – 1981),του Καπετάνιου της Κατοχής και συνεργάτη του
Καπετάν Μπαντουβά στην ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωση Κρήτης), καθώς
και του συνταγματάρχη Νικόλαου Δ. Πλεύρη (1890-1970) με
αντιστασιακή δράση στην Εθνική Αντίσταση 1941-44.
Επίσης ο Άγιος Γεώργιος είναι η ιδιαίτερη πατρίδα των
συγγραφέων Αδαμάντιου (Μάκη) Γ. Κρασανάκη (Διευθυντή Υπ.
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Πολιτισμού, Πολιτευτή, Προέδρου Π.Σ. Δικταίος» κ.α.), Γεώργιου
Παναγιωτάκη (Ιδρυτή του Μουσείου Αγίου Γεωργίου), Κατερίνας
Μπέρη-Αναστασάκη (υπάλληλου ΕΟΚ),
Εμμ Ν. Μπελιβάνη
(δάσκαλου), Εμμ Στ. Συμιανάκη (φιλόλογου), Όλγας Μπελιβάνη,
και Γεωργίου Εμμ Χατζάκη.
Πριν από τη Γερμανική Κατοχή ο Άγιος Γεώργιος είχε τους
περισσότερους και μεγαλύτερους κτηνοτρόφους και γεωργούς στην
Κρήτη. Μετά τη Γερμανική Κατοχή οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου
στράφηκαν περισσότερα στα γράμματα και έκτοτε έχει να επιδείξει
πλήθος ανθρώπων των Γραμμάτων και των Επιστημών, όπως οι
(ενδεικτικά):
Μπελιβάνης Νίκος (τ. Περιφερειάρχης και
Αντινομάρχης
Ηρακλείου),
Περισυνάκης Μιχαήλ
(τ. Νομαρχ.
σύμβουλος και αντιδήμαρχος Ηρακλείου), Εμμ Περισυνάκης
(Διευθυντής ΕΓΣΛ και Αντιδήμαρχος Λασιθίου), Γιώργης Εμμ
Κρασανάκης
(καθηγητής
και
τ.
αντιδημάρχου
Λασιθίου), Νίκος Στιβακτάκης
(Κοινοτάρχης
Αγίου
Γεωργίου,
αξιωματικός και αντιδήμαρχος Δήμου Λασιθίου), Ο
Γιώργος
Μπίμπας.(δικηγόρος, πολιτευτής, Πρόεδρος Δικταίου), Γεώργιος
Πλεύρης (δικηγόρος, π. πρόεδρος Δικταίου), Δημήτρης Πλεύρης
(Δικηγόρος, Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Αποδήμου Ελληνισμού),
Μαρία Γραμματικάκη
Πετράκη (δασκάλα), Γιάννης
Πετράκης (δάσκαλος), Εμμ Αγαπάκης (δάσκαλος), Κρασανακης Β.
Αντώνης (Εθνική Αντίσταση, πολιτικός), Βασίλης Κρασανάκης
(επόπτης Αγροφυλακής, εθνική Αντίσταση), Στυλιανός Κρασανάκης
(αξιωματικός
αστυνομίας), Ελευθερία
Πετράκη–
Κρασανάκη
(δασκάλα), Εμμ Κακέπης (δάσκαλος), Γιώργος Εμμ Κακέπης
(Γεωπόνος)
Πλεύρης
Τηλεμάχος
(δικηγόρος,
βουλευτής),
Κασαπάκης Γιάννης (Γ. Διευθυντής ΣΔΟΕ ΚΡΗΤΗΣ, αντιδήμαρχος
Χερσονήσου ), Τσουκάκης Ι.Γιώργης (στρατηγός ΕΛ.ΑΣ), Πλεύρης
Μ. Δημήτρης (δικηγόρος), Κασαπάκης Δημήτρης (παιδίατρος),
, Κασαπακης Γ. Γιάννη (οικονομολόγος, ΟΤΕ), Ελευθερία
Εμμ Αγαπάκη
(καθηγήτρια
φιλόλογος),
Χατζάκης
Κωστής
(Διευθυντής Δ.Ο.Υ, Υπ. Οικ.), Σπανάκης Κωστής (Διευθυντής
ΑΤΕ), Αγαπάκη Χρυσούλα
(Υποστράτηγος
Υγειονομικού),
Παπαφραγκάκης Εμμ (γιατρός), Σπανάκης Μιχάλης (οδοντίατρος),
Αγαπάκης Γεώργιος (τοπογράφος ΕΜΠ), Κρασανάκης Αδαμάντιος
(ταξίαρχος, ναυπηγός ΕΜΠ, Κρασανακης Αντώνης (μηχανικός ΕΜΠ),
Ναυσικά Κρασανάκη (μαθηματικός), Πετράκης Εμμ (Αρχιτέκτονας),
Κωστής Πλεύρης
(συμβολαιογράφος),
Βασίλης
Λουράκης
(στρατηγός
ΕΛ.ΑΣ),
Πετράκης
Αριστείδης
(υποστράτηγος),
Ελευθέριος Πλεύρης (ταξίαρχος), Θεμιστοκλής Πλεύρης (ταξίαρχος),
Φωτεινή Κασαπακη (κοινωνική λειτουργός), Λουράκης Τηλέμαχος
(Αξιωματικός), Κωνσταντίνος Κασαπάκης (καθηγητής φιλόλογος)
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Στέλλα Μιχ. Κασαπάκη (δασκάλα), Μανώλης Μιχ. Κασαπάκης
(οικονομολόγος), Κασαπάκης Ι. Αντώνης (οικονομολόγος), Γιωργος
Τσουκάκης
(οικονομολόγος
ΑΤΕ),
Μαρία
Εμμ
Παπαδάκη
(οικονομολόγος,
σχεδιάστρια
κοσμημάτων), Διαμάντω
Εμμ
Παπαδάκη (Καπετάνιος), Χρυσούλα Σπανάκη (αξιωματικός ΕΛΑΣ,
πρόεδρος Δικταίου), Αντώνης Δουκιαντζάκης (αξιωματικός ΕΛΑΣ,
αντιπρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως), Μιχάλης Γ. Περισυνάκης
(Ταξίαρχος),
Κώστας Περισυνάκης
(στρατηγός),
Στιβακτάκης
Αθανάσιος (οικονομολόγος), Αγαπάκης Δημήτρης (οικονομολόγος),
Μανος Ταμιωλάκης (καπετάνιος), Θανάσης Ταμιωλάκης (δάσκαλος
χορού), Σπανάκης Ζ. Γεώργιος (Ταξίαρχος Στρατού), Τζιράκης Εμμ
(Ταξίαρχος
Λ/Σ.),
Λευτέρης Τζιράκης
(δάσκαλος),
Ισμήνη
Κρασανάκη (εκπαιδευτικός), Φωτούλα Πλεύρη (εκπαιδευτικός),
Αντώνης Στ. Κρασανάκης (Πολυτεχνείο), Ευαγγελία Πετράκη
(δασκάλα), Δημήτρης Ι. Κρασανακης (ταξίαρχος αεροπορίας),
Κώστας Πλεύρης (συμβολαιογράφος),
Δημήτρης
Στιβακτάκης
(δάσκαλος), Χρυσούλα
Στιβακτάκη
(γυμνάστρια),
Ν.
Κλεισαρχάκης (Αξιωμ.
αστυνομίας), Εμμ
Κλεισαρχάκης
(μαθηματικός),
Μανώλης Ξ.
Βουράκης (οικονομολόγος),
Παναγιώτης Σκυβαλάκης (ταξίαρχος), Κυριακάκης Εμμ (αξιωμ.
Λιμενικού), Κυριακάκης Ε. Γεώργιος (Αξιωμ. Στρατού), Γιάννης
Κασαπάκης (αξιωμ. Αστυνομίας), Μανώλης Πλέυρης (αξιωμ.
αστυνομίας), Μαρία Κακουδάκη (μηχανικός), Διαμάντω Παπαδάκη
(πλοίαρχος), Νίκος Χατζάκης (Πλοίαρχος), Εμμ Ταμιωλάκης
(πλοίαρχος), Δανάη Πλεύρη (εκπαιδευτικός), Δημ. Εμμ Αγαπάκης
(οικονομολόγος), Αντ. Αγαπάκης (αξιωμ. Αστυνομίας), Ηλίας
Κρασανάκης (μηχανικός), Βασίλης Κρασανάκης (γυμναστής),
Ιωάννης Εμμ Κρασανάκης (χημικός καθηγητής), Κωνσταντίνος
Φανουργιάκης (φιλόλογος), Μ. Ψαρουδάκη (τηλεπαρουσιάστρια),
Τσιχλάκης Γιώργος (ηθοποιός, μίμος) κ.α.
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑ:
Δημήτρης
Στεφανάκης
(στρατηγός
Αστυνομίας), Ιάκωβος Πατεράκης (στρατηγός Αστυνομίας), Παύλος
Δουκιαντζακης (στρατηγός ΕΛ.ΑΣ.), Πόπη Καροφυλάκη (Διευθύντρια
Υπ. Οικονομικών), Μαρία Ανυφαντάκη (φυσικοθεραπεύτρια),
Γιώργος Καροφυλλάκης (αξιωμ. αστυνομίας), Γιώργος Ιωαν..
Παπαδάκης (δάσκαλος), Γιώργης Ε. Παπαδάκης (δάσκαλος),
Μανώλης
Καροφυλλάκης
(Ηλεκτρομηχανολόγος),
Γ.
Καροφυλλάκης (Δάσκαλος), Ρ. Παπαδάκη (δασκάλα), Ασκληπιός
Παπαδάκης (Διευθυντής Υπουργείου), Αριστείδης Παπαδάκης
(δάσκαλος), Γεώργιος Εμμ Κασαπάκης (αξιωματικός Αστυνομίας),
Μαρία Βισκαδουράκη-Φουκαράκη
(Φιλόλογος),
Αριστείδης Ι.

107

108
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Βισκαδουράκης (γυμναστής), Εμμ. Ζ. Βισκαδουράκης (Αντ. Αξιωμ.
Αστυνομίας) κ.α.
3. ΛΑΣΙΘΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Α. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΛΑΣΙΘΙΩΤΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΙ
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης σε άρθρο του στη
εφημερίδα
«Πατρίς»
(18/07/2006)
,
σχετικά
με
τους
σπουδαιότερους Λασιθιώτες καπετάνιους, αναφέρει τα εξής:
<<Το σημερινό κείμενο είναι, τρόπον τινά, ο καπνός που
βγαίνει από το θυμιατήρι της μνήμης, για να τιμηθούν οι σχεδόν
λησμονημένοι πολέμαρχοι του ορεινού Λασιθίου που έδωσαν και τη
ζωή τους ως λίπασμα στη λευτεριά, κατά τη διάρκεια των
απελευθερωτικών αγώνων του έθνους μας. Ο γεωγραφικός χώρος
που οργανώνεται γύρω από την οροσειρά της Δίκτης αντιπροσώπευε
για την Ανατολική Κρήτη ό,τι αντιπροσώπευαν τα Σφακιά για τη
Δυτική Κρήτη. Σ’αυτόν το χώρο υπήρξε θαυμαστή η σύζευξη του
κάμπου και του αοριού. Ο κάμπος προσέφερε στους αγωνιστές την
τροφοδοσία τους και το αόρι την ασφάλεια. Το κυριότερο όμως
ενισχυτικό στοιχείο των ανταρτών υπήρξε ο παράγων άνθρωπος, που
τους υποστήριξε ποικιλοτρόπως και δεν τους κατέδιδε ποτέ στους
εχθρούς. Όλα λοιπόν αυτά τα επιμέρους στοιχεία διαμόρφωσαν τη
φρουριακή εικόνα της ορεινής αυτής περιοχής, που υπήρξε το
καταφύγιο όλων των αδούλωτων αγωνιστών από τα γύρω χωριά:
Αβδού, Κράσι, Κασταμονίτσα, Γεράκι, Έμπαρο, Βιάννο, Σύμη,
Ιεράπετρα, Κριτσά, Νεάπολη, Χερσόνησο κ.λπ.. Δυστυχώς δεν
διεσώθηκαν τα ονόματα των ντόπιων καπεταναίων που σίγουρα
υπήρξαν, κατά τις μακροχρόνιες επαναστάσεις των ευγενών από
άλλα μέρη της Κρήτης ενάντια στους Ενετούς. Είναι γνωστό σε όλους
ότι
οι
ευγενείς,
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΙ,
ΚΑΨΟΚΑΛΥΒΕΣ,
ΑΓΙΟΣΤΕΦΑΝΙΤΕΣ,
ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΕΣ,
ΚΑΛΛΕΡΓΗΔΕΣ,
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΙ κ.α. επέλεξαν το φρούριο του Λασιθίου για να
κτυπήσουν από εκεί την ενετική κατοχή της Κρήτης. Τα κριτήρια της
επιλογής τους αυτής είχαν να κάμουν με τα ποιοτικά στοιχεία του
ανθρωπογεωγραφικού χώρου που προανέφερα: σιτάρι, ασφάλεια,
πολεμικό ήθος των κατοίκων. Κατά την Τουρκοκρατία αναδείχτηκαν
στον παραπάνω χώρο σημαντικότατοι ντόπιοι πολέμαρχοι που είτε
αγωνίστηκαν αυτόνομα, είτε προσέφεραν τη συνεργασία τους σε
ξενομπάτηδες οπλαρχηγούς, ΟΜΩΣ Ο ΚΟΡΑΚΑΣ, Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ κ.α., που στο ορεινό αυτό αλωνάκι της λευτεριάς
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έδωσαν τους απελευθερωτικούς αγώνες τους. Ο κατάλογος είναι
μακρύς και ο χώρος της εφημερίδας λίγος.
Θρυλική υπήρξε η μορφή του χαΐνη από το Μαρμακέτω ΕΜΜ.
ΚΑΖΑΝΗ (1793-1847). Παιδί αμούστακο ακόμα γελοιοποίησε
παλεύοντας το φοβερό Τουρκοκρητικό Αληδάκο από το Χουμεριάκο
που τρομοκρατούσε τους χριστιανούς. Η κορυφή Αλόιδα της Δίκτης
στέγασε στη συνέχεια τον απαράμιλλο χαΐνη Καζάνη, που υπήρξε ο
ανελέητος εκδικητής Τούρκων, Τουρκοκρητικών γενιτσάρων και
άδικων Κρητικών. Το χέρι της εκδικήσεως του Καζάνη ήταν πολύ
μακρύ και η ταχυποδία του επέτρεπε να είναι πανταχού παρών. Όταν
οι Τούρκοι προσπαθούσαν να παραβιάσουν τις “πύλες” της Δίκτης, ο
Καζάνης αγωνιζόταν με ηρωισμό, πείσμα και αυταπάρνηση: 1821,
1823 κ.λπ.. Επειδή του περίσσευε η διάθεση για πολεμική προσφορά,
δεν δίστασε με 350 Κρήτες να πάρει μέρος το 1826 στη β’ πολιορκία
του Μεσολογγίου και να είναι ένας από τους λίγους επιζήσαντες της
ηρωικής εξόδου. Τελικά ο επαναστάτης αυτός αποσύρθηκε μετά την
απελευθέρωση στη Νάξο, όπου κέρδιζε τα προς το ζην εργαζόμενος
ως σκαφτιάς στα αμπέλια των Ναξιωτών. Η κακοπέραση αυτή του
υπέσκαψε σοβαρά την υγεία και το 1846, σε μικρή σχετικά ηλικία,
άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, αρνούμενος πρωτύτερα το
βοήθημα της Πολιτείας και διώχνοντας το γιατρό που του έστειλε η
Πολιτεία, αγανακτισμένος για την εγκατάλειψη του.
Μεγάλος οπλαρχηγός αναδείχτηκε και ο Γερωντομουριανός
ΒΑΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗΣ, συνομήλικος, φίλος και συναγωνιστής του
Καζάνη (1794-1854). Ο Βασιλογιώργης υπήρξε, όπως και ο Καζάνης
μυημένος στη Φιλική Εταιρεία και δεν έλειψε από καμιά μάχη. Μετά
την απελευθέρωση (1830) εγκατέλειψε την Κρήτη και υπηρέτησε ως
αξιωματικός στο νεοσύστατο Ελληνικό Στρατό. Το 1841 όμως
εγκατέλειψε τη βολή του στην Παλαιά Ελλάδα και ξαναγύρισε κρυφά
στην Κρήτη για να σπάσει τα δεσμά της. Η Κρητική Επανάσταση του
1841 είχε ως αρχηγό της στην Ανατολική Κρήτη το Βασιλογιώργη,
που περιστοιχιζόμενος από μια πλειάδα άλλων τοπικών καπεταναίων
προσπάθησε να επιτύχει τον ανέφικτο για τα διεθνή δεδομένα της
εποχής στόχο. Την απελευθέρωση της Κρήτης. Το 1854 ο
Βασιλογιώργης,
ως
αντισυνταγματάρχης,
μεταβαίνει
στην
Καλαμπάκα επικεφαλής σώματος Κρητών και σκοτώνεται εκεί στη
μάχη, στην προσπάθειά του να απελευθερώσει την αλύτρωτη ακόμη
Θεσσαλία μαζί με τους δύο γιους του.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έζησε, αγωνίστηκε σκληρά και
σκοτώθηκε ο ξακουστός Λασιθιώτης οπλαρχηγός ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΥΦΙΤΣΟΣ (1830-1897). Ο Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος γεννήθηκε
στο χωριό Πλάτη του Λασιθίου, αλλά έζησε τα περισσότερα χρόνια
στο μετόχι της Πλάτης που λέγεται Μπιτζαριανώ, κοντά στο Καστέλι.
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Ο χώρος όμως της πολεμικής του δράσης υπήρξε η βόρεια περιοχή
της αγέρωχης Δίκτης, στην οποία κυριαρχούσαν οι χαΐνηδες Καζάνης
και Βασιλογιώργης. Ο ίδιος υπήρξε στα νεανικά του χρόνια μέλος της
ομάδας του Βασιλογιώργη , που το 1854 μετέβη στην Καλαμπάκα,
για να βοηθήσει την επανάσταση του Κίτσου Τζαβέλα. Μετά το
θάνατο του συγγενούς του Βασιλογιώργη, επέστρεψε στο Καστέλι
και ασχολήθηκε με το επάγγελμα του σιδηρουργού. Το 1866 παίρνει
μέρος στη μεγάλη επανάσταση των Κρητών και φυσικά στη μεγάλη
μάχη του Λασιθίου (1867). Ποτέ δεν ησύχασε, αλλά πάντα
ανταποκρινόταν πρόθυμα σε κάθε προσκλητήριο της Κρήτης
δρώντας πάντα στις βόρειες υπώρειες της Δίκτης και επεκτείνοντας
τη δράση του και σε άλλες περιοχές. Το 1897 βρίσκει ηρωικό θάνατο
κοντά στην Επισκοπή πολεμώντας λυσσαλέα τους Τούρκους.
Σημαντικός υπήρξε και ο Τζερμεδιανός οπλαρχηγός ΕΜΜ.
ΜΗΛΙΑΡΑΣ, κατά το β’ μισό του 19ου αιώνα.
Τη γερμανική κατοχή στελεχώνουν το κίνημα της Αντίστασης
υπό τον Εμμ. Μπαντουβά τρεις Αγιοργιώτες καπεταναίοι: ο
συνταγματάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, αρχηγός της Ανατολικής
Κρήτης, ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΑΔΑΜΗΣ, αγνός, τίμιος και
ανιδιοτελής πολεμιστής και ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΟΓΙΩΡΓΗΣ,
άριστος πολεμιστής. Δεν είναι του παρόντος η αναφορά της
συνεισφοράς τους με λεπτομέρειες. Το Έθνος τους οφείλει πολλά.
Εμείς οφείλομε να τους θυμόμαστε, γιατί σε αυτούς χρωστάμε την
ελευθερία μας. Ο δήμαρχος του Λασιθίου μπορεί και πρέπει κάτι να
κάμει γι’αυτούς. Για να μην ξεχνούμε για το καλό μας. (Εφημερίδα
ΠΑΤΡΙΣ 18/07/2006.>>
Β. ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΕΜΜ ΑΔΑΜ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης σε άρθρο του στο
ίντερνετ, σχετικά με τους αφανείς Λασιθιώτες ήρωες, αναφέρει τα
εξής:
<< Ο Στάθης (Συμιανακης) γεννήθηκε το 1923 στον Άγιο
Γεώργιο Λασιθίου και απεβίωσε το 2016. Το 1942 ο Χριστόδουλος
Τσιγάντες, Έλληνας αξιωματικός του Πεζικού ανέλαβε να
δημιουργήσει και διοικήσει στο Κάιρο, όπου είχε καταφύγει η
Ελληνική Κυβέρνηση υπο τον Εμμ Τσουδερό , τον ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ,
αποτελούμενο όχι μόνο από αξιωματικούς ,αλλά και από Έλληνες
εθελοντές ως στρατιώτες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας,
εφυγαδεύτηκαν από την Ελλάδα πολλοί νέοι και κατατάχτηκαν ως
εθελοντές στον Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής. Από τον Αι Γιώργη
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έφυγαν κρυφά για το Κάιρο οι υιοί του ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΑΔΑΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΛΗΣ, Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΗΣ
ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ. Η αναχώρηση τους από τον Τσούτσουρο ήταν
οργανωμένη από το αντάρτικο της Δίκτης και το Αρχηγείο Μέσης
Ανατολής, με ενδιάμεσο σύνδεσμο και επιβλέποντα τον αντιστασιακό
Βασίλη Κωνιό. Οι εθελοντές επιβιβάστηκαν μυστικά σε αγγλικό
υποβρύχιο και μετέβησαν στην Αφρική, Κατά την αναχώρηση του
υποβρυχίου εκινδύνεψε η ζωή του Στάθη, γιατί κάποιος από τον
ασύρματο της Δίκτης έδωσε σήμα να τον πνίξουν εις εκδίκηση, αλλά
ο συνετός Κωνιός έκαμε πως δεν άκουσε.
Το 1944 ο Στάθης ενεγράφη στη δύναμη της Β Μοίρας του
Ιερού Λόχου και έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες που έδωσε ο λόχος
στην Τύνιδα και αλλού στο πλευρό του βρεταννού στρατηγού
Μοντγκόμερυ και του γάλλου Λεκρέρ. Για την ηρωική του συμμετοχή
στις μάχες ο Στάθης προήχθη επανδραγαθία στο βαθμό του Λοχίου.
Μετά την Αφρική ο Ιερός Λόχος μετακινήθηκε στην Παλαιστίνη, για
να καταλάβει τα δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,
μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. Οι επιχειρήσεις είχαν
καταδρομικό χαρακτήρα και εκτελούνταν από μέλη του Ιερού Λόχου,
που είχαν εκπαιδευτεί και ως αλεξιπτωτιστές και αποτελούσαν την
πρόδρομη κατάσταση των σημερινών λοκατζήδων και των ειδικών
δυνάμεων.
Το 1945 διελύθη μετά υψηλών παρασήμων ο Ιερός Λόχος και
οι άνδρες του γύρισαν στην Ελλάδα. Το 1948 κατετάγη ο Στάθης ως
λοχίας στις Ρουσές Ηρακλέιόυ και υπηρέτησε ως στρατονόμος
οδηγώντας πολλές αποστολές ανθρώπων και υλικών προς την
ηπειρωτική χώρα στα πεδία των μαχών του εμφυλίου πολέμου .
Μετά την αποστράτευση του και ενώ μπορούσε να καταταγεί
στην αστυνομία λόγω των τιμητικών αξιολογήσεων του στρατού
παρεχώρησε τη θέση του στον εξάδελφο του Στέλιο Συμιανάκη και ο
ίδιος έγινε αποθηκάριος του ψυχριανού Εμμ Τσαγκαράκη, κατόπιν
λατόμος, αγροφύλακας και τέλος εισπράκτορας λεωφορείων. Σε όλη
του τη ζωή υπήρξε παράτολμος. Όταν κάποιοι έκλεψαν τα πρόβατα
του βοσκού πατέρα του ,δεν εδίστασε να κατέλθει με σκοινιά σε βαθύ
βάραθρο, λατσίδα για να τα βρει αντέχοντας την έλλειψη οξυγόνου
και τη βρόμα . Όταν επίσης χρειάστηκε κάποιος ν ανεβάσει μέσα από
χαράδρες τις βαριές σωλήνες ύδρευσης στην κορυφή της Δίκτης δεν
δίστασε να το πράξει βοηθώντας έτσι τον πολύπειρο μαραγκό και
πολυτεχνίτη Παπαδάκη Εμμ να πραγματώσει την υδροληψία από το
απόκρημνο μέρος.
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Σώμα Κρητών Ιερολοχιτων φτάνοντας στην Αίγυπτο,
μέσα στο οποίο βρίσκονται οι Νίκος Παπαφραγκάκης,
Στάθης Συμιανάκης, Εμμ Αδαμ Κρασανάκης και
Ιωάννης Αδάμ Κρασανάκης.
Σαν χαρακτήρας ήταν πολύ κοινωνικός, εξυπηρετικός,
ντόμπρος και τίμιος. Κάποτε έκανε και τον έμπορο πατατών και αντί
να ζυγίζει ο ίδιος με τον καμπανό κλέβοντας και κάποια κιλά άφηνε
τον παραγωγό να το κάνει, αρκούμενος σε κάποιο μικρό χάρισμα
πατατών που του έκανε. Στο σπίτι του όμως ήταν πολύ απότομος και
αυστηρός. Κάποτε έκαμε 800 οκάδες το γιο του, γιατί κάποια γριά
του κατήγγειλε ότι της έκλεψε μια κοφτή από την παραστιά. Κοφτή,
δηλ ροδέλα νάρκης, για να στήνεται το τσικάλι. Προς την Άγια
γυναίκα του, αν και την αγαπούσε, ήταν πολύ σκληρός, απλώς και
μόνο γιατί δεν ταίριαζαν τα χνώτα τους. Η αυστηρότητα όμως αυτή
ως αντίδοτο στην ανεκτικότητας της συζύγου του, ίσως να ωφέλησε
τα παιδιά του που είναι και τα τρία τίμια και ηθικά.
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Ο ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΜΜ ΑΔΑΜ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
4. Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΑΣΑΝΑΔΑΜΗΣ (1887 - 1981)
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Ο γνωστός Κρητικός φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ Συμιανάκης
σε άρθρο του στο ιντερνέτ, σχετικά με τον Καπετάν Κρασανάκη Αδάμ
> Κρασαναδάμη, οπλαρχηγό της Μάχης και Εθνικής Αντίστασης
Κρήτης 1941-45 από τον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου Κρήτης:
<< Ο ΓΕΡΟ ΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ
Είναι γνωστό ότι το Λασίθι πρωτοστάτησε σε όλους τους
εθνικούς αγώνες ενάντια στους Ενετούς, Τούρκους και Γερμανούς
,αλλά αδικήθηκε από τους ιστοριογράφους με προέλευση τη δυτική
Κρήτη. Στα πλαίσια αυτής της μεροληπτικής στάσης των ιστορικών
εντάσσεται και η αποσιώπηση της μεγάλης προσφοράς Λασιθιωτών
αγωνιστών. Ένας από τους παραμελημένους της ιστορίας είναι και ο
Αγιοργιώτης
καπετάνιος
Αδάμ
Βασιλείου
Κρασανάκης
ή
Κρασαναδάμης. Γεννήθηκε το 1887 και είναι ένας από τους επτά
γιους του μεγαλοκουραδάρη Κρασανοβασίλη. Ανήκει στη δρακογενιά
εκείνων που γεννήθηκαν ανάμεσα στα 1885 και 1890 που πέρασαν
πάνω από 10 χρόνια πολεμώντας για την επέκταση της Ελλάδας.
Έτσι και ο Κρασαναδαμης έλαβε μέρος ως εθελοντής παρακαλώ
στους δυο βαλκανικούς πολέμους 1912 1913,συμμετειχε στις μάχες
του Μπιζανίου, έζησε το όνειρο της απελευθέρωσης της Βορείου
Ηπείρου που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Επιστρατεύτηκε ξανά για τις
ανάγκες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είχε την τιμή να πάρει
μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία ως προστάτης 4 τέκνων.
Αργότερα απέκτησε άλλα 5 τέκνα σύνολο 9, κατά τα χρόνια της
ειρήνης ανάμεσα στα 1923 και 1940. Το 1940 που γράφτηκε το
Αλβανικό Έπος ο Κρασαναδαμης ήταν ήδη 53 ετών και δεν
επιστρατεύτηκε. Όμως το Μάη του 41 που έπεσαν οι αλεξιπτωτιστές
στο Ηράκλειο εγκατέλειψε αυτοβούλως το Λασίθι και την πολυμελή
του οικογένεια για να λάβει μέρος στη μάχη στις Ρουσές. Εκεί
σκότωσε κάποιο αλεξιπτωτιστή και αντικατέστησε το πρωτόγονο
όπλο του με το σύγχρονο του Γερμανού.
Το 1941 είναι σχετικά ήσυχο από αντιστασιακές πράξεις. Το
1942 οι Γερμανοί σκληραίνουν τη στάση τους μετά το σαμποτάζ στο
αεροδρόμιο Ηρακλείου, εκτελούν τους 62 Μάρτυρες και εξαπολύουν
παντού κλίμα τρομοκρατίας. Ο πληθυσμός πανικοβλημένος φοβάται
να βοηθήσει τους αντιστασιακούς οι οποίοι αναζητούν παντού
στηρίγματα για να συνεχίσουν τον αγώνα. Εδώ φαίνεται το μεγαλείο
ψυχής του Κρασανού που αψηφώντας τις συνέπειες για την
οικογένεια του το ποίμνιο του και το Λασίθι παρέχει άσυλο και βάση
τη μάντρα του στο Κισάφι – Βιτσιλόνερο της Δίκτης στην
κατατρεγμένη από παντού ομάδα των Μπαντουβαδων. «Να έλθετε
επαέ μα δεν είναι πια καλή η ζωή μου από την εδική σας», τους
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μήνυσε. Δεν ήταν απλή υπόθεση αυτό. Εγκυμονούσε πολλούς
κινδύνους, πέραν του ότι έπρεπε ως οικοδεσπότης να φροντίσει να
τροφοδοτούνται οι αντάρτες με τρόφιμα ,πλύσιμο ρούχων κ.λπ.. Ο
Κρασαναδαμης πρόσφερε το κοπάδι του γι αυτό το σκοπό και
παράλληλα φρόντισε ν αναπτυχθεί στον Αι Γιώργη ευρύ μυστικό
δίκτυο
τροφοδοσίας
των
ανταρτών
στο
οποίο
έπαιξαν
πρωταγωνιστικό ρόλο ο ήρωας Παυλής Πετράκης, η δασκάλα η
Πετράκαινα, Γεώργιος Πλεύρης ή Γιωργαράς, πατέρας του βουλευτή
Τηλέμαχου Πλεύρη, ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Πλεύρης και
δευτερευόντως όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι ξυλοκόποι, τα παιδιά και
νοικοκυρές του χωριού. Χωρίς το δίκτυο αυτό δεν μπορούσαν να
επιβιώσουν οι αντάρτες με το νερό του λημεριού τους. Ο
Κρασαναδάμης επηρέαζε πολλούς ανθρώπους στο Λασίθι, την
Πεδιάδα και το Μονοφάτσι ως μεγαλοβοσκος. Είχε 9 παιδια,19
πρώτους ανιψιούς , μαντρονόμους, σύντεκνους, βαφτισιμιούς κ.λπ..
Εκτός όμως από το έργο της συντήρησης των ανταρτών ,καθώς ήταν
παρορμητικός έλαβε μέρος σε πολλές αντιστασιακές πράξεις,
σαμποτάζ στο Δράσι, Καστέλι και αλλού. Όταν παραδόθηκε η ιταλική
Μεραρχία Λασιθίου αυτός με τον Παυλή Πετράκη παρέλαβαν το
στρατηγό Κάρτα που φυγαδεύτηκε στο Καίρο.
Μέχρι το 1943 το αντάρτικο ήταν ενιαίο και αδιαίρετο. Μέσα
στο ΕΑΜ συνυπήρχαν αρμονικά δεξιοί και αριστεροί, Μπαντουβάς,
Ποδιάς, Κρασαναδάμης κ.λπ. Όλοι παλεύανε για να διώξουν τον
κατακτητή. Μετά όμως το 1943 που διαφαινόταν πια ότι η Γερμανία
έχανε τον πόλεμο άρχισαν οι αριστεροί να διαχωρίζουν τη θέση τους
, γιατί ήθελαν αυτοί να αναπληρώσουν το κενό εξουσίας που
δημιουργούσαν φεύγοντας οι κατακτητές. Αυτό το κλίμα το
αντιλήφθηκε ο Κρασαναδαμης και γράφει στ’ απομνημονεύματα του.
«Αναμεταξυς ο Έλληνας δεν είναι να φαγώνεται. Η αποστασιοποίηση
των αριστερών του λημεριού συνεχίστηκε και άνθρωποι
διασπάστηκαν σε δυο οργανώσεις. ΕΟΚ του Μπαντουβά, του Πλεύρη,
του Κρασαναδάμη και ΕΛΑΣ των Ποδιά, Παπά κ.λπ.». Σα νέος
Μακρυγιάννης έβλεπε ο Κρασαναδάμη με πόνο ψυχής αυτό το
διχασμό. Παρόλο που είχε άριστη γνώμη για τους αριστερούς, πρώην
συμπολεμιστές του, τους πολέμησε με πάθος και τραυματίστηκε
πολεμώντας τους στου Ξενογιώργη την Κορυφή στο Καθαρό (σ.σ.
αφού πρώτα έκανε προσπάθεια συμφιλίωσης και απέτυχε και κατά
τις ενέργειές του αυτές τον τραυμάτισαν κρυφά στο μέτωπο με
σφαίρα αυτοί που δεν ήθελαν τη συμφιλίωση) . Εγώ, έλεγε, δεν είμαι
αριστερός, αλλά η αριστερή μπάντα είναι όλοι καλοί. Αυτούς τους
καλούς πολέμησε ,γιατί δεν ήθελε μόνο η μια μπάντα να αναλάβει τα
ηνία της χώρας. Ήταν βέβαια και οι Άγγλοι, που εφαρμόζοντας το
δόγμα των Ρωμαίων διαιρεί και βασίλευε, έριχναν λάδι στη φωτιά

115

116
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

τροφοδοτώντας και τους δυο αντιπάλους. Κάποτε τέλειωσαν όλα
αυτά και η κατοχή και δυο εμφύλιοι. Ο Κρασαναδάμης. γέρος πια
αναπολεί τα περασμένα και γράφει στα απομνημονεύματα, που
ευτυχώς
πρόλαβε να λάβει ο σπουδαίος ερευνητής Αντώνης
Σανουδακης, όπου διαβάζουμε: «Ούτε το βάνω στο νου μου πως δεν
εκαζάντησα, πως δεν ήκαμα. Εκερδίσαμε τσι κεφαλές μας. Είχα το
κουράδι μου και ήσφαζα μόνο ωζά, Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος
κτηνοτρόφος και εδά είμαι φτωχός».
Όταν έφυγαν οι Γερμανοί ο έλεγχος της κρατικής εξουσίας
πέρασε προσωρινά στους αντάρτες. Για την τιμωρία των προδοτών ο
Κρασαναδάμης ήταν αμείλικτος
Όταν του ανακοίνωσαν ότι
σκοτώσανε τον (προδότη της Γκεστάπο) Γιαγκούλα έσφαξε από τη
χαρά του 6 μάρωπα (αρνιά). Όταν όμως λαϊκό στρατοδικείο
καταδίκασε σε θάνατο τον αριστερό γιατρό Παπαγεωργίου ο
ψαρομάλλης κατά το γιατρό καπετάνιος τον έσωσε λέγοντας στο
Μπαντουβά. «Ως έχομε εμείς την ιδεολογία μας έχει κι αυτός τη δική
του.». Το ίδιο έκαμε και στον Αι Γιώργη, όταν έσωσε από το θάνατο
τους αριστερούς έγκλειστους στο δημοτικό σχολείο. Τους πολέμησε
αντρίκια στη μάχη ,αλλά τους έσωζε όταν ήταν ακίνδυνοι πια. Ο
γέρος της Δίκτης απεβίωσε το Μάη του 1981 αφήνοντας μνήμη
αγαθή, παράδειγμα φλογερής φιλοπατρίας, ανιδιοτέλειας, φιλότιμου
και ανδρείας. Τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα. Μήπως ήγγικεν η
ώρα του ευχαριστώ της πατρίδας?
Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής οι κατά τόπους αστυνομικές
αρχές είχαν εντολή από τη Διοίκηση των κατακτητών να συλλάβουν
τον Κρασαναδάμη. Πάντοτε όμως ξεφευγε, γιατί τον ειδοποιούσαν οι
ίδιοι οι αστυνόμοι ότι έχουν εντολή σύλληψης. Ο Κρασαναδαμης έτσι
διέφευγε εγκαταλείποντας το ποίμνιο του εις χείρας άλλων βοσκών
με αποτέλεσμα να έχει κάθε φορά μεγάλη απώλεια ζωικού
κεφαλαίου, ως παράπλευρη συνέπεια της πατριωτικής του
στάσης.>>
ΕΜΜ Σ. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 3/9/2020
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Ο καπετάν Μ. Μπαντουβάς λέει στα απομνημονεύματά του:
<< Ο Κρασαναδάμης είναι ο πιο τίμιος και ηρωικός αγωνιστής της
Κρητικής Αντίστασης>>. Και ο καθηγητής Πανεπιστημίου και
συγγραφέας της Εθνικής Αντίστασης 1941 -45 κ. Α. Σανουδάκης
συμπληρώνει αποκάτω: <<Πράγματι (Ο Κρασαναδάμης) διέθεσε
όλο-του το είναι και την περιουσία του για τον Αγώνα, μπήκε
μεγαλοβοσκός και βγήκε φτωχός. Και μάλιστα δεν παραπονέθηκε γι
αυτό, ούτε και ζήτησε ποτέ αποζημιώσεις ούτε και διακρίσεις. Είναι
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χαρακτηριστικό ότι στο τέλος της Κατοχής πρόσφερε την Αρχηγία
Λασιθίου στο Νίκο Πλέυρη το συνταγματάρχη, γιατί όπως λέει « εγώ
‘μουν βοσκός, ενώ αυτός ήταν στρατιωτικός». Είναι πράξη ανθρώπου
που έχει βαθιά συνείδηση του εαυτού του και συναίσθηση του
προορισμού του. Γιατί σαν και το Μπαντουβά έβαζε πάνω απ’ όλα την
αγάπη για το τόπο-του>>
2) Ο Καπετάν Κρασαναδάμης ( 1887 – 1981 μ.Χ.) ίδρυσε τον Ιούνιο
του 1941 με τα αδέλφια του την αντάρτικη ομάδα Λασιθίου και γι αυτό
άλλωστε και ονομάστηκε έτσι το λημέρι της Δίκτης, δηλαδή «Λημέρι στου
Κρασαναδάμη τη μάντρα». Όταν το 1942, μετά το κτύπημα των δοσίλογων,
την Τρομοκρατία των Γερμανών (εκτέλεση 62 μαρτύρων στο Ηράκλειο)
κυνηγούν το Μπαντουβά και ντόπιοι δοσίλογοι και Γερμανοί. Προ αυτού ο
Μπαντουβάς πάει και βρίσκει τον Κρασαναδάμη και τον στηρίζει. Η οικογένειά
του Καπετάν Κρασαναδάμη διέθετε πάρα πολλούς άντρες και συνάμα ο ίδιος
ήταν ο πιο μεγάλος κτηνοτρόφος της Κρήτης. Εξ ου και η φράση «Στου
Κρασανάδη τη μάντρα σ΄έχω», δηλαδή μη ζητάς πολλά, γιατί δεν έχω όσα
έχει ο Κρασαναδάμης.Ο Κρασαναδάμης ήταν πέντε αδέλφια: Γιάννης,
Τηλέμαχος, Αντώνης, Νικόλης και Αδάμης Β. Κρασανάκης και ο ίδιος είχε
πέντε γιους: γιους, τους: Γιώργη, Βασίλη, Μανώλη, Γιάννη και Λευτέρη.
3) Λασιθιώτες συνεργάτες του Καπετάν Κρασαναδάμη ήσαν οι
εξής, σύμφωνα με το βιβλίο «Βήματα λευτεριάς - Απομνημονεύματα
Καπετάν Κρασαναδάμη» του Αντ. Σανουδάκη):
ΨΥΧΡΟ: Μηλιαράς Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της
Δέσποινας, κλάσης 1940, Πιταροκοίλης Μιχ του Νικολάου και της
Καλλιόπης, κλάσης 1937, Σηφάκης Δημήτριος του Ιωάννου και της
Κλεάνθης, κλάσης 1933, Κανδυλογιαννάκης Ευάγγελος του
Γεωργίου και της Ξένιας, κλάσης 1941, Χαλαμπαλάκης Εμμ του
Ιωάννου και της Ελ., κλάσης 1927, Καραβαλάκης Μιχαήλ του
Ιωάννου και της Καλλιόπης, κλάσης 1927………….
ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Σπανάκης Ηλίας του Γεωργίου και της Χρισ.,
κλάσης 1915, Κουνετάκης Γεώργιος του Ζαχαρία (κλάσης 1934),
Κρασανάκης Αδάμ του Εμμ, κλάσης (μη ευανάγνωστο), Κρασανάκης
Δημήτριος του Εμμ και της Μαρίας, κλάσης 1940. Πετράκης Νικόλαος
του Εμμ και της Μαρίας, κλάσης 1936, Πετράκης Παύλος του Εμμ και
της Μαρίας, κλάσης 1907), Χατζάκης Νικόλαος του Εμμ και της
Ζαχαρένιας, κλάσης 1920, Αγαπάκης Εμμ. του Αντωνίου και της
Καλ., κλάσης 1924, Γαλανάκης Εμμ του Κωνσταντίνου και της
Αννας, κλάσης 1931, Γαλανάκης Βασιλ., Κασαπάκης Αντώνιος του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κλάσης 1923, Πλέβρης Εμμ του
Νικολάου και της Ελένης, κλάσης 1934, Πλέβρης Γεώργιος του Δημ
και της Αναστασίας, κλάσης 1904, Πλέβρης Εμμ του Δημ, και της
Καλλιόπης, κλάσης 1904, Πλεβράκης Γεώργιος του Εμμ και της
Χρυσής, κλάσης 1938, Τσουκάκης Νικόλαος του Ιωάννη και της

117

118
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μαρίας, κλάσης 1933, Πλέβρης Τηλέμαχος του Γεωργίου και της
Αριστέας, κλάσης 1938………..
ΠΛΑΤΗ: Εργαζάκης Ιωάννης του Εμμ και της Μαρίας, κλάσης
1924, Χαραλαμπάκης Μιχ του Ζαχ. και της Αικ., κλάσης 1924,
Παπαχρονάκης Γεώργιος του Εμμ και της Πραξ., κλάσης 1928,
Ζαχαριάδης Γεώργ, του Νικολάου και της Μαρίας, κλάσης 1927,
Παπαδημητράκης Νικόλαος του Ιωάννου και της Μαρίας, κλάσης
1947, Χαραλαμπάκης Αριστ. του Ζαχ. και της Αικ., κλάσης 1928,
Παπαχρονάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Άννας, κλάσης
1941, Παπαχρονάκης Μιχ του Κωνσταντίνου και της Άννας, κλάσης
1936, Χατζογιάννης Γεώργιος του Μιχ….
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑ: Βισκαδούρος Γεώργιος του Μιχαήλ και της
Ευφρ., κλάσης 1934, Παπαδάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της
Καλλιόπης, κλάσης 1920, Κασαπάκης Μιχαήλ τους Εμμ και της
Φωτεινής, κλάσης 1944, Κασαπάκης Γεώργιος τους Εμμ και της
Φωτεινής, Ανυφαντάκης Γεώργιος του Εμμ και της Ελ., κλάσης 1925,
Ανυφαντάκης Ιωάννης τους Εμμ και της Ελένης, κλάσης 1932,
Στρατάκης Χαράλαμπος του Χαρ. Και της Μαρίας, κλάσης 1932,
Ανυφαντάκης Μιχαήλ…
ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ: Χριστοφάκης Εμμ του Ιωαν, και της Καλλιόπης,
κλάσης 1925, Χριστοφάκης Αριστείδης του Ιωάν και της Καλλιόπης,
Καλικάκης Θεοφρ. Του γεωργίου και της Π, κλάσεως 1947, Τζιράκης
Αριστοτέλης του ιχ. Και της Αρ., κλάσης 1927, Καλυκάκης Χαρίδημος
του Γεωργίους, κλάσης 1927, Βελιβασάκης Ιωάννης (παπάς) του
Ιωάννη και της Αργ., κλάσης 1919, Φουκαράκης Ελευθέριος του Ξ,
κλάσης 1937, Γαλανάκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Καλλ.,
κλάσης 1921, Καλυκάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της
Μαρίας, κλάσης 1934,…
ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙ: Τζανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία και της
Μαρίας, κλάσης 1934, Μπουτσάκης Γεώργιος του Εμμ και της Ανδρ.,
κλάσης 1934, Μενδελανάκης Τ. του Εμμ και της Μαρίας, κλάσης
1943,….
(ακολουθούν και άλλα ονόματα, βλέπε: Αντώνης Σανουδάκςη
«Καπετάν Αδάμης Κρασανάκης > Κρασαναδάμης - Βήματα
λευτεριάς»)
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Προκήρυξη σε θάνατο του Γεωργίου Αδαμ Κρασανάκη
για την αντιστασιακή του δράση
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Στο λημέρι στη μάντρα του καπετάν Κρασαναδάμη το
1944
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Καπετάν Κρασαναδαμης, Καπετάν Μπαντουβάς και
Καπεταν Κρασανογιώργης

5. Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ο φιλόλογος καθηγητής κ. Εμμ. Συμιανάκης σε άρθρο του στο
ιντερνέτ αναφέρει τα εξής, σχετικά με το απάνθρωπο έργο των
γκεσταπιτών των στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης:
<<Σεπτέμβρης 2020. Τέτοιο καιρό το 1943 συνέβησαν στο
Νομό Λασιθίου σοβαρά γεγονότα. Όπως είναι γνωστό το 1941 οι
Γερμανοί επέτρεψαν στους Ιταλούς συμμάχους τους να καταλάβουν
το Νομό Λασιθίου που ήταν κοντά στα Δωδεκάνησα , τα οποία
τελούσαν υπό ιταλική κατοχή. Το Σεπτέμβρη όμως του 1943 οι Ιταλοί
συνθηκολογήσαν με τους αντίπαλους του Χίτλερ, κρέμασαν το
Μουσολινι και εγκατέλειψαν τις δυνάμεις του Άξονα. Η μεραρχία
λοιπόν των Ιταλών στο Νομό, υπό τον στρατηγό Κάρτα παραδόθηκε
στους Άγγλους και ο Καρτα παραλείφτηκε από τον Καπετάν
Κρασαναδάμη (Κρασανάκη Αδάμη) και τον Παυλή Πετρακη και
φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή. Ο οπλισμός , το στρατιωτικό υλικό
και ο ιματισμός των Ιταλών έγιναν φύλλα και φτερά στα χέρια
ιδιωτών και ανταρτών. Ύστερα απο αυτό το γεγονός οι Γερμανοί
ανέλαβαν τον ίδιο καιρό και τη Διοίκηση του Ν. Λασιθιου. Κύριο
μέλημα τους ήταν η καταδίωξη των Ιταλών και η απόκτηση των
πραγμάτων τους και κυρίως του οπλισμού φοβούμενοι μήπως αυτά
καταλήξουν στο ανταρτικό της Δίκτης Για το λόγο αυτό έδωσαν
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εντολή στο προδοτικό σώμα του Σούμπερτ, αποτελούμενο και από
Έλληνες προδότες παραστρατιωτικούς, να ανέλθει στο Οροπέδιο
Λασιθίου, για να πληροφορηθεί τι απέγιναν τα υλικά των Ιταλών.

Στις 3 Νοεμβρίου 1943, ανήμερα του Αγ Γεωργίου,
συγκέντρωσαν με τη βία τους κατοίκους του Αι Γιώργη στην πλατεία
γύρω από ένα μεγάλο πηγάδι που υπήρχε εκεί και από το οποίο έλαβε
το όνομα το μέρος αυτό (σήμερα λέγεται «η Πηγάιδα»). Μερικοί
χωριανοί κατάφεραν ν’ απομακρυνθούν από το χωριό. Άλλοι
κρύφτηκαν όπως ο Παυλής Πετράκης στον υπόνομο. Πολλοί από
τους προσελθόντες πήγαν ξυπόλητοι, γιατί πέταξαν στα δώματα τα
ιταλικά άρβυλα που φορούσαν. Η Χριστοφόραινα Κασαάακη φόρεσε
μέσα από τη φουστάνα της ιταλικό πανταλόνι που είχε ο σύζυγός της.
Το ίδιο έκαμαν και άλλες γυναίκες. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι στην
πλατεία ανέβηκε ο επικεφαλής των γκεσταπιτων στο υπερυψωμένο
στόμιο του πηγαδιού και είπε να παραδώσουν οι κάτοικοι ότι είχαν
που ανήκε στους Ιταλούς πριν .Επειδή κανείς δεν παρέδωσε τίποτα
άρχισαν ειδική ανάκριση με τη χρήση πρίνινων ράβδων οδηγώντας
στο καφενείο Εμμ Πλευρακη ή Νταμπακη οποιον επέλεγαν από το
πλήθος. Δεν μπορούσαν να μην επιλέγουν κάποιοι από την
οικογένεια Κρασανηδων, γιατι γνώριζαν οτι οι Κρασανηδες ήταν
συνδεδεμένοι με τον Καπετάν Κρασαναδάμη, και υπέθεταν ότι θα
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έπαιρναν πληροφορίες για τον ιταλικό οπλισμό. Κάποιοι όμως από
τους Γκεσταπίτες είχαν προσωπικές διάφορες με Αιγιοργιωτες και
βρηκαν την ευκαιρία να τους εκδικηθούν. Οι Στέφανος Λουρακης και
Ιωάννης Δημητρουλάκης ήταν τέτοιοι επειδή είχαν κακή σχέση με
τους Γαλυφιανούς (απο το χωριό Γαλύφα) γκεσταπίτες αδελφούς
Γιαγκούλα. Η Ανάκριση ήταν βασανιστική με ραβδισμούς μέχρι
θανάτου. Ακόμα ηχεί στ αυτιά αυτήκοων μαρτύρων η πονεμένη
κραυγή του Αδάμη Κρασανακη, συμπεθέρου αργότερα του
Κρασαναδαμη. «Ο(χ)ιιιι…. δεν κατεχω πραμα», σε ερώτηση πού είναι
τα όπλα. Τα ίδια είπαν και υπόλοιποι. Όλοι ήξεραν μα κανείς δε
μίλησε κι ας οδηγούνταν στο θάνατο. Το ίδιο έπαθε και Γιάννης
Κρασανακης του Κοκολη, αδελφού του Κρασαναδάμη. Ο
Κρασανακης ο Δημήτρης οδηγήθηκε πιο πέρα και του έγινε εικονική
εκτέλεση, αλλά το στόμα λες και είχε φερμουάρ. Πάνω στην ώρα
κατέφθασε στο χώρο του μαρτυρίου ο γέρο παπάς Γιώργης Μπίμπας.
Ο επικεφαλής των κτηνών τον πιάνει από τα γένια και του λέει:
«Μολόγα νταυραμπα παπά που’ ναι τα όπλα, γιατί θα σου βγάλω μια
μια όλες τις τρίχες από τα γένια σου». Και ο παπάς απάντησε
κραδαίνοντας ψηλά την κατσούνα μέσα απο την κουκούλα του
ρασιδιου που ‘χε ριγμένο στους ώμους του. «Εμένα μηρέ
κερχανατζηδες (= οι διαμένοντες στα πορνεία) να μη με φοβερίζετέ.
Εσείς να κλαίτε!, Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά μου».

Μνημείο πεσόντων στα πεδία των μαχών Αγίου Γεωργίου
Και ήταν προφητικός. Μετά την απελευθέρωση όλοι αυτοί οι
προδότες είχαν κακό τέλος. Ήταν τόση η μανία των ανακριτών που
δεν έμεινε ασυγκίνητος και αυτός ακόμη ο Γερμανός Διοικητής του
χωριού ονόματι «Μπίλυ» που καθόταν στον όντα του Κυριακομιχαλη
απέναντι και έδιωξε με άγριες φωνές τους γκεσταπίτες λέγοντας.
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«Γκρέκο χιαιζεν». Έτσι δεν τελευτήσανε οι μαρτυρικοί Αγιοργιωτες,
που κείτονταν αιματοβουρωμενοι και αναίσθητοι στο μαγαζί του
Νταμπακη (Εμμ Πλευράκη, πατέρα του Χριστόφορου Πλευράκη).
Τους παρέλαβαν μετά οι συγγενείς τους, έσφαξαν πρόβατα και
τύλιξαν με τα δέρματά τους τα μπλε γυμνά κορμιά τους.
Οι γκεσταπίτες πήγαν μετά στο χωριό Κουδουμαλιά και
εκτέλεσαν τον Αδάμη Καροφυλλακη. Κατόπιν στο χωριό Αβρακόντε
όπου εκτέλεσαν στο λόφο Κάστελλο τον καφετζή Καλυκάκη, πατέρα
10 παιδιών. Στις 5 Νοεμβρίου φωτογραφήθηκαν στο Δημοτικό
Σχολείο Τζερμιάδων και μετά εκτέλεσαν τους 3 αδελφούς
Πυθαρούλη, το συμβολαιογράφο Παπαδάκη και κάποιον Σπανακη.
Επίσης μαζί με τους υπολοίπους που εκτελέστηκαν στις 5 Νοεμβρίου
στο Τζερμιάδων ,εκτελέστηκε και ο Ιωάννης Τσαμάνδουρας. Στο
σημείο αυτό υπάρχει μαρμάρινη πλάκα τιμής και μνήμης.>>
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Από τα φωτογραφικά αρχεία: Αδάμ (Μάκη) Γ. Κρασανάκη, Εμμ
Ι. Πετράκη, Μαρίας Εμμ Παπαδάκη – Χριστοπούλου, Μιράντας .
Κακουδάκη κ.α.
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Μαθητές γενιας 1947 . Δάσκαλος Ι. Πετρακης, σημαιοφόρος μαθητής
Εμμ Συμιανάκης, σημερα φιλολογος καθηγητής, παραστάτες οι
μαθήτριες Ελευθερία Αγαπάκη, Καλλιόπη Αγαπάκη και Μαρία
Κρασανάκη
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Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου κάπου το 1855-60. Οι δάσκαλοι
Πετράκης Ιωάννης, Καραβέλλα Όλγα, Αγαπάκης Εμμ
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Παρέλαση Δημοτικού Σχολείου κάπου το 1960-61

ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
ΤΟ 1954 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το 1954, σύμφωνα με το φιλόλογο καθηγητή κ. Συμιανάκη,
φοιτούσαμε στην ίδια τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγ Γεωργίου 38
παιδιά μόνο από τον Άι Γιώργη και μερικά από την Κουδουμαλιά, τα
εξης:
Αγαπάκη Ελευθερία του δασκάλου Εμμ, Αγαπάκη, Ελευθερία,
σύζυγος Γιαννη Γ. Ζουμή, Αγαπάκη Καλλιόπη, του Κοντογιάννη,
Αγαπάκη Ευαγγελία, αδελφή του Μιχάλη Κόρακα, Αγαπάκης Εμμ, του
Γεωργίου ( Βρακουλά), Βαιραμάκη Σοφία του Σταύρου, Βαιραμάκης
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Νίκος, Νεράντζης, νεκρός, Βισκαδουράκη Όλγα, σύζυγος Γρηγόρη
Τσικνάκη, Βισκαδουράκης Γεώργιος, Φουτά, νεκρός, Βασιλάκης
Ευάγγελος, Βρυσανού, νεκρός, Βουράκης Εμμ, της Καίτης,
Γρινιεζάκη Γιαννούλα, σύζυγος Μιχάλη Μηλάκη, Δουκιαντζάκης
Παύλος, στρατηγός, Κασαπάκη Αικατερίνη, συζ. Δαγαλάκη,
Καστρινάκη Μαρία, του Λεβεδιά, Κρασανάκη Μαρία, σύζ. Σάββα,
Κρασανάκης Αδάμ, Μάκης,
Κουνετάκης Γεώργιος , αυτοκινητιστής, Κασαπάκης Γιάννης,
Μαντούρης, νεκρός, Κομπολάκης Μανόλης, Λουράκης Κώστας,
δάσκαλος,
Μαθιουδάκη Γεωργία ,του Στιμαδόρου, Μαθιουδάκη Σοφία, του
Πέτρου
Κηφά,
Μαθιουδάκης
Γιάννης,
του
Θεοχάρη,
Μακαρούνης(Τσουκάκης)
Μανόλης, του Μενέλαου, Παπαδάκη
Μαρία, νοσοκόμα, Πλεύρης Γιάννης του Χριστοφόρου, Παπαδάκη
Μαρίνα, κουδουμαλιανή, Παναγιωτάκη Πόπη, μάνα Τσιχλίνας,
Παναγιωτάκη Σοφία, του Κωστή Μουρτζά, Συμιανάκης Εμμ, του
Στάθη (εγώ), Συμιανάκης Κώστας, του Συμιανογιάννη, Στιβακτάκης
Μανόλης του Χαρίδημου, νεκρός, Στιβακτάκης Γιάννης, Κυπραίος,
νεκρός,
Στιβακτάκη Αντιγόνη, του Βασίλη του παπλά, Φάνόύρίάκη
Μαρία, του Πιπιλογιάννη,Φανουριάκη Δέσποινα, του Ιταλογιώργη,
Ψαρουδάκής Κώστας, του Βρούχο (Στυλιανού), Ίσως Κρασανακη
Κατίνα του Καρύδη.
2. ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ
Ζαχαρούλα
Κρασανάκη,
Αριστοτέλης
Κρασανάκης
και
Χρυσούλα
Ταμιωλάκη
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Νίκη
Εμμ
Κρασανάκη,
Νίκη
Γεωργίου
Κρασανάκη
και
Ζαχαρούλα
Εμμ
Κρασανάκη
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Διαμάντω
Παπαδάκη, Μαρία
Παπαδάκη, Κατερίνα
Κρασανάκη, Ελένη
Τσουκάκη, Νίκη Γ.
Κρασανάκη κ.α.

Μαρία Παπαδακη,
Νίκη Γ. Κρασανάκη,
Ζαχαρουλα
Κρασανακη,
Χρυσουλα
Ταμιωλάκη, Νίκη Εμμ
Κρασανακη
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Γεώργιος
Αδάμ
Κρασανάκης με τα
παιδιά
του
Αδαμάντιο
και
Αλεξάνδρα

Παύλος Γαλανάκης,
Αδαμ
(Μάκης)
κρασανάκης, Μιχ.
Κυριακάκης
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Αδαμαντιος
Γ.
Κρασανάκης,
Γεωργιος Ζαχαρίου
Σπανάκης
και
Γεώργιος
Εμμ
Σπανάκης, γειτονες
και φιλοι
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3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

Ά
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
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4. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1950 – 2010)
Αγιος Γεώργιος τη
δεκαετία 1960-70

Βγαίνοντας απο την
εκκλησία

Αγιοργιώτες;
Καπεταν
Γιώργης
Κρασανάκης,
Μαθιουδάκης,
Γρηγοράκης,
Ν.
Μακαρούνης
ή
Τσουκάκης κ.α.

Αγιοργιώτες;, Ν. Μακαρούνης ή Τσουκάκης, Πλευρης, Ιακ. Σπυριδάκης (γιατρός)
Παπαδάκης, κ.α.
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Ο αγροφυλακας Εμμ
Κυριακάκης
>
Κυριακομανώλης με
μέλη της οικογένειάς
του
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Ο αγροφυλακας Εμμ
Κυριακάκης με το
αδελφό του Δημητρη
Κυριακάκη και μέλη
της οικογένειάς τους

Οικογενεια
Κυριακομιχάλη
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Μανώλης Τζιράκης
με τη μάνα του,
Γιαννης
Μαθιουδάκης

Καφενείο
«Παπαφραγκάκη»: Ν.
Παπαφρακάκης και
Γιαννης Κρασανάκης
στο χορό. Καθισμένοι:
Σαββας Κρασανάκης
με το γιο του Μανώλη
κ.α.
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Κρασανακης
Μανώλης (Σαββα) ,
Χατζάκης Γιωργης
(του Χατζομιχάλη)
κ.α.

Ο

βιολάτορας
Μενέλαος
Σφακιανάκης
στο
γαμο Ι. Κασαπάκη,
Διευθυντού ΣΔΟΕ
Κρήτης. Κουμπάρος
Αδαμ
(Μάκης
Κρασανάκης)
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Καπεταν
Γιώργης
Αδαμ Κρασανάκης

Στυλιανόςκαι
Ευτυχία
Πλεύρη,
Εμμ
Κασαπάκης
(Μελάς)

Γ. Τρουλάκης, Χριστ.
Πλεύρης,
Περισυνάκης και Δ.
Κυριακάκης
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Β. Κρασανάκης, Κ.
Πλεύρης,
Ε.
Μπελιβάνης και Ε.
Τζιράκης

Χριστοφάκης, Εμμ
Δημητρουλάκης,
Ψαρουδάκης και Εμμ
Κασαπάκης
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Φανουργιάκης,
Αγγελάκης,
Τσιχλάκης,
Παναγιωτακης

Οι γειτονισσες
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Γιώργος
Παπουτσάκης,
Γιάννης Κακουδάκης,
Αγγελος
Παπαφραγκάκης κ.α.

Εγκαίνια
Πνευματικού
Κέντρου
Αγίου
Γεωργίου

Ο ψάλτης Μιχ.
Κρασανάκης και οι
ιερείς Αδαμάντιος
Παντερμαράκης,
Χρύσανθος
Πλευράκης και Χρ.
Παπαφραγκάκης
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Βάπτιση κορης του
Κ.
Χατζάκη,
Διευθυντού
Υπ.
Οικονομικών.

Εκλογικό
κέντρο
Υποψ
Βουλευτή
Αδάμ
(Μακη)
Κρασανάκη: Μαρία
ΠαπαδάκηΧριστοπούλου,
Γιάννης
Χριστόπουλος,
Μαρία
Αρ.
Κρασανάκη, Μαρία
και Γεώργιος Γρ.
Κρασανάκης, Αλεξάνδρα και Αδαμ Γ. Κρασανάκης κ.α.
Ισμήνη ΚρασανάκηΤσουκάκη και Αδάμ
Τσουκάκης
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Καλλιόπη Πετράκη κ.α.

Αγιοργιώτισες;
Κατερίνα
Κρασανάκη, Μαρία
ΚρασανάκηΣτεφανάκη,
Ελευθερία ΠετρακηΚρασανάκη,
Αγγελική ΚυριακάκηΣπανάκη, Χρυσούλα
ΣπανάκηΔουκιαντζάκη,
Εμμ
Σπανάκης
(χαρκιάς),
Εμμ
Σπανάκης
(στιμαδόρος), Νίκος
Αγαπάκης , Μιχαλης
Αγαπάκης κ.α.

Γρηγοράκης
Λευτέρης,
Γρηγοράκης Γιάννης
και
Ταμιωλάκης
Ιωαννης
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Εμμ
Μιχ.
Σπανάκης,Γεωργιος
Αδαμ Κρασανάκης
κ.α.

Μαρία και Σάββας
Στεφανάκης,
Λαμπράκης, . Αδαμ.
Κρασανάκης,
Μ.Σπανακη
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Μαρία και Μιράντα
Κακουδάκη, Μαρια
και
Ευγενια
Σπανακη, Αλεξάνδρα
Κρασανάκη.

Μαριαννα
Ταμιωλακη
και
Αλεξανδρα
Κρασανάκη
μαθήτριες Λυκείου
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Κατερίνα Αναστασάκη, η
μετέπειτα
υπαλληλος
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου
και
συγγραφέας.
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Κατερίνα Αναστασάκη, η
μετέπειτα
υπαλληλος
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου
και
συγγραφέας.με
τον
πατέρα της Άγγελο.

Οι γειτόνισες: Σοφία
Βισκαδουράκη
Κακουδάκη, Ειρήνη
Κλεισαρχάκη, Μαρία
Τσουκάκη-Σπανάκη
και Μαρία Χατζάκη Σπανάκη
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Υπήρξαν από τα
καλύτερα παλικάρια
του
χωριού:
Γ.
Κουνετάκης
(του
Μουστάκα), Κωστ.
Συμιανάκης, Ιωαν.
Κρασανάκης,
Γεύργιος
Αδαμ
Κρασανάκης, Εμμ
Σκυβαλάκης

Σοφία και Γιάννης
Κακουδάκης, Μαρία
και
Εμμ
Αδαμ
Κρασανάκης, Μαρία
Αδάμ Κρασανάκη,
Κρυστάλη
Β.
Κρασανάκη,
Αδαμαντιος
Κρασανάκης (παιδί),
Μαρία και Διαμάντω
Παπαδάκη (παιδιά)
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Μαθιουδάκης
Ιωάννης με τη συυγό
του Γεωργία, τον
πατέρα του και τον
πεθερό του Εμμ
Σπανάκη
(Στημαδόρο)

Εμμ

Παπαδάκη,
Λευτέρης
Κασαπάκης, Σάββας
Κρασανάκης κ.α.
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Σάββας
Κρασανάκης, Εμμ
Δουκιαντζακης, Δημ.
Στεφανάκης,
Γεώργιος
Αδ.
Κρασανάκης

Ο τότε Πρόεδρος της
Κοινότητας
Αγίου
Γεωργίου Γιώργος
Γρηγοράκης
με
κιθάρα, ο μετεπειτα
Προέδρος Δημήτρης
Δημητρουλάκης, ο
καφετζής
Μιχ
Γιαλούρης,
ο
καφετζής
Νικος
Παπαφραγκακης και
ο Αστυνομικός Κουσερής Κώστας, σύζυγος Βισκαδούρου Ελένης από Τζερμιάδων
Δημ Δημητρουλάκης
(κοινοτάρχης),
Ελ
Στιβακτάκης,
Εμμ
Κυριακάκης
(αγροφύλακας),
Ι.
πετρακης (δάσκαλος)
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Ο δάσκαλος Γιάννης
Πετράκης με το γιό
του
Μανώλη
(Πολιτικό Μηχανικό)
και τη συζυγό του
Καλλιόπη

Γενηθέντες 1946-8
Σπανάκης Γεώργιος
Ζαχ.,
Σπανάκης
Γεωργιος
Εμμ.
,Συμιανάκης Κώστας,
Κρασανάκης
Αδαμαντιος
Γ.,
Κακέπης Γ., Τζιράκης
Εμμ
Μιχ.,
Κασαπάκης
Γεωργιος του Ελευθ.
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Δημήτρης Κασαπάκης,
Νίκος Παπαφραγκάκης,
Γιάννης Κρασανάκης, Εμμ
Χατζάκης κ.α.

Γεώργιος Αγαπάκης
(Γιώργης της Αγαθής)
με τη σύσζυγό του
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Μανούσος
Πλευράκης με τη
σύζυγό του Πόπη

Αντώνης
Δουκιαντζακης και
Χρυσούλα ΣπανακηΔουκιαντζάκη
(Αξιωματικοί
της
ΕΛ.ΑΣ.)
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Εμμ
Αθ.
Περισυνάκης,
Αντιδήμαρχος
Λασιθίου.

Κωνσταντίνος
Σπανάκης
(Λεωνιδάκης)
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Δημητρης Σπανάκης
(ή Κριτσώτης), Νϊκος
Σπανάκης και η μάνα
του.

Ελευθερία
ΣτιβακτάκηΤσουκάκη

Τζιράκης
(Δασοφυλακας) και
Μαθιουδάκης
(Μητροπολίτης)
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Ηλίας Στεφανακης
και
Γεωργιος
Τρουλάκης

Εμμ Σπανάκης και
Ιωαννης
Μαθιουδάκης
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Μιχ. Περισυνακης,
Εμμ
Μπελιβανης,
Αριστ. Κρασανακης

Αδάμης Λουράκης με
τον πατέρα, τη μάνα
και την αδελφή του
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Γεωργιος
Ψαρουδάκης
(Ζουζούς)
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ο τ. Νομαρχιακός
Συμβουλος Λασιθίου
και
πρωην
Αντιδάημαρχος
Ηρακλείου Μιχάλης
Περσνάκης με τον
πεθερό του Εμμ
Κρασνάκη και τον
κτηνάτρο
Εμμ
Παπαφραγκάκη.

Εμμ
Μπελιβάνης
(δάσκαλος0 με το γιο
του Νίκο (πρωην
Νομάρχη) και Κ.
Φουκαράκη
(Προεδρο
Αβρακόντε)

Γιάννης Στρατάκης
και η συζυγός του
Ελπινίκη.
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Αντώνης Ζαχαριάς
(αστυνομικός),
Λευτέρης
Φουκαράκης
(αποθηκάριος),
Μανωλης
Παπαφραγκάκης
(κτηνίατρος0

Γιάννης Γρηγοράκης
(επιπλοποιός),
Γιάννης Στρατακης
(επιπλοποιός), Εμμ
Παπαφραγκακης
(κτηνίατρος), Γιαννης
Ττσουκάκης
(δάσκαλος0

168
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Εμμ

Σπανάκης
(αστυνομικός},
Αδαμάντιος
Β.
Κρασανάκης,
Γεώργιος
Εμμ
Κασαπακης
(αστυνομικός), Εμμ
Παπαφραγκάκης
(κτηνίατρος)

Προκόπης
Παπαφραγκάκης με
τη σύζυγό του
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Οικογενεια Σκυβαλάκη

170
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Παναγιώτης, Γιαννης και Μανώλης Σκυβαλάκης
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Γλέντι στο καφενείο Νίκου Παπαφραγκάκη στον Άγιο Γεώργιο
κάπου το 1960. Διακρίνονται οι Νίκος Παπαφρακάκης και Ιωάννης
Αδάμ Κρασανάκης στο χορό, καθιστοί Σαββας Κρασανάκης,
Μιχάλης Κασαπάκης κ.α.
5. ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ
Α. ΤΟ "ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ" ΤΟΥ ΚΡΑΣΑΝΟΜΑΝΟΛΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ
Χρυσή εικοσαετία 50 με 70. Ο Αι Γιώργης (Οροπεδίου Λασιθίου
Κρήτης) εν πλήρει δόξη. 23 καφενεία κάργα καθαργά. Σ’ ένα μόνο
δεν είχαν θέση ο καφές, η βανίλια, η κανελλάδα, η σουμάδα και το
λουκούμι. Στο καφενείο του Κρασανομανόλη. Εδώ κυρίαρχο πιοτό
ήταν το κρασί και πελάτες του ηταν οι μεγαλύτεροι κρασοπατέρες
του χωριού, που οι περισσότεροι ανήκαν στο Λαικό κόμμα, όπου
ανήκε και ο καφετζής. Ποιον να πρωτοθυμηθεί κιανείς από δαύτους?
Το Μουστάκα με το τσιγκελωτό μουστάκι, τον Ορφανό ή Κοκαλά με
το αορίτικο ψαρό κεφάλι, τον Βατσομανόλη ή Ακου Ακού με το
μπολίδι που θύμιζε Αφγανό πολέμαρχο, τον Τζιρή το δασοφύλακα με
τη χλαινη, το γέρο Πετράκη, τον Μπουλούμπαχη, το Φετσά, το
Γιάννη το Γιαχνή και πολλούς άλλους. Όλοι τους καλοί άνθρωποι,
φιλότιμοι
και
έξω
καρδιά.
Ο καφετζής πάλι πιο πολύ έκανε το κέφι του παρά επάγγελμα. Ποτέ
δεν έφαγε μόνος του. Όποιος κι αν περνούσε απέξω ήταν
υποχρεωμένος να τον συνοδέψει στο φαγητό, άσχετα αν ήταν
γνωστός, ξένος ή διακονιάρης. Έλα μπρε κουμπάρε να πιούμε μια. Η
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μια όμως γινόταν δυό, τρεις και παραπάνω. Το καφενείο αυτό ήταν
ταυτόχρονα και χασάπικο. Όταν δεν υπήρχε κρέας για να κρεμαστεί
στο τσιγκέλι σε δημόσια θέα ανθρώπων, σφηκων και κρεατόμυγων,
ο Κρασανομανώλης κρεμούσε την κόκκινη μαντήλα του χασάπη.
Συνήθως ήταν κρεμασμένη η μαντήλα , γιατί το κρέας έβραζε στην
τσικάλα στο πετρογκάζ. Η σφαγή του ζώου γινόταν λίγο πιο πέρα,
κάτω από μια μαυρομουρνιά, με χρήση ελάχιστης ποσότητας νερού.
Οι πελάτες ήταν οι βοηθοί του Κρασ. στη σφαγή και γδάρσιμο του
ζώου. Άλλος εφουσκωνε με το στόμα του από το πόδι το σφαγμένο
ζώο, για να διαχωριστεί το δέρμα του πιο εύκολα. Ο
Κρασανομανώλης έβαζε τη ματωμένη μαχαίρα στο στόμα του και
αφαιρούσε τα εντόσθια, τα οποία επεξεργάζονταν οι πελάτες βοηθοί
του. Ένας ανέλεσε τα έντερα μέσα από τα δάκτυλα του και με ένα
μόνο πέρασμα αφαιρούσε τα κόπρανα. Ένας άλλος έκοβε σε τεμάχια
το στομάχι υστρα από μια μόνο πλύση και έφτιαχνε τα γαρδούμια.
Συχνά πυκνά ο Κρασ αποσπούσε λιγο λίπος και το έτρωγε ωμό επι
τόπου. Είχαν βέβαια το μερτικό τους οι γάτες και οι σκύλοι που
καιροφυλακτούσαν να φάνε κανένα χαλασμένο πνεμόνι του ζώου.
Το λόγο έπαιρνε μετά η καφετζίνα η Αγγελική , μια καλοσυνάτη
γυναίκα εφάμιλλης εγκαρδιότητας με τον άντρα της. Τα ξύγκια όμως
και τα γαρδούμια δεν προλάβαιναν να πάρουν μια βράση για να
ξαφριστούν, γιατι τα ξάφριζαν οι ανυπόμονοι πελάτες. Θεέ μου
κούπες! Ο πιρος του βαρελιού δεν έκλεινε καθόλου. Βάλε κι από
μένα, κέρασε και το σύντεκνο, σκουτελοβαρίσκω σου, ο θεός να
ποντικοδυναμώνει τους εχθρούς μας δεν έμενε τίποτα στον τσίκαλο.
Ξανά τον γέμιζε η κυρά Αγγελική και ξανά-μανά τα ίδια. Δεν έμενε
κρέας να κρεμαστεί. Όταν δεν υπήρχε σφάγιο ο τσίκαλος γέμιζε με
ντολμάδες με κολοκυθανθους. Αλλά και πάλι ο πίρος του βαρελιού
δεν
ξ
αργούσε.
Τα μεσάνυκτα τέλειωνε συνήθως η μυσταγωγία. Οι κρασοπατέρες
επέστρεφαν οίκαδε ολόγροι. Μερικοί έπιαναν τους τοίχους για να
πάνε σπίτι. Άλλοι κουτουλούσαν στους τοίχους γιατί τότε δεν υπήρχε
ρεύμα στο χωριό. Άλλοι έκαναν μεγαλοπρεπή οκτάρια στο δρόμο.
Κάποτε ο δασοφύλακας φτάνοντας στο σπίτι ξεσκέπασε στα σκοτεινά
το πήλινο τσικάλι και έφαγε με ντάκο το απόπλυμα μαζί και το
βουρλίδι που είχε τρίψει το βγόδωμα η κερά του. Το ‘μαθε την ταχινή
που αυτη τον ερώτησε τι απέγινε η βουρλια. Δεν έλειπαν και τα
πειράγματα. Κάποτε έβαλε στο τσικάλι των γαρδουμιων φάρμακο για
ευκοιλιότητα ο γνωστός συνταγματάρχης Πλεύρης και αμέσως
πιάσανε τα διάπαντα οι κρασοπατέρες ή κοντο στον καμπινέ θα
πήγαιναν ,αφού τέτοιον είχε μόνο ο δάσκαλος και ο παπάς. Ο
Ζουμαντώνης κουκούβισε κάπου τυφλώνοντας και ανακουφίστηκε
εν μέση οδώ, βέβαιος οτι δεν τον είδε κανείς αφού αυτός δεν είδε
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κανένα. Στο καφενείο αυτό πρωτόπαιξε λύρα στο χωριό ο περίφημος
Ανωγειανός λυράρης Καλομοίρης. Εκεί όμως ερχόταν και έπαιζε για
εναν κράσο μόνο ο γραφικός περιπλανώμενος λυράρης Νταντάλας.
Στο ιδιο καφενείο ξαπόσταιναν τα βράδια διακονιάρηδες από τα
καμένα χωριά, στρατολάτες, ξυλοκόποι και καθε πικραμένος που δεν
είχε που να κοιμηθεί. Ο Κρασανομανώλης ηταν φιλάνθρωπος
πραγματικός. Διέθετε μεγάλη πολιτική δύναμη την οποία
χρησιμοποιούσε μόνο για να ωφελήσει ανεξάρτητα από την
κομματική τοποθέτηση καθενός. Είχε δυνατές πλάτες που μπορούσε
να συντρίψει οποιονδήποτε, γιατί δεν ήταν απλό να έχεις το 50
αδελφό τον καπετάν Κρασανογιώργη και θείο τον πρωτοκαπετάνιο
Κρασαναδάμη. Ο άνθρωπος ήταν φύσει καλός και ντρέτος. Άφησε
εποχή στο χωριο που πολλοι με παρακάλεσαν να γράψω κάτι για τον
ιδιόμορφο καφενέ του .Εναν καφενέ που κανείς δεν επέρασε απόξω
να μην πιει μια και να στυλωθεί με ένα, ας μην ήταν και
καλοπλυμένος, μεζέ. Ακόμα κι αυτός ο αρχοντάνθρωπος Πιπίλης
έμπαινε έφιππος μέσα στο καφενείο με ένα άσπρο μουλάρι και το
κέρναγε ο καφετζής ένα λουκούμι μιας και δεν μπορούσε να πιει
κρασι. Όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος τον κατευόδωσε όλο το
χωριό. Λαϊκοί και Βενιζελικοί γιατί ήταν άνθρωπος σωστός.
2. Ο ΛΥΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΑΤΑΚΗΣ Ή ΝΤΑΝΤΑΛΑΣ
ΤΟΥ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
Το κανονικό του όνομα ήταν Δημήτρης Δρασατάκης ή
Δροσατάκης και ήταν γεννημένος στο χωριό Μηλιαράδων του Δήμου
Βιάννου Ηρακλείου. Δύσκολα όμως τον έβρισκε κανείς με το όνομα
του. Ήταν γνωστός με το όνομα ο λυράρης «Νταντάλας», επειδή
κατά το παίξιμο της λύρας, αλλά και στο περπάτημά του, νταντάλιζε
(ταλάντευε) το λαιμό-κεφάλι, όπως μου είχε πει ο παππούς μου, όταν
μου τον σύστησε στο σπίτι του, όπου είχε έρθει να τον δει. Έβαζε τη
λύρα στη βούργια και γύρναγε την Κρήτη. Παρέες, γλέντι και
συναγωνισμοί στις μαντινάδες που πολλές ήταν σκωπτικές, όπως
αυτές:
Εγώ δα πάρω κοπελιά νάχει βυζά μεγάλα,
άμα δεν έχομε ψωμί να πίνω σκιάς το γάλα,
Απ’ όλα τα ελατήρια με αρέσει το ντιβάνι
εγώ το χώμα να κοιτώ και εκείνη το ταβάνι.
Επί γερμανικής κατοχής , καθώς πάλι μου είχε πει ο παππούς
μου, σε γλέντι στον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου, στο καφενείο του θείου
μου Βασίλη Κρασανάκη, γιού του Καπετάν Κρασαναδάμη, είπε την
εξής μαντινάδα σε χορό σούστας που έχει μείνει σύμβολο,
αισθανόμενος ότι μέσα υπήρχαν και δωσίλογοι της γκεστάπο (της
αστυνομίας των Γερμανών) :
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Ξεσηκωθείτε μωρέ λασιθιωτόπουλα, ξεσηκωθείτε….
γιατί ετσά που το κατάλαβα την εποχή ετούτη
οι Γερμανοί θα μας εκάνουνε σιγά σιγά καπούτι…
Λίγο μετά κατέφθασαν οι Γκεσταπίτες, ειδοποιημένοι από
δωσίλογους και τον πήραν μακριά κρυφά όπου τον ξυλοκόπησαν .
Παρ όλα αυτά δεν πτοήθηκε και εντάχθηκε στις γραμμές της
Αντίστασης με τον καπετάν Κρασαναδάμη. (Περισσότερα για το
βιογραφικό του Νταντάλα, βλέπε και: «Νταντάλας, ο ρεμπέτης
λυράρης» του δικηγόρου Γεώργιου Μακράκη)
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΚΕΛΑΡΗ, ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕΣ, ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται
αποκλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα
ονόματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα
λεγόμενά τους.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:

Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει πάρα
πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία, όπως τα εξής:
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ)
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ Κ.ΛΠ.
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
9. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ)
10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
11. Η ΓΡΑΦΗ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)
12. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
13. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.),
14. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ – ΦΥΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΗΣ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ, Κ.ΛΠ.)
15. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
16. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.)
18. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
19. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ Κ.ΛΠ.)
20. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ )
21. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
22. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ)
23. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
24. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
25. ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
26. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)
27. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
28. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
29. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ
30. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ
31. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
32. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
33. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.).
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34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΚΡΗΤΕΣ
35. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. ΙΣΤΙΩΝ , ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
κ.α.).
36. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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