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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Χόνδρος Βιάννου και η ιστορία του, Αντώνη Στιβακτάκη
Καστρί Χόνδρου: Ναός Αγίου Δημητρίου, Δρ. Ιωάννου Ηλ. Βολανάκη
Β΄ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Βιαννίτικη μαντινάδα, Αταλάντης Μιχελογιανάκη-Καραβελάκη
Διαχρονικές Μαντινάδες						
Ελπινίκης Παπαμαστοράκη
Μαριάνας Παναγιωτάκη
Γιάννη Κοντάκη (σωμαρά)
Βιαννιτοπούλα, Εμμανουήλ Σπ. Χλειουνάκη
Ψάλτες στα διαμερίσματα του δήμου Βιάννου, Μανόλη Στρατάκη
Λαϊκοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές της επαρχίας Βιάννου,
Αγησίλαου Κ. Αλιγιζάκη
Ο παραδοσιακός Κρητικός χορός στην επαρχία Βιάννου,
Αγησίλαου Κ. Αλιγιζάκη
		
Επαγγελματίες και ερασιτεχνικές ασχολίες των Κρεββατιανών,
Νίκου Διακάκη
Το μετόχι, Γιώργη Ν. Θεοδοσάκη
Το μουλάρι, Μιχάλη Κυριακάκη
Γ΄ ΙΣΤΟΡΙΑ
Βιαννίτες οπλαρχηγοί στις Κρητικές επαναστάσεις, Γ. Δ. Χρηστάκη
Ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Νικόλαος Χ’’ Γ. Τυλλιανάκης-Πάπιτσας
και η ηρωική οικογένεια του Κώστα Φυσαράκη			
Δικαιοπραξίες στην περιοχή του Δήμου Βιάννου
επί Τουρκοκρατίας Γ. Δ. Χρηστάκη
Ο Γιάννης Καψοκέφαλος για την Εθνική Αντίσταση,
Άννας Μανουκάκη- Μεταξάκη
Ιστορικό του Ιερού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου
Παπά Γιάννη Μηλιαρά						
Βιβλιοπαρουσίαση: Αινίγματα (Ανιώματα) της Κρήτης,
Μαριάνθη Μελισσουργάκη - Αρφαρά				

σελ.11
σελ. 53
σελ. 61
σελ. 70
σελ. 70
σελ. 71
σελ. 71
σελ. 72
σελ. 73
σελ. 83
σελ. 93
σελ. 101
σελ. 107
σελ. 119
σελ.125
σελ. 131
σελ. 147
σελ. 165
σελ. 169
σελ. 171
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Α΄ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
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Ο ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
Αντώνης Ε. Στιβακτάκης, Δάσκαλος
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Σ’ αυτό το σημείωμα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τη διαχρονική παρουσία
του Χόνδρου στην ιστορία και στη ζωή.
Πρόκειται για μια διαρκή, γόνιμη, δυναμική και άκρως ενδιαφέρουσα
πορεία από τη χαραυγή της ιστορίας έως σήμερα, για την οποία θα μπορούσαν να
γραφούν πολλές αξιόλογες μελέτες.
Εδώ θα περιορισθούμε σε μία πάρα πολύ συνοπτική παρουσίαση,
παραπέμποντας για περισσότερες πληροφορίες στην πλούσια βιβλιογραφία την
οποία παραθέτουμε στο τέλος αυτού του σημειώματος.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
Όνομα: Χόνδρος ή Χόντρος
Όρια - Έκταση - Πληθυσμός
Ο Χόνδρος και η ευρύτερη περιφέρειά του κατέχουν το νοτιοδυτικό άκρο
της Επαρχίας Βιάννου και σήμερα Δήμου Βιάννου.
Η έκτασή του είναι 29.114 στρέμματα ή 29.114.000τ.μ. ή 29,10τ.χλμ. και
ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2001, είναι 527
κάτοικοι.
Το χωριό είναι κτισμένο σε υψόμετρο από 410 έως 435μ. και το ψηλότερο
σημείο της ευρύτερης περιφέρειάς του είναι 735μ.
Η αγροτική περιφέρεια του Χόνδρου συνορεύει με την Κάτω Βιάννο (Β),
με την Άνω Βιάννο (Α), με το Δεμάτι (ΝΔ-Δ), με το Σχοινιά (ΒΔ) και με το Λιβυκό
Πέλαγος (Ν)1.
Συνοικισμοί και Οικισμοί
Περβόλα, Μύλος (έχει εγκαταλειφθεί από το 1970), Κωστιανός (έχει εγκαταλειφθεί
από το 1980), Αποστολιανός, ΧΟΝΔΡΟΣ, Θυμιανός, Βασιλειανός
(έχει εγκαταλειφθεί από το 1920), Καστρί, Άγιος Ιωάννης, Δέρματος.
Σχολεία
Δημοτικό Σχολείο Χόνδρου (1904 - 1997)
Δημοτικό Σχολείο Περβόλας (1959 - 1988)
Δημοτικό Σχολείο Καστρίου (1978 έως σήμερα)
Νηπιαγωγείο Χόνδρου (1987 - 1992)
Νηπιαγωγείο Καστρίου (2002 έως σήμερα)
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Ενορίες
• Ενορία Χόνδρου (Ευαγγελισμός Παναγίας - Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)
• Ενορία Περβόλας (Μιχαήλ Αρχάγγελος - Αγία Αικατερίνη), από το 1964 και μετά.
• Ενορία Καστρίου (Άγιος Γεώργιος Βαγιωνίτης ), από το 1978 και μετά. Χτίζεται
τρίκλιτος μεγαλοπρεπής ενοριακός ναός που τιμάται στον Άγιο Μύρωνα, στην Αγία
Κυριακή και στο Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου.
Παλαιοί Τοιχογραφημένοι Ναοί
• Άγιος Θεόδωρος Στρατηλάτης (14ος αι.)
• Άγιος Γεώργιος Βαγιωνίτης (14ος αι.)
• Άγιος Δημήτριος Γαλατοχτισμένος (14ος αι.)
Νεότεροι Ναοί
• Ευαγγελισμός Παναγίας - Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
• Μιχαήλ Αρχάγγελος - Αγία Αικατερίνη
• Άγιος Αντώνιος
• Άγιος Νικόλαος
• Άγιος Φανούριος
• Άγιοι Πάντες
• Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη
• Άγιος Μύρων - Αγία Κυριακή - Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου
• Άγιος Τίτος
• Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Αρχαιολογικοί Χώροι
Κεφάλι Μικρό και Διάσελο, Κεφάλι Δυτικό Λαζανά, Κεφάλι Ανατολικό, Ρουσσές,
Τούρκισσα, Ξιναχλάδα, Μπουμπούλη, Αμύγδαλος, Κάστελλος, Πόρος Αμπελιών,
Αρκαλιές, Ρουκούνη Κορφή, Περβόλα - Κάιδονας, Καστρί, Άγιος Ιωάννης (Πλάκα,
Μιτατούλια κ.ά.).
Ψηλότερες Κορφές
Κεφάλα Δυτική 735μ. (ΝΔ), Κούτρουφας (ΝΔ), Ρουκούνη Κορφή (ΝΔ),
Κάστελλος (ΝΔ), Κάτω Κορφή (ΝΔ), Τραπεζόπετρα (ΝΔ), Αϊ - Λιας (Δ), Σπαθί
(Δ), Αρκαλοκέφαλο (Δ), Πύργος Χαλάβρων 708μ. (ΒΔ), Μαυρή Χαράκια (Ν),
Πύργος Πετρολάκκων (Ν), Πλευράς Σκαλούνι (Ν), Πετριθιά (Ν), Σουλοπέτρι (Ν),
Σκουροκέφαλο (Ν), Χωματερή (Ν), Πορτί (Ν), Κορφή Βολίτων (Ν), Καστροχάρακο
(Ν), Κεφάλα Ανατολική 623μ. (ΝΑ), Μαθιού Παπούρα (Α), Πιτήδειο Παπούρια
(Α), Ασπαλαθιάς (Α), Κοπράνα (Α), Τσούλουκας (ΒΑ) κ.ά.
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Ποταμοί - Φαράγγια
• Γέρος, Διακονιάρης, Αναποδάρης
• Χονδριγιανό Φαράγγι (Μπρος Φαράγγι - Καζάνι - Ανηφοράς - Γαλγάτος Στρογγυλός - Αχινόποδας - Πορτέλα - Ρίχτρα), Ποροφάραγγο (στον Αναποδάρη
ποταμό)
Προϊόντα
Λάδι εκλεκτής ποιότητας, δημητριακά, όσπρια, πρώιμα κηπευτικά (τομάτες,
αγγούρια, κολοκύθια, μελιτζάνες, πιπεριές κ.ά.), φασόλια, πατάτες, χαρούπια, μέλι,
κτηνοτροφικά προϊόντα (γάλα, τυρί, μυζήθρα κ.ά.), κρασί, ρακή, λίγα εσπεριδοειδή,
δέσπολα, παστέλια, καπνός (έως τη δεκαετία του 1940), λινάρι (έως τη δεκαετία
του 1960) κ.ά.

Ο Χόνδρος τη δεκαετία του 1950.
Δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας
διακρίνεται το κτίριο του παλιού
σχολειού, το οποίο κατεδαφίστηκε το
1978. (Φωτ. Αρχείο Α. Ε. Στιβακτάκη)

Ο Χόνδρος τη δεκαετία του 1980
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Ο Χόνδρος στις αρχές της 3ης μ.Χ. χιλιετίας. (Φωτ. Χρ. Στεφανάκης)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
Η παρουσία του Χόνδρου στην ιστορία και στη ζωή χάνεται στα βάθη των χιλιετιών.
Αυτό μαρτυρούν τα διάφορα ευρήματα τα οποία επισημάνθηκαν στην εδαφική
περιφέρεια του Χόνδρου, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τους ειδικούς
στην αρχή της εποχής του χαλκού 2.

Ο αρχαιολόγος
Νικόλαος Πλάτων
(Φωτ. Παγκόσμιο
Βιογραφικό
Λεξικό Εκδοτικής
Αθηνών).
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ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Βαρύνουσα σημασία και αξία για τη διερεύνηση της
ιστορικής πορείας της περιοχής του Χόνδρου αποτελούν τα
σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ανάγονται στις διάφορες
φάσεις της μινωικής εποχής, γεγονός που καταδεικνύει απόλυτα
το υψηλό επίπεδο πολιτισμού και τη μεγάλη ακμή στην οποία
βρισκόταν η περιοχή του Χόνδρου κατά τα μινωικά χρόνια 3.
Αυτά τα ανεκτίμητης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας
ευρήματα έφερε στο φως, ύστερα από ανιχνεύσεις, δοκιμαστικές
και συστηματικές ανασκαφές, μεταξύ των ετών 1954 και 1960,
η αρχαιολογική σκαπάνη του διακεκριμένου αρχαιολόγου,
Διευθυντού του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και
σημαντικού πανεπιστημιακού δασκάλου Νικολάου Πλάτωνος.
Οι ανασκαφές έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως δυτικά

- νοτιοδυτικά του χωριού και συγκεκριμένα στο Κεφάλι, στις Ρουσσές, στην
Τούρκισσα, στην Ξιναχλάδα, στου Ρουκούνη την Κορφή, στον Αμύγδαλο, στου
Μπουμπούλη, στον Κάστελλο, στον Πόρο των Αμπελιών (Αρκαλιές) και στην
Περβόλα. Επίσης στην ακρόπολη του Καστριού και στο διάσελο μεταξύ της
ακρόπολης και του Καστροχάρακου.
Χαρακτηριστικό των μινωικών αρχαιοτήτων του Χόνδρου, οι οποίες
εντοπίστηκαν εντός του λεκανοπεδίου, στις πλαγιές και στα διάσελα των γύρω
λόφων, είναι ότι αφορούν όλες τις φάσεις της μινωικής εποχής.
Το γεγονός ότι οι μινωικές αρχαιότητες του Χόνδρου ανάγονται σε όλες τις
φάσεις της μινωικής εποχής είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι καταδεικνύεται χωρίς
καμιά αμφισβήτηση ότι η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου του Χόνδρου και της
γύρω ημιορεινής και ορεινής ζώνης κατοικήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των μινωικών
χρόνων και υπήρξε σημαντικό αγροτικό κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Αυτό
υποστηρίζει ο Νικόλαος Πλάτων αναφερόμενος στον ΥΜ οικισμό στο Κεφάλι,
γράφοντας ότι πρόκειται περί «του μάλλον σημαντικού ΥΜΙΙ συγκροτήματος» 4.
Αναφορά στο χρονικό των αρχαιολογικών ανασκαφών στο Χόνδρο γίνεται
στο περιοδικό «Κρητικά Χρονικά». Λεπτομερής και πολύ αναλυτική αναφορά
γίνεται από το Νικόλαο Πλάτωνα στα «Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας» (έτη 1957, 1959, 1960) στα οποία μπορεί να εντρυφήσει κάποιος για
μια πλέον εμπεριστατωμένη ενημέρωση.
Αξίζει επίσης ν’ αναφερθεί ότι γίνεται αναφορά στις σημαντικές μινωικές
αρχαιότητες του Χόνδρου και σε ξενόγλωσσα συγγράμματα και περιοδικά και
έχουν γίνει αντικείμενο ανακοινώσεων σε πολλά διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια.
Μπουμπούλη - Αμύγδαλος - Κάστελλος
Στην περιοχή του υψώματος Μπουμπούλη «όπου γυμνός και απότομος
υπερέχει ο βράχος», εντοπίστηκαν κτήρια και άφθονα λείψανα κεραμικής
προανακτορικών και παλαιοανακτορικών χρόνων (2200-200π.Χ).
Μεταξύ των ευρημάτων συμπεριλαμβάνονται τμήμα λίθινου πλαστικού
ασκοειδούς σκεύους με λαβή, τμήμα λίθινου λοπάδιου και ιδιότυπο λοπαδοειδές
σκεύος «επί ποδός με λογχωτήν εν τω μέσω προεξοχήν, ως προς στερέωσιν δαδός»,
τεμάχια αγγείων, λίθινες σφαιρικές τριπτήρες και λίθοι τριβής, λίθινο αμφικωνικό
σφονδύλι κ.ά.
Στην παρακείμενη τοποθεσία Αμύγδαλος «υπάρχει ικανώς εκτεταμένον,
αλλ’ ισχυρώς κατεστραμμένον δι’ αφαιρέσεως λίθων, ορθογώνιον κτήριον»
προανακτορικών χρόνων. Από εδώ προέρχεται αμυγδαλοειδής ψήφος από στικτό
σκληρό λίθο, καθώς και μικρό χάλκινο νόμισμα της πόλεως Ιεραπύτνης5.
Δυτικότερα του υψώματος Μπουμπούλη στην τοποθεσία Κάστελλος εντοπίστηκαν
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και «εξητάσθησαν τα προϊστορικά λείψανα εις το ασφαλές και ως κρησφύγετον
διαμορφούμενον βραχώδες ύψωμα» 6.
Πόρος των Αμπελιών - Αρκαλιές
Στην τοποθεσία Πόρος Αμπελιών-Αρκαλιές ο Νικόλαος Πλάτων
ανέσκαψε δύο ΜΜΙ τάφους με ταφικούς πίθους ή σαρκοφάγους. Ο ένας βρέθηκε
«διατεταραγμένος και ήτο μάλλον πτωχός». Στο δεύτερο βρέθηκαν ταφική κάλπη
(πιθίσκος) με πολλές τοξοειδείς λαβές, δύο ολμοειδή αγγεία7 κ.α.
Τούρκισσα - Ξυναχλάδα
Αρχικά βρέθηκαν στην περιοχή αυτή «ΜΜΙ ειδώλιον λατρευτού σώζον και
την κεφαλήν», αξιόλογος υψηλός λίθινος λύχνος και άλλα μινωικά ευρήματα.
Στη συνέχεια έγινε αυτοψία από το Ν. Πλάτωνα και «διεπιστώθη ούτω
ότι υφίστανται ορατά εις την επιφάνειαν εις πολλά σημεία, πολλά λείψανα του
συνοικισμού συνιστάμενα εις επιμήκεις δια μεγάλων λίθων οικοδομημένους
τοίχους» 8.
Ο εν λόγω μινωικός συνοικισμός ήταν πολύ εκτεταμένος και εκτεινόταν σ’
ολόκληρη την πλαγιά της Ξυναχλάδας και της Τούρκισσας.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Νικόλαο Πλάτωνα, εδώ βρισκόταν «ο κύριος
μινωικός συνοικισμός της περιόδου της μεγάλης ακμής κατά την νεοανακτορική
περίοδον» 9.
Εδώ έγινε η ανασκαφή αξιόλογου οικήματος του οποίου βρέθηκαν πέντε
τουλάχιστον διαμερίσματα με σκεύη πίθων και αγγείων. Επίσης, «ανευρέθησαν εις
σειράν αγγεία ευμεγέθη» (πίθοι, τρίωτος αμφορέας, πρόχοι, μεγάλοι πίθοι, ευρύ
λεκανοειδές σκεύος κ.ά.) 10.
Ρουσσές - Καλεκαπίνα
Στη θέση αυτή που βρίσκεται σε απόσταση 15 περίπου λεπτών δυτικά του
χωριού «ανεσκάφη υπό του Εφόρου Πλάτωνος μικρόν αγροτικόν ιερόν ανήκον εις
τους ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα χρόνους. Τούτο κείται επί χαμηλού εξάρματος παρά τους πόδας
του μινωικού συνοικισμού του εκτεινομένου επί της κλιτύος της Τούρκισσας» 11.
Το ιερό αποτελούνταν από 5 συνεχόμενα δωμάτια «συμπληρούντα ένα
σχεδόν ορθογώνιον χώρον» 12.
Όσον αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα «εις πολύ ολίγα μινωικά οικήματα
ανευρέθη τόσος μέγας αριθμός πίθων και μικρών αγγείων εις τόσον μικρόν χώρον».
Οι πίθοι ήταν περισσότεροι από 28, διακοσμημένοι με διακόσμηση συνήθη για
την ΜΜΙΙΙ φάση, και τα λοιπά αγγεία πάνω από 40 (πρόχοι ραμφιδόστομοι ή με
στρογγυλό στόμιο, αμφορείς, πυξίδες, ψευδόστομοι αμφορείς, σκύφοι, κύπελλα
και κύαθοι άωτοι ή με λαβή, σφαιρικά αγγεία, γεφυρόστομοι σφαιρικές ή ωοειδείς
πρόχοι, λίθος κυρτός τριβής κ.ά.) 13.
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Κεφάλι Δυτικό - Λαζανά
Πρόκειται για το δυτικότερο από τους τρεις συνεχόμενους σε μικρή
απόσταση λόφους με το ίδιο όνομα που παρουσιάζουν μεγάλο αρχαιολογικό
ενδιαφέρον.
Στο ύψωμα αυτό αρχικά «ανεγνωρίσθησαν λείψανα μεγάλου οικοδομικού
συγκροτήματος, καλώς οικοδομημένου εις την τεχνητώς ισοπεδοθείσαν κορυφήν
δια μεγάλων πελεκητών λίθων» 14.
Στη συνέχεια (1960) έγινε ανασκαφή και αποκαλύφθηκε μια μεγάλη
μινωική αγρέπαυλη, ισχυρής κατασκευής, αλλά και «ισχυρώς κατεστραμμένη»,
που ανάγεται, όπως απέδειξε η άφθονη κεραμική, στους προ της σεισμικής
καταστροφής χρόνους (1600πΧ.)
Το υλικό αφαιρέθηκε αργότερα και χρησιμοποιήθηκε για την οικοδόμηση των
ΥΜΙΙΙ οικιών του «κατέναντι διασέλλου». Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η εξωτερική
θύρα της αγροικίας. Η κεραμική είναι χαρακτηριστική της μεταβατικής περιόδου
από τη ΜΜΙΙΙΒ στην ΥΜΙΑ15.
Μεταξύ των αγγείων που ανευρέθησαν ήταν ευμέγεθες κυλινδρικό σκεύος,
τμήμα λεκανοειδούς αγγείου με οριζόντιες και κάθετες τοξοειδείς λαβές, τμήμα
γεφυρόστομου αγγείου, λοπάδια και κύπελλα, χύτρες, πρόχοι, ραμφιδόστομοι
και τμήματα αμφορέων με ελλειπτικό στόμιο, χαρακτηριστικός πήλινος λύχνος,
τμήμα πίθου διακοσμούμενο με σχοινίνη με πυκνές εντομές διακόσμηση, λαιμός
ευρύστομου αγγείου που έφερε δύο σειρές «περιθεόντων κορδονίων» με πυκνές
εντομές, πιθίσκος με επιπεδούμενο χείλος και τριποδική χύτρα, υφαντικά βάρη,
λίθινοι τριπτήρες και λίθοι τριβείων, χαρακτηριστικός λίθινος κορυνοειδής
τριπτήρας με το λίθο τριβής16 κ.ά.
Κεφάλι Ανατολικό
Στο ανατολικό Κεφάλι ανακαλύφθηκαν λείψανα τοίχων μεγάλου
οικοδομικού συγκροτήματος στους οποίους διακρίνονται δύο τουλάχιστον είσοδοι.
Όμως η ισχυρή καταστροφή του, λόγω καλλιέργειας του χώρου και της
συστηματικής εξαγωγής λίθων από αυτό, δεν αφήνει τη δυνατότητα περαιτέρω
μελέτης του.
Κατά την ανασκαφή ανακαλύφθηκαν τμήματα πίθων με ταινίες θλαστών
χαρακτών γραμμών και τμήματα μεγάλου ψευδόστομου αμφορέα και χυτρών.
Επίσης διασώζονται ευμεγέθη όστρακα με λαβές τα οποία μάλλον προέρχονται
από ορθογώνιο πήλινο κιβώτιο17.
Περβόλα-Κάιδονας
Στο νοτιοανατολικό άκρο του συνοικισμού της Περβόλας στην τοποθεσία
Κάιδονας (στον Κάιδονα) ανακαλύφθηκε μεγάλο κτήριο από το οποίο είχαν
αφαιρεθεί ογκώδεις πελεκητοί λίθοι.
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Ύστερα από αυτοψία που έκανε ο Ν. Πλάτων «διακρίβωσεν ότι το κτήριον είναι
μινωικόν και πιθανότατα ανήκει εις την ακμήν της νεοανακτορικής περιόδου» 18.
Μέλιος
Το 1959 στη θέση Μέλιος, που βρίσκεται κοντά στο Χονδριγιανό Φαράγγι,
νοτιοανατολικά του χωριού, έγινε από το Ν. Πλάτωνα αυτοψία του χώρου και
βρέθηκε εκεί κυλινδρική κάλπη μέσου μεγέθους κάλπη με επίπεδο κάλυμμα.
Το αγγείο βρέθηκε «εις κοίλωμα κατά την ρίζαν βράχου και πιθανότατα
εχρησίμευσε δια ταφήν νηπίου, γεγονός το οποίον θα ηρμήνευε την ολοκληρωτικήν
εξαφάνισιν των οστών και το μικρόν μέγεθος της κάλπης» 19.
Η ταφή έγινε πιθανότατα στους παλαιοανακτορικούς μινωικούς χρόνους.
Κεφάλι Μεσαίο-Διάσελο
Πρόκειται για το μικρό ή μεσαίο Κεφάλι το οποίο βρίσκεται μεταξύ του
ανατολικού και του δυτικού και μπορεί να θεωρηθεί και ως διάσελο μεταξύ αυτών.
Στη θέση αυτή ανέσκαψε ο Νικόλαος Πλάτων σημαντικότατο εκτεταμένο κτηριακό
συγκρότημα, το οποίο ανήκει στους ΥΜΙΙΙ χρόνους. Τα διαπιστωθέντα δωμάτια
ξεπερνούν τα εβδομήντα. Το όλο συγκρότημα είναι επιβλητικό και «είναι ασφαλώς
το μάλλον εκτεταμένον ΥΜΙΙΙ οικοδόμημα μέχρι σήμερον επί Κρήτης» 20.
Διασώζονται η είσοδος του περιβόλου με τις παραστάδες, μέρος της νότιας
πρόσοψης με μεγάλους πελεκητούς λίθους και συγκρότημα δωματίων πολλά από
τα οποία είναι μεγάλα, ενώ τα περισσότερα είναι μικρών ή μέτριων διαστάσεων.
Τα πλείστα είναι ορθογώνια, υπάρχουν όμως και αρκετά ακανόνιστα. Άλλα είναι
πλακόστρωτα, όπως πλακόστρωτες είναι κυρίως και οι εσωτερικές αυλές.
Επίσης προσδιορίστηκε η θέση ενός μικρού ιερού, οικιακού χαρακτήρα,
το οποίο αποτελείτο από μικρό τετράγωνο διαμέρισμα «περιβαλλόμενον υπό
καμπτομένου πέριξ αυτού διαδρόμου» 21.
Ο οικισμός καταστράφηκε κατά την ΥΜΙΙβ περίοδο, πιθανότατα από
φωτιά, της οποίας διακρίνονται ακόμη πολλά ίχνη κυρίως στον κεντρικό τομέα του
συγκροτήματος22.
Τα ευρήματα από τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο είναι πολλά και
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Αρχαιολογικά Ευρήματα
Αναλυτική αναφορά στα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στον
εν λόγω αρχαιολογικό χώρο κάνει ο Νικόλαος Πλάτων στα
«Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» (1957).
Τα αναφέρουμε λεπτομερώς παρακάτω:
• Κινητά ευρήματα: Η εις έκτασιν δια πυρός καταστροφή των κτηρίων και πολύ
πιθανόν η σύλησίς των συνεπέφερε την καταστροφήν ή εξαφάνισιν και των κινητών
18

αντικειμένων. Πανταχού υπήρχον τα ίχνη της διασποράς των συντριμμάτων των
σκευών και μέγα πλήθος τούτων εκάλυψεν και αυτούς τους τοίχους. Ιδιαιτέρως
άφθονα ήσαν μεταξύ τούτων τα όστρακα των υψιπόδων κυλίκων, των κυάθων και
των ψευδοστόμων αμφορέων. Πάντα έδωσαν σαφώς ΥΜΙΙΙΑ και Β χρονολογίαν.
Ενταύθα δεν δύναται να γίνη λόγος περί πάντων ουδέ περί του ακριβούς τόπου
ευρέσεώς των. Είναι αρκετόν να μνημονευθούν τα κυριότερα και ιδίως όσα
κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερον να αποκατασταθούν δια συγκολλήσεως και
συμπληρώσεως, πολλά δε τούτων μόνον κατά κατηγορίας. Εις την κατωτέρω
αναγραφήν περιελήφθησαν και τα κατά το προηγούμενον έτος ανευρεθέντα.
• Λίθινα σκεύη και μικρά αντικείμενα: Χαμηλόν και ευρύ τριποδικόν ιγδίον.
Τμήμα σκεύους, πιθανώς του τύπου των χαμηλών διμύξων λύχνων, με ωραίαν
στεφάνην ανάγλυφων φύλλων κύκλω. Πυρήν κυλινδρικός μέλανος λίθου
αποσπασθείς, ως φαίνεται, εξ εσωτερικού λίθινου αγγείου κατά την κατασκευήν
του. Κωνικόν σφονδύλιον εκ στεατίτου. Σφαιρικοί τριπτήρες.
• Φυσικός τρίτων άριστα διατηρούμενος.
• Πήλινα εργαλεία: Αγνύθες (υφαντικά βάρη) του σφαιρικού και του κυλινδρικού
τύπου διαφόρων μεγεθών, φέρουσαι διαμπερές τρήμα κατά τον άξονα. Τούτων
περί τας δέκα σφαιρικαί και εξ κυλινδρικαί διετηρήθησαν καλώς ή ολίγον ελλιπείς
αποκατεστάθησαν. Πολύ περισσότεραι διελύθησαν ή παρέμειναν ελλιπείς. Δύο
δισκοειδή σφονδύλια.
• Πήλινα σκεύη: Τρίωτος αμφορεύς του λίαν προκεχωρημένου ανακτορικού
ρυθμού, με διακόσμησιν φυτικών σπειρών, μονόχρωμος ευμεγέθης αμφορεύς και
δύο επίσης μονόχρωμοι υδρίαι. Τρίπους χύτρα με δύο τοξοειδείς λαβάς. Ευρύστομος
ραμφόστομος πρόχους. Αμφοροειδές αγγείον με πλατείαν βάσιν. Κυλινδρικόν
πυξιδοειδές αγγείον με κάλυμμα. Μικρός τρίωτος αμφορεύς. Δίωτος σκύφος.
Πυξιδοειδές κυλινδρικόν αγγείον με προχοήν. Πέντε ή εξ μόνωτοι κύαθοι, ων εις
με ενδιαφέρουσαν διακόσμησιν σπειρών ιδιοτύπως συνδεομένων. Λοπαδοειδές
άμφωτον σκεύος. Απλά τινα κωνικά ποτήρια. Τέσσαρες δίωτοι και τέσσαρες
μόνωτοι κύλικες, πλην μίας, υψίποδες. Τρία προχοΐδια, ων εν ραμφόστομον, με
ωραίαν φυτικήν διακόσμησιν, εν αλαβαστροειδές επίσης διακόσμητον και εν του
τύπου milkjug. Δύο πώματα χυτρών, το εν με θόλον έχοντα άνω οπήν και κάτω
ηθμόν, σώζον και τον περίγυρον και άλλο με πλήρη θόλον και κάτωθεν ηθμόν με
κεντρικήν οπήν. Σωληνωτόν σκεύος με τριπλήν εκατέρωθεν λαβήν, δακτυλίους και
πλήρη πυθμένα, εκ των χρησιμοποιουμένων εις τα ιερά και σχετιζομένων με τους
ιερούς όφεις. Ρυτόν του κωνικού τύπου με εξέχον κύκλω χείλος και υπερυψουμένην
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λαβήν, φέρον διακόσμησιν στολιδωτήν και ζώνας. Πρόχους με διακόσμησιν
διπλών και τριπλών σπειρών τοποθετημένων κατακορύφως μεταξύ περιθεουσών
ταινιών. Τμήμα του ανωτέρου μέρους πρόχου με γεφυρωτόν ραμφιδωτόν στόμιον,
διακοσμουμένης περί τον λαιμόν με στεφάνην φύλλων, απηχούσαν τον τρόπον
διακοσμήσεως αγγείων του ανακτορικού ρυθμού.
Πλην την ανωτέρω περισυνελέγη ικανός αριθμός τμημάτων αγγείων
(αμφορέων, τρίωτων, κυλίκων, κυάθων, ρυτών κλπ) με ωραίαν χαρακτηριστικήν
της ΥΜ ΙΙΙΑ και Β φάσεως διακόσμησιν οκταπόδων, επαλλήλων τεθλασμένων,
συστημάτων τόξων κατ’ εναλλαγήν τοποθετημένων, στολιδώσεων, σειρών
σχηματικών φυλλιδίων, τολύπης κροκοειδών κλπ. Τμήμα εκ του χείλους πίθου
μετά ωραίας τοξοειδούς με ράχιν λαβής είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτον.

Σκεύη από το ΥΜΙΙΙ συγκρότημα
οικιών στο Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)
						

Πήλινα σκεύη από το ΥΜΙΙΙ
συγκρότημα οικιών στο Κεφάλι
(Φωτ. Ν. Πλάτων)

• Πηλοπλαστικά: Το κατώτερον - από της μέσης και κάτω - τμήμα σημαντικού
πλαστικού σκεύους ανευρέθη δυστυχώς επιφανειακώς εις την περιοχήν του δωματίου
Λ. Πρόκειται περί πλαστικού ρυτού παριστώντος έγκυον γυναίκα καθημένην
οκλαδόν με τα σκέλη συνεσταλμένα ισχυρώς επί της κοιλίας…. Η διακόσμησις του
σκεύους πιθανώς αποδίδει μακρούς κάτω ελισσόμενους πλοκάμους και ένδυμα,
άνω της ήβης. Η στήριξις του σκεύους γίνεται δια των άκρων ποδών και ενός
όπισθεν υπάρχοντος στηρίγματος. Μεγάλη είναι η αναλογία του σκεύους με το εκ
Γουρνιών πλαστικόν ρυτόν της εγκυμοσύνης.
Σημαντική υπήρξεν η ανεύρεσις του κατωτέρου τμήματος δύο αναγλύφων
επιμήκους τραπεζοειδούς σχήματος πινακίδων, πιθανώτατα προερχομένων εκ
τριποδικού σκεύους τραπέζης προσφορών εκ των συνήθως απαντωσών εις ιερά
και τάφους. Ταύτα φέρουν καλλιτεχνικήν παράστασιν ανορθουμένων λεόντων (ή
λεοντοσώμων δαιμόνων;), ων διασώζεται μόνον το κατώτερον μέρος.
Μικρά κεφαλή ειδωλίου πρωτογόνου τύπου, με μεγάλους οφθαλμούς δηλουμένους
δι’ επικεκολλημένων δισκίων είναι το μοναδικόν λείψανον λατρευτικών ειδωλίων23.
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Πήλινα αγγεία από το ΥΜΙΙΙ			
συγκρότημα οικιών στο			
Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)			
					

Πήλινα σκέυη από το ΥΜΙΙ
συγκρότημα οικιών στο
Κεφάλι. Η πάνω σειρά είναι 		
από το Ιερό. (Φωτ. Ν. Πλάτων)

Πήλινο πλαστικό αγγείο μορφής		
“τικτούσης γυναικός” από το			
ΥΜΙΙΙ συγκρότημα οικιών στο		
Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)			
				
		

Αγνύθες πήλινες και τεμάχιο
τριποδικού σκεύους με διακόσμηση
στεφάνης φύλλων από ένα δωμάτιο
του ΥΜΙΙΙ συγκροτήματος στο 		
Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)

Χαρακτηριστικά ΥΜΙΙΙ όστρακα			
από το συγκρότημα οικιών στο			
Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)				
							
							

Ανάγλυφοι πόδες βωμού,
κεφαλή πήλινου ειδωλίου
και σφονδύλια από το ΥΜΙΙΙ
συγκρότημα οικιών στο 		
Κεφάλι (Φωτ. Ν. Πλάτων)
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Μιτατούλια-Πλάκα-Ληστής
Στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών του Χόνδρου, Αγίου Ιωάννη και
Δερμάτου, στην κοιλάδα του Αναποδάρη ποταμού, εντοπίστηκαν ίχνη οικισμών
από την Παλαιοανακτορική έως και τη Μετανακτορική μινωική εποχή.
Συγκεκριμένα, στην τοποθεσία Μιτατούλια, στη δυτική όχθη του
Αναποδάρη, εντοπίστηκε Νεοανακτορική εγκατάσταση ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ χρόνων
και στην τοποθεσία Πλάκα, στην ανατολική μεριά του Αναποδάρη, εκτεταμένος
Νεοανακτορικός οικισμός.
Επίσης, στη θέση Ληστής, στο μέσον περίπου της διαδρομής Άγιος
Ιωάννης-Καστρί, πλησίον του μεγάλου «παρά την ακτήν» βράχου, εντοπίστηκαν
ίχνη κτηρίου και όστρακα της Μεσομινωικής περιόδου 24.
Αναφορά στο Α΄ Παμβιαννίτικο Συνέδριο
Η αρχαιολόγος της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Στέλλα Μανδαλάκη, αναφέρθηκε στις μινωικές
αρχαιότητες του Χόνδρου στη σύντομη εισήγηση που έκανε στο Α΄ Παμβιαννίτικο
Συνέδριο (Αύγουστος 2005) με το γενικό τίτλο «Αρχαιολογικοί Χώροι του Δήμου
Βιάννου». Νομίζω ότι αξίζει να παραθέσουμε όσα ανέφερε συνοπτικά για τις
μινωικές αρχαιότητες που βρίσκονται στο Χόνδρο:
«Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης (της περιοχής του Δήμου Βιάννου) ανάγονται
στην τρίτη χιλιετία π. Χ. σε θέσεις γύρω από την Άνω Βιάννο και το Χόνδρο.
Προς το τέλος της τρίτης χιλιετίας χρονολογούνται από το Νικόλαο Πλάτωνα
οι εγκαταστάσεις στα υψώματα «Κάστελλος», «Αμύγδαλος» και «Μπουμπούλη»
δυτικά του Χόνδρου. Περιορισμένη ανασκαφική έρευνα στη θέση «Μπουμπούλη»
έφερε στο φως κατεστραμμένους τοίχους κτιρίων και άφθονη κεραμεική.
Ιδιαίτερη ακμή παρατηρείται κατά την περίοδο των νέων ανακτόρων (17001450 π.Χ.). Οι σημαντικότεροι οικισμοί και μεμονωμένα κτίρια εντοπίζονται στο
«Κεφάλι», στις «Ρουσσές» και σε υψώματα δυτικά του Χόνδρου, στο Καστρί, στα
παράλια από τον Κερατόκαμπο μέχρι τη Δέρματο κλπ.
Στο «Κεφάλι Λαζανά» ανασκάφτηκε από το Νικόλαο Πλάτωνα μεμονωμένη
μινωική αγροικία που χρονολογείται με βάση τα ευρήματα γύρω στο 1600 π.Χ.
Το κτίριο δε σώζεται σε καλή κατάσταση, ιδίως το ΝΑ τμήμα του, το οποίο έχει
καταστραφεί ολοσχερώς από το σεισμό που προκάλεσε την τελική καταστροφή, αλλά
και από την αρπαγή δομικού υλικού στα νεότερα χρόνια. Η βόρεια και ανατολική
πρόσοψη του κτιρίου από μεγάλους λαξευμένους ογκόλιθους υποδηλώνουν την
επιμελημένη τοιχοδομία της αρχικής κατασκευής. Η αγροικία έχει οικοδομηθεί σε
επάλληλα άνδηρα με επιμήκεις παράλληλους τοίχους που χρησίμευαν επιπλέον ως
αντερεισματικοί. Η είσοδος ήταν από τη ΒΔ γωνία. Μία δεύτερη είσοδος υπήρχε
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πιθανότατα στη ΝΔ γωνία. Εκτός από τους εσωτερικούς χώρους, εντοπίστηκαν
υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι στο ΒΔ τμήμα του κτιρίου. Ο χαρακτήρας της
εγκατάστασης ήταν αγροτικός, όπως στα περισσότερα μινωικά οικοδομήματα της
συγκεκριμένης κατηγορίας.
Εκτεταμένος οικισμός της περιόδου των νέων ανακτόρων εντοπίστηκε
από το Νικόλαο Πλάτωνα στη θέση «Τούρκισσα» δυτικά του Χόνδρου, του οποίου
ανέσκαψε μία οικία, ενώ ένα επιβλητικό μινωικό κτίριο με λαξευμένους ογκόλιθους
εντοπίστηκε στη θέση «Περβόλα».
Στην περίοδο της ακμής του μινωικού πολιτισμού χρονολογείται ένα
μοναδικό ιερό που ανασκάφτηκε στη θέση «Ρουσσές» Χόνδρου από τον Πλάτωνα.
Το ιερό βρίσκεται στην κορυφή χαμηλού φυσικού εξάρματος και καταλαμβάνει
έκταση 80 τμ. Έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη και αποτελείται από πέντε δωμάτια.
Τα τρία βορειότερα ήταν αποθηκευτικοί χώροι. Στο εσωτερικό τους ανευρέθησαν 28
περίπου πίθοι και 40 ακόμα αγγεία. Ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος στηριζόταν
με πεσσό στο κέντρο του δωματίου. Τα δύο νοτιότερα δωμάτια χρησιμοποιούνταν
για την εναπόθεση προσφορών στη θεότητα, όπως υποδηλώνουν ένα παχύ στρώμα
τέφρας από καύσεις, δύο τράπεζες προσφορών και σαράντα περίπου κωνικά
κύπελλα, τα οποία βρέθηκαν ανεστραμμένα, κατά τη γνωστή συνήθεια σε παρόμοιες
πράξεις λατρείας. Γύρω από το κτίριο εντοπίστηκε πλακόστρωτο δάπεδο. Το ιερό
καταστράφηκε γύρω στο 1650 π.Χ. από ισχυρή πυρκαγιά. Πιθανότατα αποτελεί το
κεντρικό ιερό του όμορου μινωικού οικισμού…
Η περιοχή εξακολουθεί να κατοικείται και μετά την πτώση των μινωικών
ανακτόρων, την περίοδο της μυκηναϊκής παρουσίας στην Κνωσό (1400-1100 π.Χ.),
διατηρώντας μάλιστα άμεσες επαφές με την πρωτεύουσα του μινωικού κόσμου.
Ένας σημαντικός μινωικός οικισμός ιδρύεται στο «Κεφάλι» Χόνδρου, λίγο πριν ή
λίγο μετά την τελική καταστροφή του ανακτόρου της Κνωσού στις αρχές του 14ου
αιώνα π.Χ. Η εγκατάσταση ανασκάφτηκε από το Νικόλαο Πλάτωνα και αποτελεί
έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Βιάννου. Η διάρκεια
ζωής του οικισμού περιορίζεται στα 60-70 χρόνια, αφού προς το τέλος του 14ου αι.
π.Χ. καταστράφηκε ολοκληρωτικά από πυρκαγιά, αναγκάζοντας τους κατοίκους να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μαζί με όλα τα πολύτιμα υπάρχοντά τους. Η μικρή
κώμη καταλαμβάνει έκταση 1500 τμ περίπου. Οι οικίες εφάπτονται η μία στην
άλλη, χωρίς ενδιάμεσα κενά, έτσι ώστε δεν είναι σαφή τα όριά τους. Πλακόστρωτοι
διάδρομοι και αυλές εξυπηρετούσαν την κυκλοφορία ανάμεσα στα σπίτια, ενώ ένας
περίβολος οριοθετούσε προς βορρά τον οικισμό. Στο κέντρο του οικισμού διακρίνεται
ένα μεγαλύτερο κτίριο με ευρύχωρα δωμάτια και επιμελημένη τοιχοδομία, που
ίσως αποτελούσε έδρα του τοπάρχη της περιοχής. Στο εσωτερικό του κτιρίου
εντοπίστηκαν μία κουζίνα με κτιστή εστία για την παρασκευή φαγητού, ένα ιερό,
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ένας αποθηκευτικός χώρος με μικρά αγγεία διαφόρων κατηγοριών και ένα μεγάλο
δωμάτιο πιθανώς συμποσιακού χαρακτήρα. Στο τελευταίο ανευρέθησαν άφθονα
αγγεία πόσης (μικρά κύπελλα και υψίποδες κύλικες), που ξεπερνούν κατά πολύ τις
ανάγκες ενός νοικοκυριού πράγμα που υποδηλώνει τη συμμετοχή όλων των κατοίκων
του οικισμού σε μία συμποσιακή εκδήλωση με επίκεντρο την κατανάλωση ποτών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει για την κατανόηση του συστήματος διανομής της αγροτικής
παραγωγής η απουσία αποθηκευτικών χώρων με πολλούς πίθους. Φαίνεται ότι η
αγροτική παραγωγή διαχειριζόταν σε οικογενειακή βάση, χωρίς ανακατανομή μέσω
της κεντρικής διοίκησης…» 25.
Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας όσα αναφέρει στο «χρονικό» των αρχαιολογικών ανασκαφών
ο Νικόλαος Πλάτωνας και στο Α΄ Παμβιαννίτικο Συνέδριο η Στέλλα Μανδαλάκη,
εξάγουμε τα εξής ασφαλή συμπεράσματα:
α) Η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου του Χόνδρου με τους γύρω λόφους
και τις πλαγιές υψηλότερων κορυφών, κυρίως δυτικά - νοτιοδυτικά του χωριού,
κατοικήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των μινωικών χρόνων και υπήρξε σημαντικό
αγροτικό κέντρο - πιθανότατα το σημαντικότερο - του μινωικού πολιτισμού.
β) Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις εξής τοποθεσίες του χωριού:
• Μπουμπούλη: Κτίρια προανακτορικών χρόνων (2200-2000 π.Χ.), ΠΜ ΙΙΙ - ΜΜ
ΙΑ εποχής.
• Αμύγδαλος: Κτίρια προανακτορικών χρόνων ΠΜ ΙΙΙ - ΜΜ ΙΑ περιόδου.
• Κάστελλος: Αξιόλογα λείψανα κτισμάτων προανακτορικών χρόνων (εγκατάσταση
- καταφύγιο). Επίσης υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν κατοίκηση κατά την
ΜΜ ή και μετέπειτα χρονική περίοδο.
• Μέλιος: Εντοπισμός σε κοίλωμα βράχου σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος,
κυκλικής κάλπης μεσαίου μεγέθους με επίπεδο κάλυμμα, παλαιοανακτορικών
χρόνων.
• Πόρος των Αμπελιών: Τάφοι με ταφικούς πίθους ή σαρκοφάγοι με σημαντικά
ευρήματα ΜΜΙ χρόνων.
• Τούρκισσα - Ξιναχλάδα: Εκτεταμένο κτίριο ΜΜ ΙΙΙβ χρόνων, το οποίο αποτελεί
μικρό τμήμα μεγάλου μινωικού οικισμού. Εδώ βρισκόταν ο κύριος μινωικός
οικισμός κατά τους νεοανακτορικούς χρόνους. Βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα.
• Ρουσσές: Αγροτικό ιερό ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜ Ια χρόνων. Το ιερό αυτό αποτελούσε
συνέχεια προς το λεκανοπέδιο των μεγάλων οικισμών που υπήρχαν στις πλαγιές της
Τούρκισσας και της Ξυναχλάδας. Βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.
• Κεφάλι Δυτικό - Λαζανά: Μεγάλη μινωική αγρέπαυλη, η οποία ανάγεται στους
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προ της σεισμικής καταστροφής χρόνους (περί το 1600 π.Χ.). Το μεγαλύτερο μέρος
της κεραμεικής που βρέθηκε χρονολογείται στη ΜΜ ΙΙΙβ - ΥΜΙΑ περίοδο.
• Κεφάλι Ανατολικό: Λείψανα μινωικών οικιών των οποίων δεν κατέστη δυνατή η
παραπέρα μελέτη λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής τους.
• Κεφάλι Μικρό - Διάσελο: Μεγάλο συγκρότημα οικιών, πλέον των 50
διαμερισμάτων, ΥΜΙΙΙ χρόνων, πιθανότατα και παλαιοτέρων χρόνων σύμφωνα
με νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις. Βρέθηκαν δεκάδες σημαντικότατης
αρχαιολογικής αξίας ευρήματα.
• Περβόλα - Κάιδονας: Εντοπίστηκε σημαντικό και μεγάλο σε έκταση μινωικό
οίκημα, χτισμένο με πελεκητούς λίθους και χρονολογείται στην ακμή των
νεοανακτορικών χρόνων. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του συνοικισμού
της Περβόλας στη θέση Κάιδονας, κοντά στο πετρόχτιστο γεφύρι του Γέρο ποταμού.
γ) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου φυλάσσεται μεγάλος αριθμός ευρημάτων,
σημαντικής αρχαιολογικής αξίας και ενδιαφέροντος, από τις μινωικές αρχαιότητες
του Χόνδρου, που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα τοπικό «Μινωικό Μουσείο»!!
δ) Δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχει η ισχυρή αρχαιολογική άποψη ότι στην
πλαγιά της Τούρκισσας και της Ξιναχλάδας υπήρχε μια μεγάλη, άγνωστη προς το
παρόν, μινωική πόλη και όχι απλώς ένας μεγάλος αγροτικός οικισμός, επιβάλλεται
να συνεχιστούν οι έρευνες που είχε αρχίσει μεταξύ των ετών 1954-1960 ο Νικόλαος
Πλάτων και να μελετηθεί περαιτέρω από ειδικούς η αρχαιολογική σημασία κι αξία
της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου του Χόνδρου και των γύρω κορυφών,
διασέλων και πλαγιών. Είναι σίγουρο ότι κρύβουν σημαντικές μινωικές
«εκπλήξεις» 26.
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Τοποθεσίες Μινωικών Αρχαιολογικών Χώρων του Χόνδρου (Φωτ. Ν. Πλάτων)
ΑΡΧΑΪΚΑ-ΑΡΧΑΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τα επόμενα χρόνια εξακολουθεί να είναι αισθητή και χωρίς διακοπή η
ανθρώπινη παρουσία και η πολιτιστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της
περιφέρειας του Χόνδρου 27.
Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται και πάλι από τις έρευνες του διαπρεπούς
αρχαιολόγου Νικολάου Πλάτωνος.
Αρχαιολογικός Χώρος στο Καστρί
Στη μικρή και εξαιρετικά απόκρημνη ακρόπολη στην περιοχή του οικισμού
Καστρί, η οποία αποτελούσε καταφύγιο για τους πολίτες μικρής, μέχρι σήμερα
άγνωστης πόλης που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή (πιθανότατα στην πλαγιά
του Κέρατου) εντοπίστηκαν ίχνη οικημάτων της κλασικής ελληνικής εποχής.
Σε ένα από αυτά ανακαλύφθηκε «πίθος με εμπίεστον διακόσμησιν ροδάκων
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και γραπτήν πτηνών της ανατολιζούσης περιόδου» 28. Εκεί υπάρχει επίσης «μέγα
ιγδιόσχημον κυλινδρικού σχήματος οικιακόν σκεύος».
Πλησίον της ακροπόλεως εντοπίστηκε νεκροταφείο, το οποίο
χρησιμοποιούνταν συνεχώς από τους κλασικούς ελληνικούς έως και τους
ελληνορωμαϊκούς χρόνους. Από αυτό προέρχονται ευμεγέθης προτομή γυναικός
κλασικών χρόνων και πλαστικό αγγείο σε μορφή κεφαλής παιδός νέγρου του 3ου
π.Χ. αιώνα. Στην κορυφή της ακρόπολης διασώζεται μεγάλη δεξαμενή, η οποία
εξασφάλιζε νερό σ’ εκείνους που κατέφευγαν για ασφάλεια στο βράχο 29.
Από τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο προέρχονται, επίσης, όστρακα ελληνικών
κλασικών χρόνων, στενή αιχμή χαλκού δόρατος, καλά διατηρημένη αιχμή ελληνικού
βέλους με όγκους εκατέρωθεν και μακρύ στέλεχος, πήλινη δισκοειδής αγνύθα με
τύπωση κοσμήματος λύρας, πήλινος δίσκος με δύο τμήματα στην περιφέρεια για
την ανάρτηση με τύπωση σ’ αυτόν κοσμήματος όμοιου με πεντάλφα, πήλινος δίσκος
με εσωτερικό τροχαλιοειδές περιχείλωμα, κάλυμμα πίθου με εμπίεστη επιγραφή,
δακτυλιόλιθος από υαλόμαζα με παράσταση κεφαλής νήσσης και πολλά νομίσματα
ελληνικών (Γόρτυνας, Ιεράπυτνας) και ρωμαϊκών (Solidi Κομμόδου και Ιουλίας
Δόμνας) χρόνων 30.
Σε ανασκαφή ολίγων ημερών που έγινε το 1999 από την ΚΓ΄ Εφορεία
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων στο διάσελο ακρόπολης-Καστροχάρακου βρέθηκαν
λύχνοι και κέραμοι, από τους οποίους ορισμένοι φέρουν εμπίεστη σφραγίδα με
έμβλημα το φοίνικα, θαυμάσιας τεχνικής χάλκινα αγγεία, μία ημισφαιρική φιάλη
με λαβή, βάση από χάλκινη υδρία του 4ου π.Χ. αιώνα, τρεις οριζόντιες λαβές,
προφανώς από υδρία, που καταλήγουν σε κισσόφυλλα με νεγροειδείς κεφαλές και
άφθονη κεραμική31.
Ρουκούνη Κορφή-Πύργος Φρυκτωρίας.
Είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια των ίδιων αιώνων (αρχαϊκών, αρχαίων,
κλασσικών, ελληνιστικών, ελληνορωμαϊκών) συνεχίζεται η ζωή κανονικά και στο
λεκανοπέδιο του Χόνδρου, καθώς και στις γύρω πλαγιές και στα διάσελα.
Και πάλι η αρχαιολογική σκαπάνη του Νικολάου Πλάτωνα επιβεβαιώνει
αυτό το γεγονός. Πρόκειται κυρίως για τον πύργο φρυκτωρίας, ο οποίος εντοπίστηκε
«εις υψηλοτάτην και εξόχως δεσπόζουσαν θέσιν γνωστήν υπό το όνομα Ρουκούνη
Κορφή, ανήκων εις προκεχωρημένους ελληνιστικούς και ελληνορωμαϊκούς
χρόνους» 32.
Η όλη διευθέτηση, του χώρου, η εστία του κέντρου, η θέση του κτηρίου,
δεν αφήνουν, κατά το Ν. Πλάτωνα, καμιά αμφιβολία για το χαρακτήρα του ως
πύργου φρυκτωρίας.
Ο ιστοριοδίφης Γεώργιος Ν. Θεοδοσάκης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη
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του με τον τίτλο «Η ιερή του Χόνδρου Κορφή» διατυπώνει και υποστηρίζει
την άποψη ότι το κτίσμα το οποίο ανέσκαψε το 1960 ο Νικόλαος Πλάτων στου
Ρουκούνη την Κορφή είναι «ένα καλοδιατηρημένο Μινωικό Ιερό Κορυφής» 33 και
όχι Πύργος Φρυκτωρίας, όπως υποστήριξε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος. Τη θέση
του αυτή ενισχύει ένας χάρτης της Κρήτης, ο οποίος παρατίθεται στο σύγγραμμα
«Κρήτη - Ιστορία, Πολιτισμός» 34, και στον οποίο στη θέση που βρίσκεται του
Ρουκούνη η Κορφή υπάρχει η ένδειξη: ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ.
Πιθανότατα υπήρξε και τα δύο. Ιερό κορυφής κατά τη μινωική έως και
την κλασική εποχή και πύργος φρυκτωρίας κατά τους ελληνορωμαϊκούς, τους
βυζαντινούς και τους μεταβυζαντινούς χρόνους λόγω της θέσεώς του, «πανταχόθεν
περίοπτος» προς τη θάλασσα του Λιβυκού Πελάγους και προς την ενδοχώρα.

Χάρτης της Κρήτης Κλασικών-Ελληνιστικών Χρόνων. Στη θέση του
αρχαιολογικού χώρου Ρουκούνη Κορφή υπάρχει η ένδειξη «ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ»
(Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, 1987, σελ. 484)
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ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ
Στην περιοχή του Χόνδρου επισημάνθηκαν σημαντικά ίχνη της πρωτοβυζαντινής
περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας η ζωή και η δραστηριότητα των ανθρώπων
συνεχίζεται ομαλά και δημιουργικά στην ευρύτερη περιοχή 35.
Ήδη αναφέρθηκε ότι ο πύργος φρυκτωρίας στου Ρουκούνη την Κορφή
λειτουργούσε αποδεδειγμένα και κατ’ αυτήν τη χρονική περίοδο.

Η στήλη την οποία εντόπισε
και φωτογράφησε στο Χόνδρο
ο G. Gerola περί το 1900-1902
(Φωτ. G. Gerola)

Monument Veneti... IV, σ. 574
(G. Gerola 1905-1932)

Επίσης στην τοποθεσία Πόρος των Αμπελιών δυτικά του χωριού και σε κοντινή
απόσταση απ’ αυτό εντοπίστηκαν και ανασκάφτηκαν παλαιοχριστιανικοί τάφοι
με επάλληλες ταφές. Μέσα στους τάφους υπήρχαν διάφορα πρωτοβυζαντινά
κτερίσματα, όπως αγγεία καθημερινής χρήσης, ένα πολυγωνικό μυροδοχείο με
ανάγλυφους σταυρούς και άλλες διακοσμήσεις, μικρή χάλκινη πόρπη ζώνης, κρίκοι
σκουλαρικιών νεαρού κοριτσιού και άλλα.
Στην ίδια εποχή παραπέμπει και μαρμάρινη στήλη, η οποία βρέθηκε σε
ιδιωτική κατοικία μέσα στο χωριό και φωτογραφήθηκε από τον G. Gerola (19001902). Σ’ αυτή τη στήλη υπάρχει εγγραφή που «μοιάζει να είναι της πρωτοβυζαντινής
εποχής» 36. Την ίδια επίσης χρονική περίοδο χρησιμοποιείται κανονικά, όπως
απέδειξε η αρχαιολογική έρευνα, το νεκροταφείο στο Καστρί του οποίου η αρχή
λειτουργίας ανάγεται, όπως ήδη αναφέραμε, στους κλασικούς ελληνικούς χρόνους.
Κατά τη διάρκεια της Αραβοκρατίας (824-961 μ.Χ.) ο Χόνδρος, όπως και ολόκληρη
η ευρύτερη περιοχή της Βιάννου, δεινοπάθησε από τους Σαρακηνούς. Αν μάλιστα
υιοθετηθεί η άποψη του ιστορικού Β. Ψιλάκη και άλλων σημαντικών ερευνητών
ότι η απόβαση των Σαρακηνών έγινε στην παραλία της Ψαρής Φοράδας Βιάννου,
είναι προφανές το «κόστος» που πλήρωσε ολόκληρη η περιοχή 37.
Το πέρασμα των Σαρακηνών από το Χόνδρο αλλά και των πειρατικών επιδρομών
που γίνονταν συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια των «μέσων χρόνων» και μετέπειτα
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κατά των παραλίων της ευρύτερης περιοχής και της ενδοχώρας απηχούν πολλές
λαϊκές παραδόσεις και διάφορα τοπωνύμια, που συνδέονται προφανώς μ’ αυτούς
και τη δράση τους στην περιοχή 38. Πρόκειται για τα τοπωνύμια «Σαρακηνός»,
«Του Σαρακηνού το ρυάκι», «Η πέτρα του Ληστή», «Του Σαρακηνού ο γκρεμός»,
«Της Σαρακήνας το ρυάκι», «Του Αράπη το μνήμα» κ.ά. Ιδιαίτερα στην τοποθεσία
«Του Αράπη το μνήμα», που βρίσκεται σε απόσταση περίπου τριάντα οδοιπορικών
λεπτών ανατολικά του χωριού, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα ίχνη μεγάλου τάφουμνήματος στο οποίο, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, είχε ταφεί ο κουρσάροςαράπης «Πεκεσιμάς» 39. Επίσης θα αναφέρουμε και κάποιο άλλο στοιχείο της
τοπικής λαϊκής παράδοσης, το οποίο ανάγεται σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, που
όμως δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε και να τεκμηριώσουμε. Πρόκειται για
το «μπεντένι» το οποίο περιέβαλλε παλαιό οικοδόμημα στη θέση «Αρχοντικό» στη
δυτική άκρη του συνοικισμού Χόνδρος, δίπλα ακριβώς από το σημείο που βρίσκεται
σήμερα η δίκλιτη εκκλησία Ευαγγελισμός της Παναγίας και Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος 40.Όπως υποστηρίζει η τοπική παράδοση, σ’ αυτό υπήρχαν δώδεκα
πολεμίστρες που προστάτευαν το «Αρχοντικό» από τις επιθέσεις των Κουρσάρων.
Ό,τι είχε απομείνει κατεδαφίστηκε το έτος 1923 και χρησιμοποιήθηκαν οι πέτρες
του για να χτιστεί ο παρακείμενος ναός. Οι πληροφορίες για την ύπαρξη κάποιου
αρχοντικού στην ομώνυμη τοποθεσία στο δυτικό άκρο του συνοικισμού του
Χόνδρου είναι σωστές και τις διασταυρώσαμε από παλαιούς κατοίκους του χωριού.
Το ερώτημα όμως είναι αν το εν λόγω αρχοντικό και το μπεντένι που το περιέβαλλε
χτίστηκαν την περίοδο αυτή ή κατά τη Βενετοκρατία που θεωρούμε ότι είναι και
το πιθανότερο41.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
Κατά τη Β΄ Βυζαντινή Περίοδο (961 μ.Χ. κ.ε.) και κατά την περίοδο της
Βενετοκρατίας (1212-1669 μ.Χ.) που ακολούθησε ο Χόνδρος δοκιμάζει
αποδεδειγμένα μεγάλη ακμή. Αυτό το γεγονός μαρτυρεί πλήθος στοιχείων τα οποία
παραθέτουμε συνοπτικά στη συνέχεια42.
Αναφορά στο όνομα Χόνδρος - Ιωάννης Κορνάρος
Κατ’ αρχήν η ίδρυση του χωριού στη σημερινή θέση και με τη σημερινή μορφή
ανάγεται σ’ αυτή την εποχή, χωρίς όμως ν’ αποκλείεται ότι αυτό μπορεί να είχε
γίνει και παλαιότερα.
Για πρώτη φορά, με βάση τα στοιχεία που είναι μέχρι τώρα γνωστά, το
χωριό αναφέρεται με το όνομα Χόνδρος - Chodro σε επίσημο έγγραφο του
Δουκικού Αρχείου του Χάνδακα με ημερομηνία Ιανουάριος 1327 (ADC, b. 10,
Fasc. 1, φφ. 13ν-15τ και 16τ-17ν), το οποίο αφορά στην «κατανομή σε δύο μερίδια
της περιουσίας του ποτέ ευγενούς Iohani (Ιωάννη) Cornaro» 43.
Ο εν λόγω ευγενής Ιωάννης Κορνάρος διατηρούσε σημαντική περιουσία και
στο Χόνδρο: (80) μουζούρια σιταριού αξίας (10) υπερπύρων, σπίτια και κοπάδια
προβάτων κ.ά. Το χωριό αναφέρεται επίσης και σε άλλο έγγραφο του Δουκικού
Αρχείου του Χάνδακα, το οποίο χρονολογείται το έτος 1395.
Στο έγγραφο αυτό φαίνεται ότι «ο Μιχάλης Γαβαλάς και η Καλή Προφήταινα,
αφού ορκίστηκαν ονομάστηκαν κηδεμόνες της Μαρίας, της Ανίτσας και του Βασίλη,
παιδιών της ποτέ (πεθαμένης) Xoy Gavalu (Γαβαλού), κατοίκου του χωριού Condeo,
κατόπιν αιτήσεως του Αρχιεπισκόπου Κρήτης» 44.
Ο φεουδάρχης Μάρκος Δάνδολος
Σε έγγραφο του Δουκικού Αρχείου του Χάνδακα του έτους 1415 ο Χόνδρος
φαίνεται ότι αποτελεί φέουδο του Μάρκου Δάνδολου και η γειτονική Κάτω Βιάννος
του Γεωργίου Κουϊρίνο. Το έγγραφο αυτό αποτελεί δικαστική απόφαση ύστερα από
προσφυγή των δύο φεουδαρχών, οι οποίοι έριζαν για την κατανομή των υδάτων του
ποταμού Χόντρου (σήμερα ονομάζεται Γέρος) στα φέουδά τους.
Με την απόφαση αυτή έγινε διακανονισμός των ορίων των φέουδων και των μερών
του ποταμού που ανήκαν στο κάθε φέουδο, τα νερά των οποίων μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν οι δύο φεουδάρχες, όπως ήθελαν45. Σημαντικό είναι το γεγονός
ότι στο έγγραφο της δικαστικής απόφασης υπάρχει και ένα απλό αλλά πολύ
κατατοπιστικό σχεδιάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνονται οι θέσεις του
ποταμού Χόνδρου - Γέρου (από βορρά προς νότο), του ποταμού Διακονιάρη (από τα
δυτικά προς ανατολικά) και η συμβολή των δύο ποταμών. Σημειώνονται επίσης οι
θέσεις των οικισμών του Χόνδρου, της Κάτω Βιάννου και του οικισμού Αλωνάκια,
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ο οποίος σήμερα υπάρχει μόνο ως τοπωνύμιο στο σημείο στο οποίο συναντώνται
τα όρια του Χόνδρου, της Άνω Βιάννου και της Κάτω Βιάννου, ανατολικά του
εξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα η περιοχή αυτή, που ανήκει σήμερα
στην Άνω Βιάννο, παλαιότερα ανήκε στην περιφέρεια του Χόνδρου.
Με δικαστική απόφαση καθορίστικαν τα σύνορα ανάμεσα στα φέουδα του Μ.
Δάνδολου (Χόνδρος) και του Ι. Ιωάννου Κουιρίνου (Κάτω Βιάννος) καθώς και η
κατανομή των υδάτων του ποταμού Χόνδρου (1415) (ACC, b.26.6,6n).
Η οικογένεια των Muazzo - Το Αρχοντικό
Άμεση σχέση με το Χόνδρο είχε και η μεγάλη βενετορωμαίικη οικογένεια
των Muazzo (Μοάτσων - Μουδάτσων). Ο G. Gerola κατά την επίσκεψή του στο
Χόνδρο, μεταξύ των ετών 1900-1902, εντόπισε και φωτογράφησε το οικόσημο
αυτής της οικογένειας καθώς και σχετική «επιγραφή σε επιτύμβια πέτρα».

Η επιγραφή και το οικόσημο της οικογένειας Muazzo. (Φωτ. G. Gerola, 1900-1902)
Ο ίδιος αναφέρει κάτω από αυτή τη φωτογραφία τα εξής: «435. Khodros - casa
stemma che l’ iscrizione del 1639 assegna a Giovanni Muazzo» 46.
Δηλαδή, «Χόντρος - Σπίτι. Οικόσημο που η επιγραφή του 1639 αναφέρει τον
Τζιοβάννι Muazzo - Μουάτσο» 47.
Ο ίδιος φωτογράφησε επίσης τα ερείπια μεγάλης κατοικίας και μπροστά σ’
αυτά 19 κατοίκους του χωριού, όλοι άντρες. Φωτογραφίζοντας τα ερείπια αυτά ο
G. Gerola ήταν σίγουρος ότι φωτογράφισε το Αρχοντικό της οικογένειας Muazzo,
αφού αναφέρει σχολιάζοντας αυτή τη φωτογραφία τα εξής:
«Χόντρος - Πέρα από το ασήμαντο σπίτι του Firmianò, το χωριό έχει ένα άλλο παλιό
κτίριο, που χρησίμευε σαν έδρα της οικογένειας Muazzo: μια ομάδα από ισχυρούς
τοίχους, απλούστατους, κατά ένα μέρος ερειπωμένοι κατά ένα άλλο ανακαινισμένοι
στις μέρες μας χωρίς πόρτες και παράθυρα αυθεντικά» 48.
Για την ύπαρξη βενετικού Αρχοντικού στο Χόνδρο κάνει λόγο και η τοπική
λαϊκή παράδοση. Σύμφωνα μ’ αυτήν το αρχοντικό του Βενετού άρχοντα ήταν
χτισμένο στο δυτικό άκρο του συνοικισμού του Χόνδρου στην ομώνυμη τοποθεσία
32

εκεί που είναι σήμερα χτισμένος ο δίκλιτος ναός του Ευαγγελισμού της Παναγίας
και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτό το Αρχοντικό, σύμφωνα με την
παράδοση, ήταν η κατοικία του Άρχοντα και από εκεί ξεκίνησαν τα παιδιά του,
για να ιδρύσουν τους άλλους συνοικισμούς του χωριού (Θυμιανός, Βασιλειανός,
Αποστολιανός, Κωστιανός) σε μία ακτίνα από 300 έως 800 μέτρα από το πατρικό
τους σπίτι.
Τα ερείπια του Αρχοντικού που φωτογράφησε ο G. Gerola πρέπει να
βρίσκονταν στο ανατολικό άκρο του συνοικισμού του Χόνδρου στο χώρο που
βρίσκεται ανάμεσα στον Άγιο Φανούριο και στο ερειπωμένο σήμερα σπίτι της
«Μαμάνας» (Αικατερίνη Δ. Λιαπάκη, το γένος Ν. Γιαμαλάκη), πιθανότατα κάπου
κοντά στο «κουτούτο».
Ασχέτως σε ποιο σημείο του χωριού βρισκόταν το Αρχοντικό, το σημαντικό είναι
ότι η τοπική λαϊκή παράδοση που ομιλεί για Βενετούς Άρχοντες του Χόνδρου
επιβεβαιώνεται απολύτως από τα ιστορικά έγγραφα που προαναφέραμε και άλλα
στοιχεία (Ιωάννης Cornaro, Μάρκος Dandolo, Ιωάννης Muazzo). Κι αφού υπήρχαν
άρχοντες, σίγουρα θα υπήρχαν και αρχοντικά. Ίσως αυτό που φωτογράφησε ο G.
Gerola ήταν το Αρχοντικό του τελευταίου Άρχοντα του Χόνδρου πριν από την
τουρκική κατάκτηση. Όμως δεν αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων αρχοντικών σε
άλλα σημεία του χωριού και σε προηγούμενες εποχές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη αγροτική περιφέρεια του Χόνδρου
υπάρχει το τοπωνύμιο «στου Μαγγανάρη» γεγονός που σημαίνει ότι η ισχυρή
οικογένεια των Μαγγανάρηδων είχε σχέσεις με το Χόνδρο και διέθετε εκεί
σημαντική περιουσία. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και από επίσημες ιστορικές
πηγές.

Ο G. Gerola φωτογράφισε μπροστά στα ερείπια του «Αρχοντικού των Muazzo» 19
Χονδριγιανούς μεταξύ των οποίων και 3 οθωμανούς. (Φωτ. G. Gerola, 1900-1902)
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Τοιχογραφημένοι Ναοί
Κατά την ίδια χρονική περίοδο και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 14ου
αι. μ.Χ. χτίζονται στην ευρύτερη περιφέρεια του Χόνδρου αρκετοί τοιχογραφημένοι
ναοί, τρεις από τους οποίους (Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, Άγιος Γεώργιος
ο Βαγιωνίτης και Άγιος Δημήτριος ο Γαλατοχτισμένος) αναφέρονται από τον G.
Gerola στον «Πίνακα τοιχογραφημένων Εκκλησιών της Κρήτης» 49. Επίσης,
τρεις άλλοι ναοί (Άγιος Φανούριος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νικόλαος) έχουν
χτιστεί στα ερείπια παλαιών ναών που ανάγονται στην ίδια εποχή και σύμφωνα
με διασταυρωμένες πληροφορίες στους ερειπωμένους τοίχους τους υπήρχαν ίχνη
τοιχογραφιών.
Το αναμφισβήτητο γεγονός της ύπαρξης έστω και τριών τοιχογραφημένων
ναών αυτή τη χρονική περίοδο στο Χόνδρο φανερώνει ασφαλώς την πνευματική
και την οικονομική άνθηση της περιοχής.
Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
Βρίσκεται στο μέσον των συνοικισμών του Χόνδρου και του Αποστολιανού.
Είναι μονόχωρος κεραμοσκεπής και ήταν κοιμητηριακός ναός του χωριού έως το
1990 (παλαιό νεκροταφείο).
Χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα και είναι κατάγραφος με
αξιόλογες και σχετικά καλά διατηρημένες τοιχογραφίες.
«Η διάταξις των εικονογραφικών θεμάτων ακολουθεί το καθιερωμένον
σύστημα, πλην δε της κατεστραμμένης σχεδόν εικονογραφήσεως της κόγχης,
ο λοιπός διάκοσμος του ναΐσκου σώζεται ακέραιος και εις καλήν κατάστασιν
διατηρήσεως. Ούτω εις το προ της κόγχης τμήμα της καμάρας υπάρχουν η Ανάληψις,
η Γέννησις και η Βάπτισις εις το Ν. τμήμα της Καμάρας, ο Δείπνος και η Σταύρωσις
εις το Β., ενώ η Κοίμησις κοσμεί το τύμπανον του Δ. τοίχου του ναού. Εις τα κάτω
μέρη του αυτού τοίχου διατάσσονται Τιμωρίαι Κολασμένων εις το Β. τμήμα και
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις τον Ν. Εις τους πλαγίους τοίχους διατάσσονται σειραί
ολοσώμων αγίων, σώζονται δε οι στρατιωτικοί έφιπποι άγιοι Θεόδωρος, Γεώργιος,
Δημήτριος, ο άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, η Θεοτόκος φέρουσα τον Χριστόν, οι
άγιοι Πολύκαρπος και Βασίλειος εις τον Β. και οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη,
η αγία Άννα φέρουσα την Παναγίαν και ο άγιος Αλέξιος ο δούλος του Θεού εις
το Ν. Χάραγμα παρά τους στρατιωτικούς αγίους δίδει την χρονολογίαν 1495, η
τεχνοτροπία όμως εκτελέσεως του διακόσμου, με την ανάδειξιν της πλαστικότητας
των σωμάτων και την αναζήτησιν του βάθους και της κινήσεως εις τα συνθέσεις,
εντάσσει τας τοιχογραφίας εις το παλαιολόγειον ρεύμα ΙΔ΄ αιώνα» 50.
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Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (14ος αι.) (Φωτ. Α. Ε. Στιβακτάκης, 2002)
Άγιος Δημήτριος ο Γαλατοκτισμένος
Πρόκειται για κτίσμα του 14ου μ.Χ. αιώνα, είναι ρυθμού μονόκλιτης
βασιλικής και φέρει εγκάρσιο κλίτος στη δυτική πλευρά με προέκταση της κεραίας
μόνο προς βορρά.
Για τα δεδομένα της εποχής που χτίστηκε είναι ναός μεγάλων διαστάσεων και
υπήρξε Καθολικό πολυάνθρωπου μοναστηριού που ήκμασε κατά τη Βενετοκρατία
και κατά την Τουρκοκρατία, πιθανότατα έως το έτος 1783.
Στον περίβολό του σώζονται εμφανή ίχνη κελιών και άλλων εγκαταστάσεων
(πιθανότατα στάβλων, φάμπρικας, αποθηκών, κλπ). Διακρίνονται επίσης ίχνη
τείχους γύρω από αυτόν.
Ο ναός ήταν κατάγραφος με αξιόλογες τοιχογραφίες, οι οποίες όμως
καταστράφηκαν ολοσχερώς κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Όσες σώζονται
φανερώνουν τη σημαντική καλλιτεχνική και πνευματική τους αξία, όμως
κινδυνεύουν και αυτές να καταστραφούν και να εξαφανιστούν.
Σημαντικά για την ιστορία της Μονής είναι τα χαράγματα, τα οποία εντοπίστηκαν
στους τοίχους του Καθολικού και παραπέμπουν στα έτη 1402, 1460, 1476, 1480,
1507, 1606, 1783 κλπ και στα ονόματα Θωμάς Ρούνη, Φίλιππος Κορνάρος,
Δομίνικος Μαντόβα, BonFlo Roman, ο παπάς Μιχελής Μα(ε)γεράκης51 κ.ά.
Ιδιαίτερα το χάραγμα «παπάς Μιχελής Μα(ε)γεράκης, επίτροπος 1783» 52,
που υπάρχει στο Άγιο Βήμα, πιστοποιεί το έτος (1783) κατά το οποίο οι μοναχοί
της Μονής του Αγίου Δημητρίου εξαναγκάστηκαν από τους Τουρκοκρητικούς
του Χόνδρου να εγκαταλείψουν το Μοναστήρι τους, γεγονός το οποίο διασώζει
με συγκλονιστικές λεπτομέρειες η τοπική λαϊκή παράδοση. Για το λόγο αυτό
προφανώς, μετά την αναχώρησή τους, τοποθετήθηκε από τον οικείο Επίσκοπο ως
Επίτροπος ο αναφερόμενος στο χάραγμα Παπάς Μιχελής Μαγεράκης.
Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος ο Γαλατοχτισμένος βρίσκεται σε αξιοθρήνητη
κατάσταση. Κινδυνεύει να καταρρεύσει και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
«πάση θυσία» διάσωσή του.
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Μονή Αγίου Δημητρίου Γαλατοχτισμένου (14ος αι.) (Φωτ. Ν. Ψιλάκης)
Άγιος Γεώργιος Βαγιωνίτης
Είναι τοιχογραφημένος μονόχωρος ναός του 14ου μ.Χ. αιώνα, αλλά οι
τοιχογραφίες του έχουν «εξαφανιστεί».
Πιθανότατα ήταν ο ενοριακός ναός του οικισμού «Βαγιωνίτης», ο οποίος
αναφέρεται σε προαναφερόμενο βενετικό έγγραφο του έτους 1327μ.Χ., που αφορά
την κατανομή της περιουσίας του ποτέ ευγενούς Ιωάννου Κορνάρου, ο οποίος
διέθετε υπάρχοντα (κτήματα, κοπάδια, σπίτια, κ.ά) στο Χόνδρο και στο Βαγιωνίτη53.
Μάλιστα, γύρω από το ναό του Αγίου Γεωργίου υπήρχαν ερείπια παλιών
κτισμάτων τα υλικά των οποίων (κυρίως τις πέτρες και τα πελέκια) χρησιμοποίησαν
οι Χονδριγιανοί, για να χτίσουν τα μετόχια τους στην ευρύτερη περιοχή.

Άγιος Γεώργιος ο Βαγιωνίτης (Φωτ. Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκης, 2009)
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ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1669-1898 μ.Χ.) το μεγάλο πλεονέκτημα
που είχε το χωριό (εύφορο λεκανοπέδιο, μεγάλα και πλούσια βοσκοτόπια,
παραγωγική παραλιακή ζώνη κλπ) μετατράπηκε σε κατάρα και εφιάλτη! Γιατί
τράβηξε την προσοχή των κατακτητών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν αμέσως σ’ αυτό
και άρπαξαν τις περιουσίες των Ελλήνων.
Άλλους εξ αυτών κατέσφαξαν, κάποιοι μπόρεσαν κι εγκατέλειψαν το χωριό
κι εγκαταστάθηκαν αλλού, οι πολλοί εξισλαμίστηκαν!! και όσοι άντεξαν την ωμή
βία των Τούρκων και την αγριότητα των νεοφώτιστων στο Ισλάμ πρώην ομοφύλων
και ομοθρήσκων τους και έμειναν στο χωριό περιέπεσαν στην έσχατη υλική ένδεια
και ουσιαστικά έγιναν δουλοπάροικοι των κατακτητών.
Έτσι, η αναλογία του πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
είναι συντριπτικά εις βάρος των χριστιανών (80% οθωμανοί -20% χριστιανοί), οι
οποίοι στην καλύτερη περίπτωση έφτασαν να αποτελούν το 20% του συνολικού
πληθυσμού του χωριού.
Για το λόγο αυτό λειτούργησε από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας
μουσουλμανικό τέμενος στο χωριό στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός των
Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Αγίας Αικατερίνης, χτίσμα των μέσων περίπου του 20ου
αιώνα54.
Οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τη μονόκλιτη εκκλησία της Παναγίας της
Ευαγγελίστριας που βρισκόταν στη θέση όπου χτίστηκε μεταξύ των ετών 1923-27
ο σημερινός δίκλιτος ναός, που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας και στον
Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο.
Στο Τ. Α. Ηρακλείου καταχωρούνται πολλά ιστορικά έγγραφα αυτής της
χρονικής περιόδου στα οποία αναφέρεται ο Χόνδρος και η ευρύτερη περιοχή του.
Σ’ ένα από αυτά, που χρονολογείται περί το 1689, αναφέρεται ότι ο πύργος Ανκινάνδη,
ένας από τους δεκάδες πύργους που είχαν οι Τούρκοι στην Κρήτη, βρισκόταν στην
περιφέρεια του Χόνδρου και υπηρετούσαν σ’ αυτόν «φρουρήτορες» από τα χωριά
Χόνδρος, Κάτω Βιάννος, Άνω Βιάννος, Βαχός, Σχοινιάς, Λαγούτα και Κασάνοι. Η
πιθανότερη θέση του εν λόγω πύργου ήταν στην «κορυφογραμμή» της Αγκινάρας,
όπως αφήνει να εννοηθεί σε χειρόγραφη σημείωσή του και ο Ν. Σταυρινίδης55.
Παρά το γεγονός ότι οι χριστιανοί του Χόνδρου ήταν μειοψηφία και
αισθάνονταν να συνθλίβονται από τους ομοχωρίους τους οθωμανούς, συμμετείχαν
πάντοτε στις τοπικές αλλά και στις ευρύτερες επαναστάσεις κατά των Τούρκων
και κυρίως στη μεγάλη Επανάσταση του 1821-1830 κατά τη διάρκεια της οποίας
παίζει σημαντικό ρόλο στα επαναστατικά δρώμενα ο καπετάν Αναγνώστης
από το Χόνδρο, γιος του παπα-Δημήτρη, ο οποίος είχε εκλεγεί μαζί με άλλους
πληρεξούσιους αντιπρόσωπος στο «Κρητικό Συμβούλιο» από την περιοχή της
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Αρκαδίας, όπως λεγόταν τότε η επαρχία Βιάννου. Μάλιστα στο Κρητικό Συμβούλιο
των Μαργαριτών υπογράφει ως Αναγνώστης Παπαδημητράκης, επειδή ήταν «υιός
παπα-Δημήτρη» 56.
Μεταξύ των θυμάτων αυτής της περιόδου αναφέρονται στον «Κώδικα Θυσιών»
και οι Χονδριγιανοί Γεώργιος Κάκος, Μανώλης Ράλος (ή Ντάλος) και Νικολής
Μουδούρης. Επίσης στο χωριό Καραβάδω αναφέρεται ο «Μανώλης από το
Χόντρο» 57.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Χόνδρου είχε
δύο τσιφλίκια ο Μουσταφά Ναϊλή Πασάς (γνωστός και ως Γκιριτλής, δηλαδή
Κρητικός) που έγινε αργότερα Μεγάλος Βεζίρης (Πρωθυπουργός) της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας58.
Κατά τα έτη 1851-53 και 1858-59 περιηγήθηκε στην Κρήτη ο Άγγλος
περιηγητής Spratt και πέρασε και από το Χόνδρο. Η περιγραφή της ανάβασής
του από την παραλία του Κερατόκαμπου στο Χόνδρο μέσω του παλαιού δρόμου
παράλληλα προς το Χονδριγιανό Φαράγγι είναι πολύ κατατοπιστική, ενδιαφέρουσα
και παρέχει σημαντικές πληροφορίες59.
Στο Χόνδρο σώζονται μέχρι σήμερα δύο οθωμανικές κρήνες-χαζινέδες,
μία στο συνοικισμό της Περβόλας και άλλη μία στο συνοικισμό του Χόνδρου.
Η κρήνη στο συνοικισμό της Περβόλας βρισκόταν στον περίβολο του τζαμιού
και χρησιμοποιούνταν κυρίως για θρησκευτικούς λόγους από τους οθωμανούς. Η
άλλη, γνωστή σήμερα ως «κουτούτο», χρησίμευε για ύδρευση και για πότισμα των
ζώων60.
Οι οθωμανοί του Χόνδρου άρχισαν να αναχωρούν από το χωριό και να
εγκαθίστανται αρχικά στο Ηράκλειο από το τέλος του 1896 και μετά, όταν άρχισε να
γίνεται εμφανές ότι πλησίαζε το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μεγαλόνησο.
Εξ αυτών πολλοί εγκατέλειψαν την Κρήτη στις αρχές του 1899, αμέσως μετά την
αποχώρηση και των τελευταίων Τούρκων στρατιωτών (12 Νοεμβρίου 1898), που
σήμανε το τέλος της τουρκικής κυριαρχίας στη Μεγαλόνησο. Οι υπόλοιποι έφευγαν
σταδιακά τα επόμενα χρόνια και όσοι είχαν απομείνει εγκατέλειψαν υποχρεωτικά
και οριστικά την Κρήτη το 1924 εξαιτίας της Συνθήκης της Λωζάνης61.
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Ο ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ
Η ανατολή του 20ου αιώνα βρήκε τη Μεγαλόνησο Κρήτη να έχει αποτινάξει
την τουρκική σκλαβιά αλλά και να ετοιμάζεται για νέους αγώνες προκειμένου να
επιτύχει τον τελικό ιερό στόχο της, που ήταν η ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό
και η Ένωσή της με την Ελλάδα.
Αυτό το όραμα της ελευθερίας και της Ένωσης με την Ελλάδα, που ως
«πυρ» έκαιγε μέσα στις καρδιές των Κρητικών, επιτεύχθηκε οριστικά την 1η
Δεκεμβρίου 1913.
Την ίδια χρονική περίοδο ο Χόνδρος συμμετέχει ενεργά στο ιστορικό
«γίγνεσθαι» και συγχρόνως αγωνίζεται να ανασυγκροτηθεί και να προοδεύσει62.
Το δημογραφικό κενό που άφησαν στο Χόνδρο φεύγοντας οι οθωμανοί,
το κάλυψαν ελληνικές χριστιανικές οικογένειες από άλλα χωριά και κυρίως από
το Οροπέδιο Λασιθίου (Άγιος Γεώργιος, Κουδουμαλιά, Αβρακόντε, Καμινάκι),
που είχαν από τα προηγούμενα χρόνια κάποια σχέση και επικοινωνία με το χωριό
και πιθανότατα διέθεταν και κάποια περιουσία, «μετόχι», σ’ αυτό. Επίσης και
από άλλα χωριά, τα οποία ανήκαν στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Βιάννου
(Ρίζου-Αρκαδίας, όπως Δεμάτι, Σχοινιάς, Βαχός, Σύμη, Πεύκος, Αχεντριάς, Αμιρά,
Καστελιανά, κλπ).
Όλοι αυτοί μαζί με τις χριστιανικές οικογένειες που κατοικούσαν
από παλαιότερα στο Χόνδρο (Γιαμαλάκηδες, Σερμάκηδες, Ψαρολογάκηδες,
Σχοινάκηδες, Μανετάκηδες, κ.ά.) αποτέλεσαν το νέο δημογραφικό χάρτη του
χωριού, που διαμορφώθηκε έως και τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου
αιώνα.
Επί Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) ο Χόνδρος υπαγόταν στον από το
1868μ.Χ. συσταθέντα με τον Οργανικό Νόμο και εν συνεχεία με τη Σύμβαση της
Χαλέπας Δήμο Βιάννου, τον οποίο απήρτιζαν τα χωριά Χόνδρος, Κάτω Βιάννος,
Άνω Βιάννος και Βαχός με πρωτεύουσα την Άνω Βιάννο63.
Το 1911 ο εν λόγω Δήμος καταργήθηκε και ο Χόνδρος έγινε έδρα του
νεοσυσταθέντος Αγροτικού Δήμου Χόνδρου με έδρα το συνοικισμό Χόνδρος. Το
1925 καταργήθηκε ο Αγροτικός Δήμος Χόνδρου και δημιουργήθηκε η Κοινότητα
Χόνδρου που περιλάμβανε το Χόνδρο και την Κάτω Βιάννο με έδρα το Χόνδρο.
Το Νοέμβριο του 1925 αποχώρησε η Κάτω Βιάννος από την Κοινότητα Χόνδρου
και δημιούργησε δική της Κοινότητα. Ο Χόνδρος με τους συνοικισμούς του
(Κωστιανός, Μύλος, Περβόλα, Αποστολιανός, Χόνδρος, Θυμιανός - ο Βασιλειανός
είχε εγκαταλειφθεί από το 1920) αποτέλεσαν την Κοινότητα Χόνδρου, με έδρα το
συνοικισμό του Χόνδρου, έως στις 31 Δεκεμβρίου 199764.
Από την 1 Ιανουαρίου 1998 ο Χόνδρος αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση
και το τρίτο σε πληθυσμό διαμέρισμα του νεοσυσταθέντος Δήμου Βιάννου.
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Από το έτος 1904 άρχισε να λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Χόνδρου, το οποίο
ιδρύθηκε επίσημα με το υπ’ αριθμ. 52/10-10-1907 Διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας.
Το 1911 ολοκληρώθηκε το πρώτο δημόσιο έργο στο Χόνδρο, η «Γεφύρωσις του
ποταμού Χόνδρου (Γέρου): Μύλος οδός Βιάννου Μονοφατσίου. Προϋπολογισμός
3.500,00δρχ» 65.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γεώργιος-Γιωργής Ι. Παπαμαστοράκης, γιος
του οπλαρχηγού της Επανάστασης του 1878 Ιωάννου Παπαμαστοράκη από την
Άνω Βιάννο, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της εποχής
εκείνης και ευτύχησε να είναι Πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας (1908),
όταν κηρύχθηκε η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε
επίσημα το 1913, είχε εκ μητρός (Κυριακή Γ. Σερμάκη) χονδριγιανή καταγωγή.
Περί το 1902 επισκέφθηκε το Χόνδρο ο Ιταλός περιηγητής και αρχαιολόγος G.
Gerola, ο οποίος φωτογράφισε, κατέγραψε και διέσωσε σημαντικά στοιχεία της
ιστορίας του χωριού, ενώ κάποια άλλα, δυστυχώς, δεν έτυχαν της προσοχής του με
αποτέλεσμα σήμερα να έχουν χαθεί οριστικά66.
Οι Χονδριγιανοί συμμετείχαν σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες της Πατρίδας
μας που απέβλεπαν είτε στην απελευθέρωση και των άλλων Ελλήνων που
παρέμειναν ακόμη σκλάβοι είτε στην άμυνα για τη διατήρηση της ελευθερίας, της
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας.
Μάλιστα κάποιοι εξ’ αυτών έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για την Πατρίδα και
την ελευθερία:
Εμμανουήλ Ι. Γιαμαλάκης (1918), Δράκος Γ. Βαβουρανάκης (1921), Νικόλαος Μ.
Ζαχαράκης (1922), Νικόλαος Ματθ. Βασιλάκης (1941), Βασίλειος Ι. Βασιλάκης
(1944), Εμμανουήλ Π. Βασιλάκης (1944), Εμμανουήλ Μ. Γιαμαλάκης (1944),
Απόστολος Κ. Κασαπάκης (1944), Γεώργιος Ι. Μαυρογιαννάκης (1944),
Γεώργιος Ν. Τζανάκης (1944), Γεώργιος Ι. Χερσονιωτάκης (1944), Διομήδης Ι.
Χερσονιωτάκης (1944), Ζαχαρίας Μ. Τζανάκης (1944), Αικατερίνη Α. Μανετάκη
το γένος Ι. Σερμάκη (1944), Κωνσταντίνος Γ. Μηλιαράς (1947), Δημήτριος Γ.
Σχοινάκης (1947), Αντώνιος Ε. Μαυρογιαννάκης (1948), Δημήτριος Γ. Στεφανάκης
(1948) και Γεώργιος Ε. Κοντάκης (1949) 67.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια του 20ου αιώνα
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 άρχισε ουσιαστικά η ανάπτυξη και
η πρόοδος του χωριού σε όλους τους τομείς, αρχικά με μικρά βήματα και στη
συνέχεια με γρηγορότερους ρυθμούς.
Κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων δεκαετιών το χωριό ενώθηκε με
αμαξιτό δρόμο με την κεντρική οδική αρτηρία Ηρακλείου - Βιάννου και από του
«Μπατζίκη» και από την Κάτω Βιάννο. Έγινε δρόμος από το χωριό προς το Καστρί
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και από το Καστρί προς τον Αϊ - Γιάννη, τη Δέρματο και τον Τσούτσουρο. Έγινε
γέφυρα στο Διακονιάρη ποταμό κι ένωσε τους συνοικισμούς του Χόνδρου και του
Θυμιανού. Διανοίχθηκαν αρκετοί αγροτικοί δρόμοι σε ολόκληρη την αγροτική
περιφέρεια του χωριού.
Έγιναν δίκτυα ύδρευσης (παλαιό και νέο) και άρδευσης. Διανοίχθηκαν
γεωτρήσεις. Ξεκίνησε η δημιουργία φράγματος στο Φαράγγι του Χόνδρου, το
οποίο δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε.
Έγινε ηλεκτροδότηση του χωριού. Χτίστηκε καινούργιο κτίριο, με αίθουσες
διδασκαλίας, γραφείο, μαγειρεία και άλλους βοηθητικούς χώρους, που στέγασε το
Δημοτικό Σχολείο.
Χτίστηκαν καινούργιες εκκλησίες: Μιχαήλ Αρχάγγελος - Αγία Αικατερίνη,
Άγιος Αντώνιος, Άγιος Φανούριος, Άγιος Ραφαήλ - Αγία Ειρήνη - Άγιος Νικόλαος,
Άγιοι Πάντες, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Άγιος Τίτος, Άγιος Μύρων - Αγία
Κυριακή - Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου.
Ανακαινίστηκαν παλαιά σπίτια και χτίστηκαν καινούργια. Δημιουργήθηκαν
νέοι οικισμοί (Καστρί, Άγιος Ιωάννης, Δέρματος). Κατασκευάστηκε λιμενικό
καταφύγιο στο Καστρί κ.ά.
Παράλληλα βελτιώθηκαν οι συνθήκες και οι όροι καλλιέργειας της γης και
επεξεργασίας των προϊόντων (π.χ. παραγωγή ελαιολάδου κλπ). Άρχισε η καλλιέργεια
και η παραγωγή νέων προϊόντων στην παραλιακή ζώνη (πρώιμα κηπευτικά),
φυτεύτηκαν χιλιάδες καινούργια ελαιόδεντρα, εκσυγχρονίστηκε η κτηνοτροφική
παραγωγή, επεκτάθηκε η μελισσοκομία και συστηματοποιήθηκε η αλιεία.
Επίσης άρχισε και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η τουριστική ανάπτυξη της
παραλιακής ζώνης του χωριού από το Καστρί έως τον Αϊ - Γιάννη και τη Δέρματο.
Συγχρόνως οι Χονδριγιανοί καλλιέργησαν τα Γράμματα, προόδευσαν στις
επιστήμες και υπηρετούν από σημαντικές θέσεις την κοινωνία.
Ο Χόνδρος είναι σήμερα ένα από τα «προνομιούχα» χωριά της πατρίδας μας,
γιατί ο συνολικός πληθυσμός του διατηρείται σταθερός με μικρές αυξομειώσεις,
την ίδια στιγμή που άλλα χωριά παρουσιάζουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους
και γνωρίζουν την εγκατάλειψη και το μαρασμό.
Βέβαια σ’ αυτό έχει συντελέσει τα μέγιστα η μετεγκατάσταση δεκάδων
Χονδριγιανών στην παραλιακή ζώνη του χωριού, γεγονός που ελάττωσε σημαντικά
τη μετανάστευση των κατοίκων του σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας (Ηράκλειο,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α.) και μερικών στο εξωτερικό (π.χ. Γερμανία).
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Συγκρότηση Νέου Δήμου Βιάννου
Από την 1η Ιανουαρίου 1999 ο Χόνδρος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
και πλέον αναπτυσσόμενα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Βιάννου, ο οποίος
δημιουργήθηκε με το Νόμο «περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244/4.12.1997, τεύχος Α).
Ο Χόνδρος, αναμφισβήτητα, βρίσκεται σήμερα σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι,
σ’ ένα ορόσημο.
Από τους σημερινούς κατοίκους του αλλά και από τους όπου γης
Χονδριγιανούς εξαρτάται αν ο Χόνδρος θα συμμετάσχει δυναμικά στο ιστορικό
«γίγνεσθαι» και αν θα συνεχίσει να πορεύεται στα μονοπάτια της ιστορίας με
αυτογνωσία, με δημιουργικότητα, με δυναμισμό, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα
χρόνια της παρουσίας του στην ιστορία και στη ζωή ή αν θα ξεπερασθεί από τις
εξελίξεις, από τα γεγονότα, δηλαδή από την ίδια την ιστορία.
Ίδωμεν…

Μερική άποψη του οικισμού Χόνδρου Καστρί, όπως είναι σήμερα. Διακρίνονται
ο ναός του Αγίου Μύρωνα, Τιμίου Προδρόμου, Αγίας Κυριακής και το Λιμενικό
Καταφύγιο.
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ΒΙΑΝΝΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ ΧΟΝΔΡΟΥ, ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρ. Ιωάννου Ηλ. Βολανάκη Εφόρου Αρχαιοτήτων
1. Γενικές παρατηρήσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «Βιάννος», ήτο αρχαία πόλη της Κρήτης της ελληνορωμαϊκής εποχής.
Δυτικότερα της σημερινής κωμοπόλεως «Βιάννος, η» και σε απόσταση
500μ. περίπου από αυτήν, ευρίσκονται ελάχιστα λείψανα, οχυρώσεις, τάφοι, κλπ.
Στους Σταδιασμούς αναφέρεται ότι η Βιάννος έκειτο μεταξύ Ιεραπύτνης
(σημ. Ιεράπετρα) και της Λεβήνος (σημ. Λέντας), αλλά μακριά από την θάλασσα.
Η Βιάννος ήτο πόλη ανεξάρτητη και αυτόνομη, είχε δικά της νομίσματα, τα
οποία έφεραν από το ένα μέρος κεφαλή γυναίκας (της Αρτέμιδας ή της Βιάννη)
και από το άλλο άνθος με την επιγραφή: ΒΙΑΝΝΙ1 .
Το Καστρί είναι παραθαλάσσιος οικισμός του Χόνδρου, της Επαρχίας
Βιάννου, του Νομού Ηρακλείου με 197 κατοίκους (απογραφή 2001) και κείται σε
υψόμετρο 20μ. Παλαιότερα πρέπει να ήτο Μετόχιον εποχιακής διαμονής για τη
συγκομιδή κυρίως χαρουπιών.
Πλησίον του οικισμού ευρίσκεται το ύψωμα Καστρί από το οποίο πήρε το
όνομα ο οικισμός και στο οποίο ο αείμνηστος Καθηγητής Νικόλαος Πλάτων έκανε
εξερευνητική εκδρομή το έτος 1957 επάνω στον απόκρημνο βράχο και διεπίστωσε
ότι αυτό εχρησίμευε κατά την αρχαιότητα ως Ακρόπολη-καταφύγιο.
Στο διάσελο και την υποκείμενη κλιτύ διακρίνονται πολλά λείψανα αρχαίων
οικοδομημάτων και εκεί ευρέθηκε μέγα λίθινο ιγδιόσχημο σκεύος και γεωμετρικός
πίθος, ο οποίος έφερε διάκοσμον αποτελούμενον από εμπίεστους ρόδακες.
Στο κοντινό νεκροταφείο της πόλεως είχε ευρεθεί πριν ένα πλαστικό
αγγείο με μορφή κεφαλής μικρού νέγρου και ευμεγέθης προτομή γυναικός των
ελληνιστικών χρόνων2 .

Στ. Σπανάκης, Πόλεις Κρήτης, τ.Ά. (Ηράκλειο 1991), σ. 185.
Στ. Σπανάκης, Πόλεις Κρήτης, τ.Α΄ (Ηράκλειο 1991), σ. 380, Ν. Πλάτων, Χρονικά,
περιοδικό «Κρητικά Χρονικά», τ. ΙΑ΄(Ηράκλειον 1957), σ. 330 κ.ε,
Αντ. Στιβακτάκης, Ο Χόνδρος Βιάννου στα μονοπάτια της ιστορίας (Ηράκλειο 2008), σ. 4647 και 166-167.
1
2

53

2. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου
Στη νότια κλιτύ βραχώδους υψώματος και πλησίον πηγής νερού υψώνεται
ο ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (26 Οκτωβρίου). Γύρω από αυτόν
διατηρούνται λείψανα παλαιών οικοδομημάτων, από τα οποία συνάγεται το
συμπέρασμα ότι ο ναός απετέλει άλλοτε το Καθολικό Μονής.
Ο ναός είναι ικανών διαστάσεων μονόχωρο, καμαροσκέπαστο οικοδόμημα
και στη σημερινή του μορφή προέρχεται από δύο οικοδομικές περιόδους, ήτοι:
α΄ οικοδομική περίοδος: 14ος αι. μ.Χ.
Αρχικά και πιθανώς κατά τον 14ον αι. μ.Χ. ανηγέρθη στη θέση αυτή ένα
μονόχωρο οικοδόμημα. Τούτο φέρει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη και καλύπτεται
με κτιστή καμάρα. Εσωτερικά η οροφή φέρει δύο ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια).
Εξωτερικά η οροφή φέρει κοίλα κεραμίδια.
Η ανατολική πλευρά του ναού περατούται σε μίαν ημικυκλική αψίδα, στο
μέσον της οποίας ανοίγεται ένα μονόλοβο παράθυρο. Επί της νοτίας πλευράς του
ναού ανοίγονται δύο παράθυρα.
Στο μέσον της δυτικής πλευράς του ναού θα ηνοίγετο μία είσοδος.
Στις εσωτερικές επιφάνειες του κυρίως ναού διατηρούνται λείψανα
τοιχογραφιών3.
β΄ οικοδομική περίοδος: 15ος αι. μ.Χ.
Σε μια δεύτερη οικοδομική περίοδο κατεδαφίσθηκε ο δυτικός τοίχος του
ναού και προσετέθη δυτικά αυτού ένας ορθογωνίου κατόψεως ευρύχωρος νάρθηκας,
το πλάτος του οποίου είναι μεγαλύτερο του πλάτους του κυρίως ναού, ώστε στην
κάτοψη να σχηματίζεται ένα Τ. Η βόρεια κεραία του νάρθηκα έχει μεγαλύτερο
μήκος από την νότια.
Ο νάρθηκας καλύπτεται με καμάρα και φέρει εξωτερικά κοίλα κεραμίδια.
Στο μέσον της νοτίας αυτού πλευράς ανοίγεται μία είσοδος, η οποία φέρει λίθινο
περιθύρωμα. Στο μέσον της δυτικής πλευράς του νάρθηκα ανοίγεται δεύτερη
είσοδος. Στο βόρειο τμήμα της δυτικής πλευράς αυτού ανοίγεται ένα παράθυρο.
Στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του νάρθηκα διατηρούνται λείψανα παλαιών
τοιχογραφιών.

G. Gerola, Elenco, αρ. μην. 736, σ. 210,
G. Gerola - Κ. Λασηθιωτάκης, Κατάλογος, αρ. μην. 736, σ. 100.
3
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ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ
Αψίδα
Τεταρτοσφαίριο: Εικονίζεται, ως συνήθως, η Θεοτόκος στηθαία, μετωπική,
βρεφοκρατούσα, στον τύπον της Πλατυτέρας.
Κόγχη: Στην εσωτερική επιφάνεια της κόγχης του Ιερού Βήματος εικονίζοντο
αρχικά τέσσερις ολόσωμοι Ιεράρχες, εστραμμένοι, προς το κέντρο της αψίδας,
φέροντες αρχιερατικά άμφια και κρατώντας ανεπτυγμένα, ενεπίγραφα ειλητάρια,
συλλειτουργούντες. Από αυτούς διατηρούνται μόνο οι δύο του νοτίου μισού της
κόγχης, ήτοι (από Β. προς Ν.):
1. Νικόλαος Μύρων. Δεν διατηρείται
2. Ιωάννης Χρυσόστομος: Δεν διατηρείται
3. Μέγας Βασίλειος: Κρατεί ανεπτυγμένο ειλητάριο με το κείμενο:
«[+ΟΥΔΕΙC ΑΞΙΟC
ΤΩΝ CΥΝΔΕΔΕΜΕ
ΝΩΝ ΤΑΙC CΑΡΚ
ΙΚΑΙC ΕΠΙΘΥ
ΜΙΑC] ΚΑΙ Η
ΔΩΝΑΙC ΠΡΟ C
ΕΡΧΕ(CΘΑΙ)…» .4
4. Γρηγόριος Θεολόγος: Κρατεί ανεπτυγμένο ειλητάριο με το κείμενο:
«Κ(ΥΡΙ)Ε Ο Θ(ΕΟ) C ΗΜΩΝ
Ο ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙC
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΕΠΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ
ΕΡΓΑ CΟΥ….»5

Ανατολικό μέτωπο
Άνω ζώνη: Εικονίζεται η Αγία Τριάς, σύμφωνα με τον βυζαντινό εικονογραφικό
τύπο της απεικονίσεως της Φιλοξενίας του Αβραάμ6.
Ευχή η οποία αναγιγνώσκεται υπό του ιερέως κατά τη διάρκεια του Χερουβικού Ύμνου, από
την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Ιερατικόν, σ. 126-127.
5
Ευχή των Κατηχουμένων από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Ιερατικόν, σ.
124-125: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν ουρανοίς κατοικών και επιβλέπων επί πάντα τα έργα
Σου...»
4

6

Γεν. ΙΗ΄ 1-16.
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Μεσαία ζώνη: Παρίσταται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
Κάτω ζώνη: (από Β. προς Ν.)
1. Άγιος Διάκονος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς
Εικονίζετο βόρεια της κόγχης, αλλά η παράσταση δεν διατηρείται.
2. Άγιος Διάκονος Ρωμανός ο Μελωδός
Καμάρα
Στην επιφάνεια της καμάρας του Ιερού Βήματος εικονίζεται, ως συνήθως, η
Ανάληψη του Χριστού.
2. ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ
Καμάρα
Στις εσωτερικές επιφάνειας της καμάρας του κυρίως ναού θα εικονίζοντο
συνθέσεις από τον κύκλο του Δωδεκαόρτου, ήτοι:
1. Γέννηση του Χριστού
2. Υπαπαντή
3. Βάπτιση
4. Μεταμόρφωση
5. Έγερση Λαζάρου
6. Βαϊφόρος
7. Σταύρωση
8. Ανάσταση (κάθοδος στον Άδη)
9. Λίθος
10. Πεντηκοστή
11. Κοίμηση Θεοτόκου
Νότιος τοίχος (από Α. προς Δ.)
Διακρίνονται λείψανα ολόσωμων, μετωπικών Αγίων.
Βόρειος τοίχος (από Δ. προς Α.)
Εικονίζονται ολόσωμοι στρατιωτικοί Άγιοι.
Δυτικός τοίχος
Διατηρούνται ελάχιστα λείψανα τοιχογραφιών. Πιθανώς στη θέση αυτή να
υπήρχε μνημειώδης παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας και της Μελλούσης
Κρίσεως.
3. ΝΑΡΘΗΚΑΣ
Διατηρούνται ελάχιστα λείψανα τοιχογραφιών.
Νότια εξωτερική πλευρά νάρθηκα
Άνωθεν της νοτίας εισόδου του νάρθηκα και στο τύμπανο του τυφλού
αψιδώματος εικονίζεται ο Πάτρωνας του ναού Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο
Μυροβλύτης.
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ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ
Στις εσωερικές επιφάνειας των τοίχων του ναού διατηρούνται μεταξύ άλλων και
τα εξής χαράγματα:
1. «1460 di (e) 8 No/ebrio. Hic/fuit Do/menico, ba/coli»
2. «1476»
3. «1731»
4. «1740»
5. «1767»
6. «1783/π(α)π(ά) Μιχελίς /Μαγεράκις/Επίτροπος»
7. «1786»
8. «DUX/F(RANCISCUS) C(ORNARUS)»
9. «Νικόλας/Γεωργίου/».
Ο ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα σημαντικό μεσαιωνικό μνημείο της
περιοχής και της Κρήτης γενικότερα. Η μελέτη και η δημοσίευση αυτού και
των σωζομένων σε αυτόν τοιχογραφιών και χαραγμάτων, μας παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες, σχετικά με την εξέλιξη της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής και με την ζωή των κατοίκων της περιοχής κατά τους μέσους χρόνους.

Άποψη του Καθολικού της Μονής του
Αγίου Δημητρίου του Γαλατοχτισμένου.
(Φωτ. Ν. Ψιλάκης)

Ερειπωμένα κελιά στο δυτικό περίβολο της
Μονής του Αϊ-Δημήτρη του Γαλατοχτισμένου.
(Φωτ. Στ. Γρατσέας, 2006)

Νότια είσοδος
του Καθολικού
της Μονής Αγίου
Δημητρίου
Γαλατοχτισμένου
(14ος αι.)
(Φωτ. Ν. Ψιλάκης)
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Β΄ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
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ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ
Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη
Η μαντινάδα αποτελεί μια καθολική εκφραστική φόρμα, με την οποία εκδηλωνόταν
ανέκαθεν η ποιητική διάθεση των Βιαννιτών. Κάλυπτε και καλύπτει όλες τις
εκδηλώσεις της ζωής της βιαννίτικης κοινότητας και παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη
ευελιξία, που εκδηλώνεται, με τη συνεχή επέκτασή της σε νέες θεματικές. Δεν
υπάρχει θεματικό πεδίο, που να είναι απρόσιτο στη βιαννίτικη μαντινάδα.
Την ποιητική ροπή των Βιαννιτών, την διαπιστώνουμε και μέσα στο έργο του
Ιωάννη Κονδυλάκη. Στον Πατούχα, στην Πρώτη αγάπη αλλά και σ’ άλλα διηγήματά
του, είχε ως πρότυπα για, τους χαρακτήρες, των έργων του, υπαρκτά, πρόσωπα της
Βιάννου, τα οποία διακρίνονταν για την εξαιρετική ετοιμότητά τους, στο ταίριασμα
της μαντινάδας. Στον Πατούχα, οι ήρωες του, λένε 13 συνολικά μαντινάδες και
όλοι θυμόμαστε με πόση ακρίβεια και σβελτάδα, η Σπυριδολενιά, ο Σαϊτονικολής,
ο Τερερές κι άλλοι συνθέτουν κατά περίσταση την ανάλογη μαντινάδα.
Οντέ μιλείς πέφτουν ανθοί κι οντέ γελάσεις ρόδα,
φως μου, το ζαριφλίκι σου σ’ άλλη κιαμιά δεν το ‘δα.
Λέει, ο Σαϊτονικολής για τη μέλλουσα νύφη του την Πηγή, ενώ, σ’ άλλο σημείο, ο
Πατούχας διαμαρτύρεται στη Μαργή:
Σαν μου την ήψες τη φωτιά ήπιασες το λαΐνι,
και κάνεις πως τη λαντουράς μα κείνη μπλιο δε σβήνει.
Σε χειρόγραφα σημειωματάριά του ο Ιωάννης Κονδυλάκης, είχε καταγράψει παλιές
βιαννίτικες μαντινάδες, που φανερώνουν το ποιητικό τοπίο της Βιάννου και πριν
το 1900.
Αναφέρω μερικές αντιπροσωπευτικές:
Κυπαρισσάκι μου ψιλό σείσου και κάμε αέρα,
να κελαϊδήσουν τα πουλιά να ξημερώσει η μέρα.
Ως και τση κρεβατίνας σου τα πράσινα τα φύλλα,
αν βουληθείς να μ’ αρνηθείς θα μαραθούν κι εκείνα.
Η αγάπη βράχους καταλεί και τα θεριά μερώνει
κι εγώ την έχω στην καρδιά πώς δε με θανατώνει.
Στη βιαννίτικη προφορική παράδοση της μαντινάδας, συναντούμε λογότυπους
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και μοτίβα που υπάρχουν σε αρχαία επιγράμματα, στο δημοτικό τραγούδι, καθώς
και σε έργα της κρητικής λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα στον Ερωτόκριτο.
Συχνοί λογότυποι στη μαντινάδα της Βιάννου είναι: «φεγγάρι παραπονιάρικο»,που
δηλώνει μοναξιά,
Χαμήλωσε φεγγάρι μου κι απόψε που ‘χω πόνο,
ν΄ακούσεις το παράπονο που ‘χω και μαραζώνω.
ή που φυλάσσει καλά κρυμμένα μυστικά,
Φεγγάρι τόσα μυστικά που σου ‘χουν ειπωμένα,
να μη σ’ ακούσω μια φορά να ξεστομίσεις ένα.
«βουνά αμετακίνητα», που δηλώνουν σταθερά αισθήματα,
Ωστέ να στέκουν τα βουνά θα στέκω στη φιλιά σου,
θα στέκω στην αγάπη σου κι εσένα πάλι ξα σου.
«ακρογιάλια» και «κύματα» που ακούν και παίρνουν τους καημούς
Βαρέθηκα το δάκρυ μου, να βγάνω στο ακρογιάλι
να χάνεται στα κύματα να μη το βλέπουν άλλοι.
ή κι άλλα μοτίβα, που εκφράζουν, ποικίλους φορείς δράσης. Έτσι, ο μαντιναδολόγος,
είχε και έχει ένα βασικό υλικό, που μπορεί να το αξιοποιήσει μέσα στο στίχο,
ανάλογα πάντα, με τις ανάγκες της σύνθεσής του.
Χαρακτηριστική αρχική φράση μαντινάδας, που πυροδοτεί τη σκέψη του
μαντιναδολόγου για να εκφράσει επιθυμία και μεράκι, είναι το «Ήθελα να ‘μουν…»
Ήθελα να’μουν αητός στα νέφη να πετάξω
να πάω κόντρα του καιρού κι ας ήθελα πλαντάξω.
Ο κώδικας που συχνά χρησιμοποιεί ο Βιαννίτης μαντιναδολόγος για τον έπαινο του
ωραίου, της γυναικείας ή της αντρικής ομορφιάς, επιτυγχάνεται άλλοτε μέσα από
την παραβολή με τη θεό¬τητα, ή την ομορφιά της φύσης.
Ποια ροδισμένη ροδαυγή σ’ έχει ο θεός πλασμένη
κι όταν γελάς σαν να θωρώ τον ήλιο να προβαίνει.
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Γενικά, μοτίβα έμπνευσης, δίνει όλο το τοπίο της Βιάννου. Τ’ άστρα της τα
χιλιομέτρητα, η ροδαυγή της, η απαλή πνοή τ’ ανέμου απ’ τα όρη ή το γιαλό, τα
μύρια χρώματα και τα αρώματα από τα λιβάδια της, όπως και το σπινθηροβόλο
βλέμμα και η γεμάτη ευαισθησίες και λεβεντιά βιαννίτικη ψυχή.
Στη Βιάννο, όπως και σ’ όλη την Κρήτη, έχομε τις ερωτικές μαντινάδες,
Εγώ σου λέω σ’ αγαπώ κι εσύ τσουρλάς χαράκια,
άφησε τα πεισματικά και πιάσε τα κανάκια.
Στη γειτονιά σου θα γεννώ περβόλι με τα ρόδα,
να με θωρείς αγάπη μου χίλιες φορές την ώρα.
Γνωμικές μαντινάδες,
Υπομονή στον άνθρωπο είναι μαργαριτάρι
απού βαστά και νταγιαντά από το θεό έχει χάρη.
Κάποιες αναφέρονται σε τοπωνύμια,
Σαν αποθάνω θάψε με στον Άγιο Κωνσταντίνο,
που ‘ναι κοντά το Μαυρικό κρυγιό νερό να πίνω.
Άλλες μιλούν για πείσματα
Απού την ακροποταμιά δε λείπει η πρασινάδα,
κι αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.
Περιστασιακές μαντινάδες, και θ’αναφέρω δύο μαντινάδες μαζί με το ιστορικό που
τις προκάλεσε:
Παλιά αψηφώντας το χιόνι, τη βροχή και το βιαννίτικο βοριαδάκι, έφευγαν παρέες
από τη Βιάννο, με τον βιολάτορα Μύρο Κουτρουμπάκη και έκαναν καντάδες, στα
κορίτσια στον Πεύκο, όπως και στην μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Ελίνας,
την πολύ όμορφη κυρία Μαίρη Κτιστάκη-Κονσολάκη. Όμως, τα χρόνια πέρασαν,
τα κορίτσια παντρεύτηκαν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Ένα καλοκαίρι, λοιπόν, σε
γάμο στο Καλάμι, που, πήγε, η Μαίρη η Κονσολάκη και την είδε ο Μύρος, που
έπαιζε βιολί, την καλωσόρισε με την παρακάτω μαντινάδα:
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Να μου πληρώσεις τσι βραδιές και τσι κακονυχτάδες,
πουρχόμουνα και σου ‘κανα στο Πεύκο τσι καντάδες.
Η επόμενη περιστασιακή μαντινάδα ειπώθηκε για τον πατέρα μου, με την παρακάτω
αφορμή.
Κάποτε, ο πατέρας μου ο Δημήτρης Μιχελογιαννάκης, ως αγροτικός γιατρός στη
Βιάννο, αναγκάστηκε να ξεγεννήσει μια αγαπημένη Βιαννίτισσα, νύχτα χειμώνα
με χιόνι, μέσα σε ταξί, δίχως άλλη επιλογή, στη μέση της διαδρομής ΒιάννουΗρακλείου. Έκοψε τον ομφάλιο λώρο, με ονυχοκόπτη, αφού δεν διέθεταν άλλο
κατάλληλο μέσο, φρόντισε τη γυναίκα και όλα πήγαν καλά, στις δύσκολες εκείνες
συνθήκες. Οι τρεις τέσσερις συνεπιβάτες μέσα στο ταξί, που στο μισοσκόταδο
είδαν το μωρό, είπαν να ζήσει ο γιος και γύρισαν ξημέρωμα πια στη Βιάννο.
Εκεί μαθεύτηκε αμέσως, το γεγονός της γέννησης αγοριού, μα οι γιαγιάδες, που
αργότερα άλλαξαν τις πάνες του μωρού, πήραν τεράστια έκπληξη, γιατί το μωράκι
ήταν εφταφάνερα κοριτσάκι. Μάλιστα το ζευγάρι είχε κι ένα αγοράκι, οπότε η
χαρά ήταν ανέλπιστη με την αλλαγή της είδησης. Ε…τότε η θεία μου η Μαρία η
Πλατζουνάκη-Παπαμαστοράκη, ετοιμόλογη και με χιούμορ, έβγαλε την παρακάτω
μαντινάδα:
Άλλος γιατρός δε βρίσκεται σαν το Μιχελογιάννη,
απού γεννιούνται αρσενικά και θηλυκά τα κάνει.
Μεταφορικές μαντινάδες αποδίδουν παραστατικά τη συνήθεια των Βιαννιτών να
εκφράζουν ποιητικά την ερωτική τους διάθεση.
Σε αστραπόβροντη βραδιά, σε κύματα αφρισμένα,
σε βάρκα ατιμόνευτη, είμαι μακρά ‘πο σένα.
Μαντινάδες, που εκφράζουν λύπη, χωρισμό, πάθος ή βάσανα τση αγάπης,
Έχασα την αγάπη μου και συ ρωτάς φεγγάρι,
γιάντα ο ύπνος δεν μπορεί τα βράδια να με πάρει.
Βαθιά βαθιά αναστέναξα κι είπα ω Παναγιά μου,
και μην τα δίνεις αλλουνού τα πάθη τα δικά μου.
Τα αναστεναγματάκια μου, χαλάλι σου τα κάνω,
να μη σε βασανίζουνε στον κόσμο τον απάνω.
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Την τύχη μου θα πα να βρω στα όρη που γυρίζει
να την ρωτήσω να μου πει γιάντα με βασανίζει.
Επιθυμίες,
Ήθελα μόνο μια φορά δάκρυ χαράς να βγάλω,
να δω αν είναι δροσερό ή καίει σα και τ’ άλλο.
Φεγγάρι που’σαι στα ψηλά και μόνο εσύ τη βλέπεις,
ήθελα να γινόσουνα για ένα λεπτό καθρέπτης.
Είναι γνωστό το βιαννίτικο χιούμορ, που υφαίνει στο άψε σβήσε δίστιχο
Λογιάζομαι τη θάλασσα πόσο βαθιά ανοίξαν,
τα χώματα που βγάλανε που διάολο τα ρίξαν.
Και πειρακτικές μαντινάδες,
Σερβίρει σου να μ’ αγαπάς μα μένα δε σερβίρει,
γιατί ‘χω μέσα στη καρδιά, άλλης καρδιάς χατίρι.
Ή για όνειρα,
Αν έρθει Θε μου τ’όνειρο κάμε τη νύχτα χρόνο,
φτάνει με μένα η χαρά ενός ονείρου μόνο.
Τση θάλασσας τα κύματα ρωτώ μα δε μου λένε,
όνειρα που’καμα για σε, βουλιάξανε γη πλένε.
Σε όλες τις κοινωνικές συναναστροφές και τις διαπροσωπικές επικοινωνίες οι
Βιαννίτες μαντιναδολόγοι υπηρετούσαν και υπηρετούν με ακρίβεια την τελετουργία
της μαντινάδας.
Αυτήν την τελετουργία, που μόνο σε συνθήκες οίστρου και κατάλληλης ψυχικής
διάθεσης, έφερνε από το βάθος της ψυχής την πηγαία και αυθόρμητη έκφραση της
στιγμής. Αυτής της στιγμής που το μεράκι κατακυρίευε το είναι του μαντιναδολόγου.
Χωρίς το κατάλληλο ερέθισμα, στημένα και προμελετημένα, δίχως αφορμή και
λόγο, η ψυχή δεν ανοίγεται ποιητικά προς τα έξω.
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Για μένα τ’άστρο τση αυγής εχάθη και δε βγαίνει,
γιατί πληγώθηκε η καρδιά κι ώστε να ζω δε γιαίνει.
Φαντάστηκα μια ξαστεριά χωρίς αστέρι ένα,
μα δεν φαντάστηκα ποτέ ζωή χωρίς εσένα.
Η βιαννίτικη παράδοση, αγκαλιάζει με μαντινάδες όλο το πλαίσιο της ζωής.
Γνωστά είναι το σαρανταμαντίναδο, τα εκατόλογα και οι μαντιναδομαχίες, που
λειτουργούν κατά το σχήμα: πρόκληση-απάντηση.
Πρόκληση:
Εθάρρουνα πως ήπηρες κανένα να’ χει κάλλη,
Μα σ’ ήπηρες τη παραστιά που στένω το τσικάλι.
Απάντηση:
Τα’ παμε τα μιλήσαμε είναι νερό κι αλάτσι,
Αύριο στεφανώνομαι και τσι χυλόφτες φάτσι.
Η βιαννίτικη μαντινάδα εκφράζει με έναν τρόπο άμεσο και αξιόπιστο, ήθος,
πνεύμα ελεύθερης βούλησης, ενότητα του ανθρώπου με τη Φύση και οικουμενικές
αξίες. Κάθε λέξη έχει ακριβή λόγο ύπαρξης και με εκφραστική τόλμη, το τελικό
αποτέλεσμα της δημιουργίας του μαντιναδολόγου, στοχεύει στην έκπληξη, τη
δυνατή εντύπωση και στο να πλήξει ψυχικά, διανοητικά και αισθητικά τους δέκτες
του.
Τον βράχο δέρνει η θάλασσα μα προτιμά να πέσει
στα βάθη του ωκεανού παρά ν’ αλλάξει θέση.
Κάμε με Θε μου στη κορφή βιόλα κι εκείνη χιόνι,
να δροσερεύω και ν’ ανθώ όταν αυτή θα λιώνει.
Ποιος έρωτας σου πάντηξε αυγή και γέλασε σου,
γιατί με τόσα χρώματα δεν έχεις βγει ποτέ σου.
Στη Βιάννο ο τόπος λειτουργεί σαν ηχείο κι από κάποιες θέσεις του χωριού, ο
ήχος απλώνεται και διαχέεται έως πέρα μακριά. Αυτό το αξιοποιούσαν πάντα οι
κανταδόροι και κατέληγαν συνήθως σε συγκεκριμένα στέκια με καλή ακουστική.
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Έτσι εύκολα το βιαννίτικο βοριαδάκι, φορτωμένο με μαντινάδες κι ανοιχτές
κοντυλιές, Αορείτη ή Καρυδιώτη, έμπαινε απ’ τα μισάνοιχτα παραθύρια στις
κάμαρες, για να συμπαρασύρει κι άλλους στη μαγεία της νύχτας ή της αυγής.
Μόνο όταν έρθεις να με βρεις μες, τη δική του, αγκάλη,
αυγή μου, θα σε πω, γλυκιά, όπως, σε λένε οι άλλοι.
Ως γέννημα θρέμμα της Άνω Βιάννου τα πρώτα νανούρισματα και τα κανακέματα
της μάνας μου, ήταν όλα υφασμένα με μαντινάδες. Ο απόηχος μαντολίνου ή βιολιού
με βιαννίτικες κοντυλιές ή Στειακές του Καλογερίδη, υπάρχουν μέσα μου, σαν να
έρχονται, τώρα μόλις, με την πνοή του ανέμου απαλά, από την Αγιά Πελαγιά, από
την άκρη του χωριού μας ή κάποια γεμάτη λουλούδια μεσοστενιά.
Φεγγάρι μου χαμήλωσε αγνάντια σου να κάτσω,
να σε γεμίσω στεναγμούς το χρώμα σου ν’αλλάξω.
Ήθελα να’χα δύναμη τον ουρανό ν’ αλλάξω,
να βάλω τ’ άστρα στη σειρά το σ’ αγαπώ να γράψω.
Οι γιαγιάδες μου και οι θείες μου, στη Βιάννο, σαν ήμουν μικρό παιδί, μαζί με
παραμύθια, μου ’λεγαν και μαντινάδες.
Πράσινη διαμαντόπετρα μες το νερό δε λιώνει,
Κι απού αγαπά μελαχρινό ποτέ δε μετανιώνει.
Όσο κι αν φέγγει η αστραπή η λάμψη δε σου μοιάζει,
γιατί όντα δει τα μάτια σου, κι εκείνη σκοτεινιάζει.
Σ’ ένα κλαδί τση αμυγδαλιάς που’ χει γοργό ν’ ανθίσει
εκιά πηγαίνει η σκέψη μου όταν σε συναντήσει.
Σε σχολεία, η μαντινάδα δεν διδάσκεται.
Τα θρανία εντούτοις, όπως είδα πριν μήνες στο Λύκειο της Βιάννου, έχουν πάνω
τους γραμμένες και μαντινάδες. Σίγουρα λοιπόν, υπάρχει συνέχεια. Χρειάζεται όμως
προσοχή, γιατί στις μέρες μας, πια, η μαντινάδα δεν κάνει το γύρο του χωριού, ώστε
να δουλευτεί και να αξιολογηθεί από έμπειρους. Καλώς ή κακώς κυκλοφορούν με
ευκολία δίστιχα, που απέχουν πολύ, από το βάθος και την ποιότητα του ποιητικού
είδους, που εννοούμε όταν λέμε μαντινάδα. Χρειάζεται λοιπόν να διακρίνει κανείς
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τον γνήσιο, πηγαίο, λόγο, κι αυτό νιώθω πως κατακτάται, ίσως, μόνο, μέσα από
εμπειρία με γνήσια παραδοσιακά ακούσματα και τριβή με παλιότερα μοτίβα.
Στη βιαννίτικη μαντινάδα, συνεχίζεται η αντίληψη της ελληνικής αρχαιότητας, ότι,
το κάλλος και το αγαθό είναι ταυτόσημα, κι οι ηθικές και οι αισθητικές αξίες πάνε
μαζί. Απέναντι στον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης, η βιαννίτικη μαντινάδα
κρατά την ταυτότητα του τόπου μας.
Κι είναι φανερή η αξία που αποχτά η τοπική ταυτότητα και το τοπικό πολιτισμικό
μοντέλο, στην δυστυχώς ταραγμένη σημερινή εποχή μας.
Η βιαννίτικη μαντινάδα, έχει συσσωρεύσει πολλών γενεών πείρα, ευαισθησία και
λαϊκή σοφία.
Στα πλαίσια της παραδοσιακής κοινωνίας, γίνεται ένα μοναδικό σχολείο αξιών και
αισθητικής και γλωσσικής καλλιέργειας.
Το φεγγάρι είναι λαμπρό από την εποχή του Ομήρου. Αντί «φαεινήν σελήνην»
εμείς στη Βιάννο συνεχίζομε να του τραγουδούμε:
Φεγγάρι μου λαμπρότατο τση νύκτας ταχυδρόμος
πε του πως θα τον αγαπώ, ώστε να στέκει ο κόσμος.
Κι αυτό, άλλοτε χλωμό κι άλλοτε χαμογελαστό, θα κρατάει πάντα πάνω του
φυλαγμένη κι ανεξίτηλη, όλη τη βιαννίτικη παράδοση, που συγκινεί την ψυχή μας.
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Μαντινάδες διαχρονικές
Αρχείο Γ.Δ.Χ.
Α. Ελπινίκης Παπαμασοράκη
Ας ήτανε το παρελθόν πάλι παρόν να γίνει,
Μα πέρασε και χάθηκε η εποχή εκείνη.
Οντέ περνάς να μη σφυράς κι η μάνα μου προβαίρνει
και κοκκινίζει η μούρη μου και το καταλαβαίνει,
ο Μήτσος μέσα στους πολλούς με χαιρετά με τρόπο,
για να μη γίνει αντιληπτός, των ισχυρών του τόπου.
Η κοινωνία είναι κριτής και δε θα σου περάσει,
θα δει πως μας κατάντησες, να σε καταδικάσει
κάνε καλό και ρίξε το στη μέση του πελάγου,
κι ανθρώπου που ’καμες καλό όσο μπορείς φυλάγου.
Στο ποτιστήρι πέρδικα να ’χεις σαφή το νου σου,
γιατί θα δεις απότομα και ξαφνικά τσ’ εχθρούς σου.
Κελεηδοποταμίσσα μου, μην κελαηδείς στα ρυάκια
για θα σε φάνε τα θεριά και τ’ άγρια γεράκια.
Η απάντηση:
Μα του χωριού ’μαι γέννημα και του βουνού ’μαι θρέμμα,
και δε με παίρνει εύκολα κειανούς ρυακιού το ρέμα.
Τα λόγια που δε γράφονται είν’ άχερα στ’ αλώνι.
όπου τα παίρνει ο άνεμος και ποιος τ’ ανεμαζώνει.
Θωρώ, κάνω πως δε θωρώ, γροικώ, φράσω τ’ αυτιά μου,
γιατί αν πω ’γώ το σωστό θα βρω και τον μπελά μου.
Στη μέση-μέση τσ’ εκκλησιάς ήστεκα σαν τον μπούφο,
τον άρτο τον εφάγασι όσοι φορούσαν σκούφο.
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Β. Μαριάνα Παναγιωτάκη
Με αναμνήσεις την περνώ σήμερα τη ζωή μου,
μα ρώτησέ με να σου πω την παραπόνεσή μου.
Σαράντα χρόνια ήσκαφτα τη γη με τη βελόνα,
για να ’βρω την αγάπη μου, τη μαραμαροκολώνα.
Με τ’ αγριοπερίστερα χαιρετισμούς μου πέμπε,
των ήμερων περιστεριών μην το σε κάνεις φέδε.
Τα γρόσα που μου δώσανε ήταν καλλιά να δώσω,
να πάρω κοπελιά καλή, να μην το μετανιώσω.
Γ. Γιάννη Κοντάκη (σωμαρά)
Σ’ αυτό τον κόσμο ο άνθρωπος, αν κάμει κι αν δεν κάμει,
τίποτε δεν τ’ ακολουθεί, μόνο το κόπο χάνει
Φίλους πολλούς εγνώρισα τώρα δεν τους γνωρίζω,
μα και καφέ να με κερνούν, δεν τους ξεκαθαρίζω.
( λέγεται για όσους εγκαταλείπουν παρέες, συντροφιές, κόμματα κλπ.)
Το τελευταίο κουστούμι δεν έχει τσέπες.
(εννοεί για να βάλει κάτι αυτός που το φοράει κατά το θάνατο του)
Τα μάτια μου στραβώσανε, τα πόδια μου πονούνε,
τ’ αυτιά και το κεφάλι μου, κείνα με συντηρούνε.
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Βιαννιτοπούλα
Του Εμμ. Σπ. Χλειουνάκη, συν/χου Αξιωματικού
Βιαννιτοπούλα ροδαλή
πανώρια σενιορίτα
στις ροδαμιές και στις μυρτιές
στου Μυρταρά την αμπολή
μαδά μια μαργαρίτα
και ροβολά στις ρεματιές.
Δυο αγριοπερίστερα
στον κόρφο της φωλιάζουνε,
ραμφίζουνε, σκαρίζουνε,
την οργαντίνα σκίζουνε
και κάτω απ’ το μπλουζάκι της
δυο βραχανθάκια κοραλλιά
θαμπά αντιφεγγίζουνε.
Ο Μανώλης απ’ την πλαγιά
- σαν τον Πατούχα απ’ τα παλιά
που το Πηγιό του λαχταρά –
τα βλέπει τρέμει και σκιρτά.
Από το μύρο τους μεθά
και πιάνει τη φλογέρα
κι αναστενάζουν τα βουνά,
σωπαίνουν τ’ άγρια πουλιά
και νότες πόνου κι’ έρωτα
μυρώνουν τον αγέρα.
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ΨΑΛΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
του Μανόλη Γ. Στρατάκη, συν/χου Μετεωρολόγου- Ψάλτη
Έχει αποδειχτεί πως η λεγόμενη βυζαντινή μουσική αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας
ελληνικής μουσικής. Αιώνες τώρα η εκκλησιαστική ποίηση, από τα ποιήματα
του βασιλιά Δαβίδ ως σήμερα, μαζί με τα δημοτικά μας τραγούδια, βρήκαν στη
βυζαντινή μουσική την τέλεια έκφρασή τους. Γι’ αυτό και ο Έλληνας θεωρούσε
ταυτόσημη την ορθόδοξη εκκλησιαστική ποίηση με τη βυζαντινή μουσική και ο
χρόνος δεν ανέτρεψε αυτή του την πίστη, που όμως πέρασε δια πυρός και σιδήρου.
Δοκιμάστηκε σκληρά στων Ευρωπαίων Σειρήνων τα μουσικά ακούσματα
που η ανερχόμενη από τα τέλη του19ου αιώνα ελληνική αστική τάξη άρχισε να
υιοθετεί και να προβάλει ως πολιτιστικό νεοτερισμό. Πίστευαν πως αυτός ήταν ο
μόνος τρόπος να προσθέσουν στα υλικά οφέλη από τις επιχειρηματικές οικονομικές
τους δραστηριότητες το κύρος που θα τους εξασφάλιζε την υπεροχή έναντι των
άλλων κοινωνικών τάξεων και την επιβολή τους σ’ αυτές. Όλα τα επιχειρήματα,
που θα μπορούσε να παρατάξει μια οποιαδήποτε αντίληψη, έμειναν πεταμένα στο
καλάθι τα ανυποληψίας με την επικράτηση της φυσικής εξέλιξης και της αλήθειας.
Ένα θέμα που είναι ανάγκη ν’ αποσαφηνιστεί είναι:
Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να ασκήσει κάποιος το λειτούργημα του ψάλτη;
Ασφαλώς η κύρια προϋπόθεση γι’ αυτό έπρεπε να ήταν η γνώση της βυζαντινής
μουσικής (σημειογραφίας). Αλλά ακόμα και σήμερα η βυζαντινή μουσική αποτελεί
προνόμιο του Πατριαρχείου, των Μητροπολιτικών Ναών, του Αγίου Όρους, των
Μεγάλων Μονών και των εκκλησιών των μεγάλων αστικών κέντρων.
Τα χιλιάδες χωριά της υπαίθρου δεν διαθέτουν μουσικούς ψάλτες και
εξυπηρετούνται εκ των ενόντων από ψάλτες πρακτικούς…..
Το αποτέλεσμα είναι να απομακρύνεται η σωστή μουσική ερμηνεία των ποιητικών
θρησκευτικών κειμένων, πότε περισσότερο, πότε λιγότερο, από τις ‘πρακτικές
αποδόσεις’.
Οι ελάχιστες περιπτώσεις που πρακτικοί ψάλτες με εξαιρετικό ‘μουσικό
αυτί’, αφομοίωσαν ψαλσίματα μουσικών συναδέλφων τους και απέδιδαν ορθά,
δεν αποτελούν βάση για οριστική λύση του προβλήματος που συνίσταται στην
εδραίωση της Βυζαντινής Μουσικής σ’ όλους τους τόπους ορθόδοξης χριστιανικής
εκκλησιαστικής λατρείας.
Είναι ολοφάνερο ότι η λύση του προβλήματος βρίσκεται στα χέρια της
‘’ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’, που καθώς παραβλέπει τον καλλιτεχνικό-αισθητικό-παράγοντα
που πάνω του στηρίχτηκε επί αιώνες το τελετουργικό μας εκκλησιαστικό σύστημα,
διαιωνίζει το πρόβλημα, παραβλέποντάς το τελείως. Κάποτε, για πολλούς λόγους,
ο σπουδαιότερος των οποίων είναι η διατήρηση της βυζαντινής μουσικής και η
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δυναμική της παρουσία στο μέλλον, η ΕΚΚΛΗΣΙΑ πρέπει να αναλάβει τη δαπάνη
σπουδών επιλεγμένων υποψηφίων ψαλτών στις επαρχίες και τη μισθοδοσία τους,
όπως γίνεται με τους ιερείς κλπ. Οι απόψεις μου αυτές δεν αντιστρατεύονται τη
σπουδαιότητα της προσφοράς των πρακτικών ιεροψαλτών, η παρουσία των οποίων
στα εκκλησιαστικά αναλόγια έχει αποκτήσει ‘θεσμικό’ χαρακτήρα και τίποτα
δεν μπορεί να μειώσει τη συνέργειά τους στην εκτέλεση των ιερών Ακολουθιών.
Ανακεφαλαιώνοντας, επισημαίνω ότι χωρίς τους πρακτικούς ψάλτες θα υπήρχε
θέμα λειτουργίας πολλών εκκλησιαστικών Ναών. Γι’ αυτό και η αναγνώριση της
προσφοράς τους είναι δίκαιη.
Πριν προχωρήσω στα διαμερίσματα του Δήμου Βιάννου, διευκρινίζω πως
τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι πλήρη, καθώς προέρχονται από ένα σχετικά μακρύ
παρελθόν, όπως αυτό έζησε ή ζει στη μνήμη κάποιων ανθρώπων, που σε πολλές
περιπτώσεις δεν μπορούν να δώσουν χρονολογίες με ακρίβεια. Αν η προοπτική
έπειθε ότι στο μέλλον θα συγκεντρώνονταν νέα πληροφοριακά στοιχεία, που θα
φώτιζαν και θα έκαναν ευκρινέστερο το θέμα μας, δηλ. το ψαλτικό αντικείμενο στα
χωριά του Δήμου Βιάννου, θα επέκτεινα τα χρονικά περιθώρια της έρευνας με την
προσδοκία καλλίτερου αποτελέσματος. Αλλά τέτοια προοπτική είναι ανύπαρκτη.
Έτσι λοιπόν, κατά το ‘μη χείρον βέλτιστον’, περιορίζομαι να μνημονεύσω όσους
σε διάφορα χρονικά διαστήματα πέρασαν από τα εκκλησιαστικά αναλόγια των
Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Βιάννου.
Στην πιθανή παρατήρηση ότι, αυτή η στεγνή αναφορά δεν προσθέτει κάτι το
ουσιαστικό, αντιτάσσω την ηθική υποχρέωση που έχομε να τιμήσομε, έστω και
με την καταγραφή των ονομάτων και των στοιχείων που υπάρχουν, μια τάξη
ανθρώπων που είχαν θέσει τις ψαλτικές τους δυνατότητες, στην εξυπηρέτηση των
διαφόρων ακολουθιών της ορθόδοξης εκκλησίας ανιδιοτελώς.
Αλλά και άλλος λόγος συνηγορεί στην καταγραφή των ψαλτών. Μην
ξεχνάμε πως ως και το 1980 περίπου η εκτέλεση των ιερών ακολουθιών στους
ιερούς ναούς τις είχε καταστήσει, ειδικά στην ύπαιθρο, κύρια ψυχαγωγία και
κοσμική επικοινωνία, όπου οι ψάλτες με τους παπάδες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Δίκαια, λοιπόν. η αναγνώριση.
Αλλά και άλλος σπουδαίος λόγος συνηγορεί υπέρ της αναφοράς, που γίνεται
τώρα με τις ‘γραμμές’ αυτές για τους ψάλτες.
Είναι η ιστορική προσφορά της ψαλτικής ενασχόλησης στη μόρφωση των
υπόδουλων ελληνοπαίδων επί τουρκοκρατίας και κατά συνέπεια η αποφυγή ‘παντός
πειρασμού’ που θα εξωθούσε σε παρεκλίσεις από το σωστό δρόμο τους νέους.
Σήμερα, με τη νέα τάξη πραγμάτων, που η καταναλωτική κοινωνία της έχει
θολώσει τα νερά, δεν είναι ευδιάκριτο το σπουδαίο και σημαντικό περιεχόμενο του
ψαλτικού λειτουργήματος.
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Ίσως γι’ αυτό το παρόν πτωχό μου γραπτό μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για
όσους καλοπροαίρετους γράφουν ιστορία, να ξαναρίξουν μια πιο σοβαρή ματιά
στο θέμα: ‘ψάλτες του παρελθόντος’ και να αποδώσουν τα του ‘Καίσαρος τω
Καίσαρι’….
Στους επόμενους πίνακες (καταλόγους) αναφέρονται οι ψάλτες, που τα ονόματά
τους έγινε δυνατό να μας γίνουν γνωστά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν
στον Γιώργο Χρηστάκη οι αναφερόμενοι στο τέλος του κάθε χωριού. Όπου έγινε
δυνατό αναφέρεται η περίοδος που έψαλαν ή το έτος γέννησής τους Τα χωριά θα
αναφερθούν κατά αλφαβητική σειρά.
1. Άγιος Βασίλειος
Γεώργιος Μαρκάκης
Νικόλαος Κονδυλάκης (γιατρός, έψαλε μόνο τη Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή)
Βασίλειος Χουλάκης
Εμμανουήλ Γεωργακάκης (δάσκαλος)
Αλέξανδρος Σπάρτης
Μιχάλης Χουλάκης
Λάμπης Χουλάκης
Χρυσόστομος Διακάκης
Δημήτρης Καλλέργης
(πληροφορίες: Νίκη Μακράκη, Δημήτρης Καλλέργης)
2. Αμιρά
Βασιλικάκης Μύρων (και Ματθαίος) 1918-1942
Βερυκοκάκης Λεωνίδας
Βερυκοκάκης Ιωάννης 1910-1935
Δασκαλάκης Γεώργιος του Ιωάν.
Ινιωτάκης Ιωάννης (Εμμ.)
Ινιωτάκης Πολυχρόνης 1930-1950
Ινιωτάκης Εμμανουήλ του Πολ. 1945-1999
Λουλάκης Μιχαήλ 1920-1948
Λουλάκης Μύρων 1920-1950
Λουλάκης Παύλος
Μαθιουδάκης Δημήτριος του Εμμ. (ψάλλει σε διάφορα κατά καιρούς χωριά)
Παντουβάκης Ματθαίος (Αναγνώστης) 1915-1943
Ραπτάκης Ιωάννης της Φιφής
Στρατάκης Νικόλαος 1933-1942
Τζιράκης Εμμανουήλ
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Συγγελάκης Νικόλαος
Χαλκιαδάκης Γεώργιος του Χαρ.
Χαλκιαδάκης Νικόλαος 1910-1937
Χρηστάκης Δημήτριος 1948-1977
Χριστοδουλάκης Γεώργιος 1944-2007
(πληροφορίες παπά Μανόλης Ν. Στρατάκης, Ακατερίνη παπά Μανόλη Σπάρτη)
3. Άνω Βιάννος
Καπετανάκης Εμμανουήλ
Καπετανάκης Μιχαήλ- Μιχαήλος (1867-1952)
Κατσαράκης Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1856
Κονδυλάκης Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1855
Κουφαλιτάκης Χαρίλαος. Έτος γεννήσεως 1872
Κυριακάκης Γρηγόρης. Έτος γεννήσεως 1880
Λουλάκης Γρηγόρης. Έτος γεννήσεως 1865
Μανδαλάκης Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1884
Παπαγιαννάκης Ιωάννης (Αναγνώστης). Έτος γεννήσεως 1870
Ραπτάκης Γρ. Γεώργιος (Πιτήδειος). Έτος γεννήσεως 1914
Σπανάκης Γεώργιος (Κυπαρισσάκι).
Σπανάκης Παντελής. Έτος γεννήσεως 1893
Στρατάκης Γ. Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1925
Συμβουλάκης Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1874
Νεότεροι
Αγαπάκης Εμμανουήλ. Έτος γεννήσεως 1916
Δοριάκης Πολυχρόνης. Έτος γεννήσεως 1924
Καρτσάκης Ιωάννης (δάσκαλος). Έτος γεννήσεως 1920
Παπαδημητράκης Ιωάννης. Έτος γεννήσεως 1924
(πληροφορίες, Μανόλης Γ. Στρατάκης
4. Άρβη
Αγγελάκης Γρηγόρης
Μαστοράκης Ιωάννης (δάσκαλος)
Παπαματθαίου Μιχαήλ
Πετράκης Ιωάννης
Σπάρτης Αλέξανδρος
Χουλάκης Λάμπης
(πληροφορίες, παπά Στυλιανός Γεωργιανάκης)
76

5. Αφρατί
Δαγαλάκης Μιχαήλ
Κανακουσάκης Νικόλαος του Γεωρ.
Κουναλάκης Σταύρος (Αναγνώστης)
Τζανάκης Μ. Λευτέρης
Τζανάκης Μ. Στάθης
Χαλκιαδάκης Μανόλης
(πληροφορίες, Σταύρος Κουναλάκης)
6. Βαχός
Αγγελάκης Εμμανουήλ (δάσκαλος)
Καργιολάκης Γεώργιος
Καργιολάκης Πολυχρόνης
Καργιολάκης Στέργιος
Κατωγιαννάκης Γεώργιος του Εμμ.
Πνευματικάκης Δημήτριος
Πνευματικάκης Ζαχαρίας
Σφακιανάκης Δημήτριος
Χρηστάκης Γεώργιος του Νικ. (αγράμματος) 1910-1920
(πληροφορίες Γ. Δ. Χρηστάκης)
7. Έμπαρος
Δρακωνάκης Εμμανουήλ
Καστρινάκης Βασίλεος
Κονδυλάκης Ιωσήφ
Κονταξάκης Γεώργιος
ΜαργαριτάκηςΜενέλαος
Μηλιαράς Ιωάννης
Παπαδάκης Γεώργιος
Περάκης Δράκων
Πίππας Θεόδωρος
Τσικνάκης Γεώργιος
Φουκαράκης Γεώργιος
Φουκαράκης Ιωάνης, ιατρός
Χατζάκης Εμμανουήλ
Ψιλάκης Γεώργιος
(Πληροφορίες Γιώργος Κονταξάκης)
77

8. Καλάμι
Αρχοντουλάκης Εμμανοήλ
Θεοδωράκης Ιωάννης (γεν. 1909)
Κασωτάκης Μιχαήλ
Μιχελινάκης Μιχαήλ
Σοχωράκης Απόστολος
Σοχωράκης Εμμανουήλ (δάσκαλος, πέθανε το1945)
Φραγκάκης Ιωάννης ( Σχολαρχείο γεννήθηκε το 1890)
(πληροφορίες Ευαγγελία Δασκαλάκη)
9. Καστρί
Πρεσβυτέρα Μαρία Γ. Βελιβασάκη, το γένος Ν. Χαριτάκη
Γεώργιος Αντ. Θεοδοσακης
Εμμανουήλ Ι. Χριστοδουλάκης
Περιστασιακά και άλλοι από το Χόνδρο ή και άλλα χωριά.
(πληροφορίες Αντ. Στιβακτάκης)
10. Κάτω Βιάννος
Βαβουρανάκης Γεώργιος
Μανδαλάκης Εμμανοήλ
Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης
Μηλιαρά Ζαϊρά
Μηλιαράς Νικόλαος
Παπαδάκης Δημήτριος
Προνάκης Δράκος
Τζανάκης Γεώργιος
(Πληροφορίες, Νίκος Παπαδάκης)
11. Κάτω Σύμη
Βασιλάκης Ευάγγελος
Παναράκης Γεώργιος 1920-1940
Παπαδόπουλος Γεώργιος 1970-1990
Ρηνάκης Λάζαρος 1940-1970
Συγγελάκης Γεώργιος
(πληροφορίες Ελπίδα Συγγελάκη)
12. Κατωφύγι-Ξενιάκο
Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
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Μακράκης Εμανουήλ
Μανωλάκης Εμμάνουήλ
Σωμαράκης Μιχαήλ
Φραγκάκης Γεώργιος
Φραγκάκης Ιωάννης
Φραγκάκης Νικόλαος
Χατζογιαννάκης Εμμανουήλ
Χατζογιαννάκης Εμμανουήλ
(Πληροφορίες, Γιώργος Κονταξάκης)
13. Κερατόκαμπος
Ψάλτες που κατά μικρά χρονικά διαστήματα έχουν σταθεί στο αναλόγιο.
Καπετανάκης Εμμανουήλ
Καρτσάκης Ιωάννης
Μπελιμπασάκης Ιωάννης
Παπαματθαιάκης Δημήτριος
Σπανάκης Εμμανουήλ
(πληροφορίες, Μανόλης Κοκολάκης)
14. Κεφαλοβρύσι
Βραχνάκης Λευτέρης (δάσκαλος)
Βραχνάκης Ιωάννης
Κοντάκης Γεώργιος
Κοντάκης Θεοδόσης
Λουλάκης Εμμανουήλ (δάσκαλος)
Μοσχοβάκης Κοσμάς
Ποντικάκης Γεώργιος
Ποντικάκης Δημήτριος
(πληροφορίες, Ιωάννης Κοντάκης, παπά Δημήτρης Γιαλιαδάκης)
15. Κρεββατάς
Αγγελάκης Μύρων
Αγγελάκης Εμμανουήλ της παπαδιάς
Διακάκης Βασίλειος
Ζωάκης Γεώργιος (Γεωργαλένιος)
Καρακωσταντάκης Στυλιανός
Κονδυλάκης Γεώργιος (καθηγητής)
Κονδυλάκης Νικόλαος
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Κυπριωτάκης Μιχαήλ (δάσκαλος)
Μαρκόπουλος Νικόλαος
(πληροφορίες, Νίκος Διακάκης, Γεώργιος Ι. Αγγελάκης)
16. Μάρθα
Αλεξάκης Χαρίδημος
Δραμητινός Ζαχαρίας
Ηλιάδης Γεώργιος (Μαραγκάκης)
Ηλιάδης Μιχαήλ
Κενδριστάκης Στέργιος
Λιοντάκης Χαρίλαος
Μαθιουδάκης Εμμανοήλ
Μανιαδάκης Μιχαήλ
Μελισσουργάκης Κώστας του Εμμ.
Μελισσουργάκης Σταύρος του Εμμ.
Μπιτσακάκης Μιχαήλ
Περάκης Ιωάννης
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζογιάννης Ιωάννης
Χατζογιάννης Μιχαήλ (Μιχαήλος)
(πληροφορίες, Δημήτρης Κουνενάκης)
17. Μηλλιαράδω
Ζερβάκης Εμμανουήλ
Ζερβάκης Εμμανουήλ
Περογιαννάκης Ευριπίδης
Χριστοφάκης Εμμανουήλ
(Πληροφορίες Γιώργος Κονταξάκης)
18 Πεύκος
Κιλιντζιράκης Εμμανουήλ
Μηλιαράκης Αριστομένης (δάσκαλος, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1943)
Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
Παπαδημητρόπουλος Εμμανουήλ
Πατεραντωνάκης Γεώργιος
Χατζοβασιλάκης Ιωάννης
(πληροφορίες, Μαίρη Κονσολάκη)
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18. Συκολόγος
Παλαιοί που έχουν πεθάνει
Γιανναδάκης Εμμανουήλ
Γιανναδάκης Ιωάννης
Γρηγοράκης Εμανουήλ, γιατρός
Στρατάκης Ιωάννης
Τσαγκαράκης Εμμανουήλ
Σημερινοί
Γιανναδάκης Ιωάννης
Δρακάκης Εμμανουήλ
Κωσταντάκης Γεώργιος
(πληροφορίες, Ιωάννης Μ. Γιανναδάκης)
19. Χόνδρος
Γιαμαλάκης Δ. Εμμανουήλ (Λόλης) έτος γεν. 1912
Γιαμαλάκης Νικόλαος – Αναγνώστης (Γιαμαλοδάσκαλος) έτος γεν. 1850;
Γιαμαλάκης Ν. Ιωάννης (γιος του Γιαμαλοδάσκαλου) έτος γεν. 1883
Δαμουλάκης Ε. Γεώργιος (Νταμουλογιώργης) 1931
Θεοδοσάκης Γ. Αντώνιος (Θεοδοσαντώνης)1879
Θεοδοσάκης Α. Γεώργιος1923
Κρασάς Ι. Μιχαήλ (Βράκας)1911
Μανετάκης Ν Γεώργιος (Γιώργης του παπά)1934
Μανετάκης Γ. Εμμανουήλ (καφετζής) 1932
Μανετάκης Ζαχ. Κωσταντίνος (Περίέργος) 1908
Παπαδάκης Μ. Εμμανουήλ (γέρος Παπαδάκης) 1865
Ραπτάκης Μ. Δημήτριος (Ραφτοδημήτρης) 1918
Σερμάκης Ε Νικόλαος (Σερμονικολής)
Συμιανάκης Ν. Εμμανουήλ (Σφακιανός) 889
Χρηστάκης Αλ. Μιχαήλ (Αλεξαντράκι) 1925
Χριστοδουλάκης Ι. Εμμανουήλ (Χριστοδούλης) 1924
Ψαρολογάκης Γ Αντώνιος
Ψαρολογάκης Ν. Εμμανουήλ 1954
Ψαρολογάκης Δ. Νικόλαος 1950
(πληροφορίες, Αντώνης Στιβακτάκης, Μανόλης Μανετάκης)
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ΛAΪKOI ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης, ιατρός, κρητικός χορευτής
Αρμενίζοντας στη βιαννίτικη μουσική παράδοση συναντάμε την υπέρμετρη
αγάπη των Βιαννιτών για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τη Βιάννο. Αυτή η αγάπη
φαίνεται μέσα από τη μουσική παράδοση της περιοχής, η οποία εκφράζεται με
τη βοήθεια των παραδοσιακών μουσικών οργάνων που υπάρχουν και στην
υπόλοιπη Κρήτη: τη λύρα, η οποία στο παρελθόν συνοδευόταν από το δοξάρι
με τα γερακοκούδουνα για να μπορεί να κάνει μουσική ζυγιά όταν δεν υπήρχε
άλλο όργανο συνοδείας, το βιολί, το μαντολίνο, τη μαντόλα, το λυράκι, την
ασκομαντούρα, τη μαντούρα, το φιαμπόλι, το νταούλι και το λαούτο (1,5). Aπό
τον Πατούχα του Κονδυλάκη μπορούμε να συμπεράνομε, ότι πιθανόν το δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα το βασικό μουσικό όργανο ήταν η λύρα και οι αγαπημένοι
χοροί ο πηδηχτός (μαλεβιζιώτης) και ο σιγανός. Αυτά τα λαογραφικά στοιχεία
μας δίνουν και μια εικόνα της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησης των
Βιαννιτών που εκείνα τα χρόνια ήταν η κτηνοτροφία (ποιμενική και οικιακή) και
σαν γνήσιοι αορείτες προτιμούσαν τους γρήγορους σκοπούς και χορούς παιγμένους
από τα ανάλογα μουσικά όργανα. Κοντά σε αυτά τα όργανα υπήρχε και η νανούρα,
βιαννίτικη μουσική αποκλειστικότητα της νεολαίας, που δεν ήταν άλλο παρά το
κέλυφος ενός χοντροχοχλιού ειδικά διαμορφωμένο και επεξεργασμένο (αφού το
άδειαζαν από το περιεχόμενο, τρυπούσαν τη βάση με καρφί 4-5 χιλιοστών που
στη συνέχεια έκλειναν με τη μεμβράνη που έπλεκαν οι ρογαλίδες) για να βγάζει
μουσικό ήχο όταν το φυσούσαν (9). Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες που
συνέλεξε ο Σάββας Πετράκης πριν το 1930 στη Βιάννο παιζόταν η λύρα και στη
συνέχεια λόγω της επιρροής που άσκησε ο Ευστράτιος Καλογερίδης κυριάρχησε
το βιολί, το οποίο με τη συνοδεία του μαντολίνου αποτέλεσαν την αγαπημένη
μουσική ζυγιά στα γλέντια και τις καντάδες των Βιαννιτών (1). Δεν είναι υπερβολή
να πούμε ότι κατά τις δεκαετίες πριν το 1950 ένα στα πέντε σπίτια στη Βιάννο είχε
και ένα μαντολίνο το οποίο παιζόταν από τον μαντολινάρη με τον πασαδόρο του
(αν υπήρχε) που κρατούσε το ρυθμό χτυπώντας τις χορδές του μαντολίνου με ένα
ειδικά διαμορφωμένο ξυλαράκι (1,10).
Η Βιάννος είναι ένα μουσικό σταυροδρόμι. Εδώ συναντώνται τρία
μουσικά μονοπάτια, από τη Σητεία – Ιεράπετρα, από το Μαλεβίζι – Πεδιάδα και
από το Μονοφάτσι, που δημιούργησαν και επηρέασαν την τοπική βιαννίτικη
μουσική παράδοση. Αυτό οφείλεται: α) στη γεωγραφία καθώς τα φυσικά σύνορα
της επαρχίας Βιάννου είναι η επαρχία Πεδιάδος, η επαρχία Μονοφατσίου και η
επαρχία Ιεράπετρας, β) διοικητικά, όπως προαναφέρθηκε, η Βιάννος κατά την
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ενετοκρατία υπαγόταν στην καστελλανία του Μπελβεντέρε που περιελάμβανε την
επαρχία Ριζίου ή Ριζοκάστρου ή Χρυσοκάστρου (σύμφωνα με τις ονομασίες των
ντόπιων κατοίκων για την επαρχία Βιάννου, πιθανόν διότι ήταν στους πρόποδες
του Δικταίου όρους), το Ανατολικό Μονοφάτσι και χωριά από την Ιεράπετρα.
Από τη Σητεία έχομε τις κλασσικές σητειακές κοντυλιές που παραλλάχθηκαν
σε βιαννίτικες. Εκτός από αυτό, καταλυτικό ρόλο στη μουσική παράδοση της
Βιάννου μετά το 1930, όπως προαναφέρθηκε, έπαιξε η μουσική προσωπικότητα
του Ευστράτιου Καλογερίδη. Από την Πεδιάδα καθοριστικό ρόλο στα μουσικά
δρώμενα της Βιάννου έπαιξε ο βιολάτορας Ηρακλής Σταυρουλάκης (1918-1994)
από την Επισκοπή, ο οποίος είχε άψογη τεχνική, ρυθμό και πολυάριθμα γυρίσματα,
ειδικά στον πηδηχτό (μαλεβιζιώτη). Την παράδοση του Ηρακλή Σταυρουλάκη
συνέχισε ο βιαννίτης μαθητής του, Μύρων Κουτρουμπάκης (1). Η παραδοσιακή
αυτή μουσική συνάντηση βρήκε γόνιμο έδαφος στην ευαίσθητη βιαννίτικη ψυχή
και δημιούργησε μια ξεχωριστή μουσική παράδοση με το δικό της ιδιαίτερο ύφος
και χρώμα. Βέβαια τα στοιχεία που έχομε στη διάθεσή μας είναι κυρίως μετά το
1930. Από την επαρχία Μονοφατσίου πιθανόν να υπάρχει η επιρροή της λύρας
ειδικά στα χωριά της περιοχής του Χόνδρου.
Αγαπημένοι μουσικοί σκοποί της Βιάννου που τη χαρακτηρίζουν και
ταυτόχρονα αποτελούν τη σφραγίδα αυτής της γωνιάς της Κρητικής γης, είναι:
η στραταρίδα, ο φλισκούνης, η πέρδικα (ο πιο απλός σκοπός που ξεκινούσαν την
εκμάθηση του μαντολίνου), ο καρυδιώτης, ο σκοπός της νύφης ή νυφικός, πάρε
Μαριώ τη ρόκα σου, οι βιαννίτικες ή ανοικτές κοντυλιές και κυρίως ο λεγόμενος
νυχτερινός, τα ξημερώματα ή ‘δεύτερο ρε’ (1,10). Εξέχουσα θέση στα τραγούδια
των Βιαννιτών είχε πάντα ο Ερωτόκριτος (το αναφέρει και ο Κονδυλάκης στον
Πατούχα). Αινίγματα και καθαρογλωσσίδια συμπλήρωναν την αγαπημένη
ενασχόληση των Βιαννιτών στις αποσπερίδες στα τέλη του 19ου αιώνα.
Όσο αφορά το τραγούδι στη Βιάννο, όπως και σε όλη την Κρήτη,
τραγουδούσαν Δημοτικά τραγούδια (π.χ. το μήλο το δροσόμηλο), έκαναν καντάδες
με στίχους από μαντινάδες και έλεγαν και ριζίτικα τραγούδια. Η καντάδα κατείχε
και κατέχει ιδιαίτερη θέση στον πολιτισμό, την κοινωνία και την καθημερινή ζωή
των Βιαννιτών. Ο βασικός μουσικός σκοπός είναι η κοντυλιά με δυο έως πέντε
γυρίσματα που πλαισίωνε τη μαντινάδα και τη συνόδευαν μουσικά με λύρα, βιολί,
μαντολίνο, λαούτο, κυρίως όμως με το μαντολίνο (5). Στην εισήγησή του στο πρώτο
παμβιαννίτικο συνέδριο το 2005, ο Σάββας Πετράκης αναφέρει ότι οι μαντινάδες
μιλούσαν μόνο για τον έρωτα και πάντα λέγονταν τραγουδιστά, ακολουθώντας
πιστά τη μελωδία (1). Πριν από κάθε στίχο ο τραγουδιστής τραγουδούσε το ‘έλα,
έλα, έλα’ ή ‘έλα παιδί, παιδί μου’. Κατά τον Κώστα Ρωμαίο η επίκληση αυτή έχει
αρχαίες Ελληνικές ρίζες. Στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη ο Καλλίμαχος
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παρακαλεί:
‘Δεύρο δη, δεύρο δη και συ μοι καταδραμούσα την θύραν άνοιξον
τήνδι, ει δε μη κείσομαι’
Οι καντάδες της Βιάννου, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο ερευνητή, δεν είναι άλλο
από τον αρχαίο ελληνικό κώμο κάτω από το παράθυρο της αγαπημένης (9). Ένα
περιστατικό που δείχνει την αγάπη των Βιαννιτών για την καντάδα διηγείται ο κ.
Εμμανουήλ Στρατάκης: το 1910 όταν ήταν να πέσει ο κομήτης του Χάλλεϋ στη
γη και όλοι νόμιζαν ότι ερχόταν το τέλος του κόσμου, μια παρέα με θείους του κ.
Στρατάκη έκανε τριήμερη καντάδα με λύρα και μαντολίνο στις αγαπημένες τους.
Εκτός από την καντάδα ο Ι. Νερατζάκης αναφέρει ότι οι παλιοί Βιαννίτες
σαν γνήσιοι ριζίτες (ζούσαν στους πρόποδες του Δικταίου Άντρου), τραγουδούσαν
και ριζίτικα (5). Χαρακτηριστικά αναφέρομε τον ¨αετό¨ που τραγούδησε το
1932 στο σπίτι του πατέρα του Ι. Νερατζάκη, Πολυχρόνη, παρέα αποτελούμενη
από τους: Δημήτρη Φαρφουρή (μαντολίνο), Μανώλη του Ηρακλή (μαντολίνο),
Περικλή Βλαχάκη, Γιάννη του Καρόλη και ο Σφαγάς, χωρίς όμως τη συμμετοχή
των οργάνων διότι, όπως είναι γνωστό, τα ριζίτικα τραγουδιούνται α καπέλα
(6). Ο αετός, που θυμίζει τα αντίστοιχα ριζίτικα των λευκών ορέων, δείχνει και
το επαναστατικό και αγωνιστικό πνεύμα των Βιαννιτών και εξηγεί τη συμμετοχή
τους σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης και το Γερμανικό
ολοκαύτωμα.
Ο Σάββας Πετράκης στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου στις ‘Φεγγαροβραδιές
στη Βιάννο’ αναφέρει πλήθος λαϊκών καλλιτεχνών που αξίζει να τους
συμπεριλάβουμε στην παρούσα μελέτη (2).
Λύρα: Πέτρος Θεοδοσάκης ο Πλακιώτης ή Πετρόμπεης (1882, ο μεγαλύτερος
λυράρης του περασμένου αιώνα στην Επαρχία Βιάννου, έπαιζε λύρα με
γερακοκούδουνα), Μανώλης Λασηθιωτάκης (1902), Μανώλης Βαρδονικολάκης
(Άγιο Βασίλειο), Λευτέρης Στιβακτάκης (Συκολόγο).
Ασκομαντούρα: Δημήτρης Κουφάκης, Κωστής Καραγιωργάκης ή Αραπόκωστας
(κτηνοτρόφος από την Άνω Βιάννο που έζησε στον Κρασά, τοποθεσία μεταξύ
Δερμάτου και Τσούτσουρου. Χόρευε ονομαστό πηδηχτό και πεντοζάλη), Μύρων
Κουτρουμπάς (έπαιζε και βιολί), οι οποίοι κατασκεύαζαν και το όργανο σύμφωνα
με τον Ε. Παπαγιάννη (10).
Μαντολίνο: Γεώργιος Κόμης, Γεώργος Κόμης ή Φρισάς, Δημήτρης Παπαδογιάννης
ή Φαρφουρής, Μανώλης Παπαδογιάννης ή Συρκούφ, Πολύβιος Λουλάκης,
Αντώνης Γρυλιωνάκης, Μανώλης Παπαγιαννάκης (του Νίκου ή Κιρινιό),
Βαγγέλης Παπαγιαννάκης, Γιάννης Πετράκης, Μανώλης Μυλωνάκης, Μανώλης
Παπαγιάννης, Δημήτρης Παπαματθαιάκης, Γιώργος Βαρδιατζάκης, Μιχάλης
Πλαντζουνάκης, τα τέσσερα παιδιά του Γεώργιου Κόμη (Γιάννης, Μανώλης,
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Νίκος, Σήφης).
Βιολί: Νίκος Κουσκουμπεκάκης ή Καζανάκι (σύμφωνα με τον Σάββα Πετράκη
αυτός ήταν που έφερε το βιολί στη Βιάννο), Μιχάλης Κουσκουμπεκάκης, Νίκος
Καρτσάκης ή Σαβαντωνιό, Νίκος Ραπτάκης ή Μπουλιό, Μύρων Κουτρουμπάς
(έπαιζε και ασκομαντούρα), Γιάννης Αγαπάκης ή Καλαϊτζής (έπαιζε και μαντόλα),
Νίκος Στρατάκης από τον Αμιρά.
Τραγουδιστές: Ιωάννης Σηφάκης, Γιάννης Φουρναράκης ή Μανσούρος,
Ευάγγελος Ηγουμενίδης (ο γιατρός), Ευάγγελος Παπαγιαννάκης, Σήφης Κόμης,
Ελένη Χλειουνάκη (του Ρεθεμιώτη), Μαρία Μαστρογιωργάκη-Χλειουνάκη.
Κοντά στους προαναφερόμενους καλλιτέχνες που οι περισσότεροι είναι από
την Άνω Βιάννο, παραθέτομε τα ονόματα μερικών ακόμα που βρήκε με προσωπική
έρευνα ο κ. Γεώργιος Χρηστάκης, σε μια προσπάθεια να καταγραφούν όσο το
δυνατόν περισσότεροι λαϊκοί οργανοπαίκτες και τραγουδιστές από ολόκληρη
την Επαρχία Βιάννου χωρίς και πάλι να εξαντλείται ο κατάλογος. Όλοι αυτοί οι
Κρητικοί Μουσικοί που δεν ήταν επαγγελματίες, δεν έγραψαν δίσκους και δεν
έγιναν γνωστοί πέρα από τα όρια της επαρχίας τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
υπάρχει ουσιαστικά μια μόνο επίσημη δισκογραφική καταγραφή με τον ψηφιακό
δίσκο ΄Φεγγαροβραδιές στη Βιάννο΄ του Σάββα Πετράκη το 1995.
Άγιος Βασίλειος
Μανώλης Μαζονικολάκης ή Τσολιάς (λύρα), Μανώλης Φραγκιαδούλης ή
Φατσαλής (βιολί και μαντολίνο), Μιχάλης Βασιλάκης (λύρα), Ιωάννης Πετσάκης
(λύρα), Μιχάλης Πετσάκης (λαούτο), Μιχάλης Χουλάκης (βιολί), Χρυσόστομος
Διακάκης (βιολί).
Αμιράς
Αντώνης Κρασσάς (λύρα), Μανώλης Κονδυλάκης (μαντολίνο).
Άνω Βιάννος
Λύρα: Αλέξανδρος ο Τυφλός, (ο λυράρης του Πατούχα 1870-1895), Σάββας
Καρτσάκης (1850, λύρα με γερακοκούδουνα), Χριστόφορος Παπαδημητράκης
(1904, Πλακιώτης, έπαιζε και λυράκι), Δημήτρης Μυλωνάκης ή Ταγαρούλης (1910),
Ιωάννης Μυλωνάκης (1870, πατέρας του Ταγαρούλη), Εμμανουήλ Λασηθιωτάκης
(1902), Νίκος Γουρνιεζάκης (1902) ή Κατεχάκης, Εμμανουήλ Ραπτάκης (1915),
Δημήτρης Κυριακάκης (1878), Κωστής Κυριακάκης, Κυριακάκης Ιωάννης (1916)
(4,10).
Ασκομαντούρα: Εμμανουήλ Γουρνιεζάκης (ήταν και τραγουδιστής 1878), Νικόλαος
Παπαματθαιάκης ή Σκαρβελάς, Γεώργιος Πετράκης, Γεώργιος Αγαπάκης, Ιωάννης
Καρτσάκης, Αντώνης Μιχελάκης, Μιχαήλ Ραπτάκης, Χαράλαμπος Πετράκης
Βούλγαρης (ασκομαντούρα, την οποία ήξερε και να κατασκευάζει) (5).
Μαντολίνο: Βαγγέλης Λουλάκης, Γιάννης Αγαπάκης ή Καλαϊτζής, Νίκος Πετράκης,
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Μανώλης Κονδυλάκης, Μανώλης Κουσκουμπεκάκης, Νικόλαος Ραπτάκης ή
Μπριλιό, Γιάννης Μυλωνάκης, Γιάννης Παπαγιάννης, Μανώλης Μυρωνάκης,
Μύρων Κουτρουμπάκης (μαντολίνο και βιολί), Μανώλης Κουτρουμπάκης, το
Αθρωπάκι, Αντώνης της Καλόγριας, Γεώργιος Τρουλάκης (πασαδόρος) (11,13).
Βιολί: Μύρων Κουτρουμπάς (ζυγιά με τον εξάδελφο Μανώλη Κουτρουμπάκη
στο μαντολίνο), Γιάννης Κόμης, Νίκος Κόμης (μαντολίνο και βιολί), Εμμανουήλ
Μυλωνάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Νίκος του Αθρωπάκη, Φιλοκτήτης του
Σκαντάλη (12).
Τραγούδι: Ιωάννης Μεταξάκης ή Σφαγάς, Ηλίας Χλειουνάκης, Μανώλης Γ.
Στρατάκης, Γεώργιος Γρ. Ραπτάκης, Γεώργιος Στ. Κοκολάκης, Γεώργιος Δ.
Παπαματθαιάκης, Αριστείδης Λουλάκης, Βαγγέλης Ηγουμενίδης, ΓιώργηςΜανώλης Βλαχάκης, Ηλίας του Ρεθεμιώτη, Αντώνης του Ταιράκη, Μανώλης
και Γιάννης Κόμης, Κωστής του Χαρίλαου, Γιάννης της Μαρίνας, Αντώνης της
Καλόγριας, Γιώργης και Μανώλης Βλαχάκης, Κοντυλογιάννης, Αικατερίνη και
Μαριάννα Συμβουλάκη, Ελένη Κουφάκη, Ελένη Χλειουνάκη (14,15).
Η παραδοσιακή μουσική ζυγιά στην Άνω Βιάννο το τέλος του 19ου αιώνα και
στις αρχές του 20ου αιώνα (περίπου ως το 1920) πιθανόν να ήταν: λύρα με
ασκομαντούρα και στη συνέχεια βιολί με μαντολίνο
Κάτω Βιάννος
Στέλιος Θεοδοσάκης (λύρα-μαντολίνο)
Βαχός
Νικόλαος Καργιολάκης (λύρα), Γιώργος Καργιολάκης (λύρα), Μανώλης
Καργιολάκης (λύρα) και Ιωάννης Καργιολάκης ή Καργιολογιάννης (νταούλι) (3)
Καλάμι
Τζανάκης Γεώργιος του Νικήτα (λύρα), Τζανάκης Μανώλης ή Χαρκιάς (λύρα),
Θεοδωράκης Νικήτας το Νικητάκι (λύρα – ασκομαντούρα), Δημήτρης Μανουσάκης
(ασκομαντούρα).
Κατωφύγι
Γεώργιος Μαθιουδάκης ή Λαμπάδας (μαντολίνο).
Κεφαλοβρύσι
Δαμιανός Βραχνάκης (μαντούρα, φιαμπόλι).
Μάρθα
Ιωάννης Κουνενός του Στεργίου ή λοχίας (λύρα), Γεώργιος Φανουράκης του
Εμμανουήλ ή βιολάτορας (βιολί), Μιχαήλ Φανουράκης του Εμμανουήλ ή
Μιχελούρης (λαούτο), Μανώλης Φανουράκης (λαούτο), Γιάννης Φανουράκης
(λαούτο), Στέλιος Πραματευτάκης (λύρα), Γιώργος Μπουμπάκης του Εμμανουήλ
(λαούτο), Γιάννης Κολιακουδάκης του Μιχαήλ (μαντολίνο), Δημήτρης
Κολιακουδάκης του Μιχαήλ (λύρα).
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Τραγουδιστές: Πηνελόπη Δραμητινού, Αδάμ Κουνενάκης, Μιχάλης Χατζογιάννης
ή Μιχαήλος, Ελένη Φανουράκη, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αροδαμιά Μπουμπάκη.
Μιλλιαράδω
Εμμανουήλ Σταματάκης ή Κουντής (λύρα) και Δημήτρης Δροσατάκης ή Νταντάλας,
(λύρα).
Πεύκος
Γεώργιος Βασιλάκης (καφετζής- μαντολίνο), Γεώργιος Χατζοβασιλάκης
(ασκομαντούρα), Γεώργιος Φραγκάκης (βιολί και λαούτο), Απόστολος
Τσαγκαράκης (βιολί), Μανώλης Στεφανάκης (βιολί).
Τραγουδιστές που ταυτόχρονα χόρευαν: Γεώργιος Μηλιαράκης (γιατρός), Ιωάννης
Κτιστάκης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος Στεφανάκης, Δραμησομαρία.
Συκολόγος
Αντώνης Τσαγκαράκης (ασκομαντούρα), Ιωάννης Γιανναδάκης (μαντολίνο).
Τραγουδιστές που ήξεραν και απήγγειλαν ολόκληρο τον Ερωτόκριτο: Γεώργιος
Βραχνάκης, Πολύβιος Κωσταντάκης, Ειρήνη Κωσταντάκη.
Σύμη
Μιχάλης Μιταλάκης ή Παριανός (λύρα), Μανώλης Λιαπάκης (λύρα), Χαράλαμπος
Μπεκράκης ή Λαγός (λύρα), Μανώλης Ψαλτάκης (βιολί), Μανώλης
Μαστραντωνάκης ή Μανουράς (βιολί), Μιχάλης Μανωλάκης ή Μπαρίτης
(ασκομαντούρα). Όσο αφορά το τραγούδι αναφέρεται ότι όλοι οι κάτοικοι της
Σύμης τραγουδούσαν.
Χόνδρος
Λύρα: Μιχάλης Συμιανάκης ή Κακέπης, Νίκος-Μιχαήλ Γεσηραλάκης ή
Ανατολιώτης, Αντώνιος Μανετάκης ή Καταραμένος (πρωτολυράρης της περιοχής
σύμφωνα με τον Αντ. Στιβακτάκη), Νικόλαος Γ. Χαριτάκης ή Κοτσυφονικολής
(έπαιζε και μαντολίνο), Ιωάννης Μ. Ψαραλογάκης ή Πατίγκας, Ιωάννης Ζ.
Μανετάκης, Γεώργιος Σταματάκης ή Γκουντής, Κων/νος Σταματάκης (γιος του Γ.
Σταματάκη και εγγονός του Ανατολιώτη), Δημήτρης Ν. Τζανάκης ή Μορφονιός,
Μιχαήλ Χρηστάκης που κατασκεύαζε λύρες.
Ασκομαντούρα: Γεώργιος Ν. Μανετάκης (Μαντογιώργης ή Κόκκινος), Νικόλαος
Γ. Τζανάκης ή Τζανής, Γεώργιος Ι. Μαυρογιαννάκης, Κων/νος Π. Βασιλάκης ή
Χρονόκωστας, Γεώργιος Μ. Ζαχαράκης ή Υποβρύχιος, Γεώργιος Π. Βασιλάκης
ή Χρονογιώργης, Ιωάννης Ε. Σχοινάκης ή Σκοινογιάννης, Εμμανουήλ Ι.
Μαυρογιαννάκης (Μανώλης του Τερζή).
Μαντολίνο: Γεώργιος Γεσηραλάκης αδελφός του Ανατολιώτη (16).
Επίσης τρεις μουσικοί είχαν φτιάξει συγκρότημα και έπαιζαν μαζί, αλλά και καθένας
χωριστά. Αυτοί ήταν: Αριστείδης Σ. Σωμαράκης (λύρα και λαούτο), Χριστόφορος
Γ. Μαυρογιαννάκης (κιθάρα), Γεώργιος Διομήδη Ζαϊμάκης (μαντολίνο). Τέλος ο
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Ιωάννης Κονσολάκης έπαιζε λαούτο και μπουζούκι (Χονδριγιανός γαμπρός), ενώ
ο Φραγκός Μ. Ζαχαράκης έπαιζε μαντολίνο.
Τραγουδιστές και τραγουδίστριες: Νικόλαος Μ. Γεσηραλάκης, Σοφία Μ.
Γεσηραλάκη, Ουρανία Μ. Γεσηραλάκη (σύζυγος Γ. Σταματάκη), Τσιτσινιά
Μ. Γεσηραλάκη (σύζυγος Γ. Ζαχαράκη), Αικατερίνη Ν. Γιαμαλάκη ή Κατίνκω,
Αικατερίνη Χατζοπούλου ή Μαμάνα (σύζυγος Δ. Λιαπάκη), Ιωάννης Κονσολάκης
(Χονδριγιανός γαμπρός), Ζαχαρένια Αγγουράκη, Αγγελική Βεληβασάκη, Γεώργιος
Μαυρογιαννάκης (8).
Τα στοιχεία του Χόνδρου συνέλεξε ο κ. Αντώνης Στιβακτάκης, o οποίος έχει
πλήθος δημοσιεύσεων στα Βιαννίτικα Νέα για τη λαογραφία και την ιστορία του
Χόνδρου. Οι παρατηρήσεις που κάνει από τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων ο
Αντώνης Στιβακτάκης είναι ότι στην περιοχή του Χόνδρου υπήρχε ευρεία χρήση
της ασκομαντούρας και δευτερευόντως της λύρας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
οι λυράρηδες του Χόνδρου ήταν μέτριοι γι΄ αυτό και στα πανηγύρια έφερναν
λυράρηδες από άλλα μέρη. Η χρήση των προαναφερομένων οργάνων έχει σχέση
με: α) την ενασχόληση των κατοίκων με την κτηνοτροφία καθώς οι Χονδριγιανοί
είναι απόγονοι Λασηθιωτών βοσκών που πάντα αγαπούσαν την ασκομαντούρα,
ο ήχος της οποίας ταίριαζε και με το φυσικό περιβάλλον καθώς αντιλαλούσε
στα λαγκάδια και επανερχόταν πιο πλούσιος (6,7). Προσωπική μας άποψη είναι
και η πιθανή επιρροή από την συνορεύουσα επαρχία Μονοφατσίου που έχει
τα ίδια παραδοσιακά μουσικά όργανα. Επίσης η γεωγραφική απομόνωση του
συγκεκριμένου χωριού από τη Βιάννο μπορεί να έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της
επιλογής των συγκεκριμένων μουσικών οργάνων. Ο Νίκος Θεοδοσάκης αναφέρει ότι
κατά την περίοδο των αποκριών στο Χόνδρο, γλεντούσαν με λύρα-ασκομαντούραμαντολίνο-νταούλι (9). Ένα άλλο λαογραφικό στοιχείο του συγκεκριμένου χωριού
είναι η απαγγελία του Ερωτόκριτου από μια γυναίκα όταν επισκεπτόταν το χωριό
ο Δεσπότης, κάτι που χαροποιούσε ιδιαίτερα τον τελευταίο. Γενικά το ποίημα του
Ερωτόκριτου κατείχε πάντα σημαντική θέση στην τραγουδιστική παράδοση της
επαρχίας Βιάννου.
Το παρόν άρθρο είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους απλούς αυτούς
ανθρώπους που με τη μουσική και το τραγούδι τους, όχι μόνο διασκέδασαν, αλλά
συνάμα δημιούργησαν και παρέδωσαν σε εμάς τους μεταγενέστερους αυτό που
σήμερα ονομάζομε Κρητική Μουσική Παράδοση. Επίσης, ευχαριστούμε όλους
όσοι συνέβαλαν με πληροφορίες για την πληρέστερη καταγραφή των λαϊκών
οργανοπαικτών και τραγουδιστών της επαρχίας Βιάννου, ελπίζοντας συνάμα να
μας συγχωρέσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις.
Λόγω της σπανιότητας καταγράφομε το ριζίτικο τραγούδι που αναφέρεται
από τον Ι. Νερατζάκη.
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Ο Αετός
Δεν στραταρίζει ο αετός σε σώπατα και κάμπους
Μηδέ σε τρύπες χώνεται σε σπήλιους δεν κοιμάται,
Μονό πετά στσ΄ αέρηδες, τα νέφαλα ξεσκίζει
Λούζεται στα χιονόνερα και χαίρεται στα ύψη.
Σ΄ απάτητες βουνοκορφές σε κρεμαστά χαράκια,
Βαρύς θρονιάζεται μονιάς, και με περίσσια χάρη,
Σαν ρήγας ακατάδεχτος, θωρεί τσι χαμηλάδες.
Με τα κυνήγια θρέφεται, με τ΄ άστρα κουβεντιάζει,
κι όταν οι κάψες άπονα τσι σάρκες του φλογίζουν
την κρούστα-κρούστα του χιονιού τσιμπά να δροσερέψει.
Δεν νοιώθει ξίπασμα αστραπής κι ούτε βροντής φοβέρα,
Πάντα παλεύει με στοιχειά και δε δειλιά στο χάος….
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Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης, ιατρός, κρητικός χορευτής
Η Βιαννίτικη κοινωνία γλεντούσε χορεύοντας όλους τους παγκρήτιους
παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή το συρτό (χανιώτη), το σιγανό, που ταυτόχρονα
οι χορευτές έλεγαν και μαντινάδες, τον πεντοζάλη, που τον χόρευαν χωριστά από
το σιγανό (όπως και στο νομό Χανίων), τη σούστα, το μαλεβιζιώτη (πηδηχτό) και
τον τοπικό χορό ζερβόδεξο. Πιθανόν τα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τον
Ι. Κονδυλάκη στον Πατούχα, οι χοροί που χορεύονταν περισσότερο στη Βιάννο
ήταν ο πηδηκτός (μαλεβιζιώτης) και ο σιγανός. Ειδικά ο σιγανός ήταν και ο χορός
που χόρευαν οι συγγενείς στο σπίτι της νύφης, όταν πήγαινε ο γαμπρός για να την
πάρει και να πάνε στην εκκλησία. Τότε έπιαναν και οι συγγενείς του γαμπρού και
οι μαντινάδες έδιναν και έπαιρναν (1). Τη δεκαετία του ΄60, όπως και σε όλη την
Κρήτη, εκτός από τους Κρητικούς χορούς, στα πανηγύρια χόρευαν και ευρωπαϊκούς
χορούς: τανγκό, βάλς, φοξ (2). Ας αναφέρομε μερικά χρήσιμα στοιχεία για την
ταυτότητα αυτών των παραδοσιακών Κρητικών χορών.
Ο Κρητικός χορός είναι μια τρισδιάστατη καλλιτεχνική δημιουργία, που
ξεκινά από τη Μινωϊκή εποχή και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Οι τρεις διαστάσεις
που τον χαρακτηρίζουν είναι: η θρησκευτική, η πολεμική και η γήϊνη. Η
θρησκευτική διάσταση φαίνεται από: α) τη γεράνια λαβή των χεριών των χορευτών.
Οι Κρητικοί χοροί είναι γεράνιοι χοροί, δηλαδή μιμούνται το πέταγμα των γερανών.
Είναι το χαρακτηριστικό άνοιγμα των άνω άκρων, το οποίο συνολικά δείχνει την
επίκληση προς τον ουρανό. Μια άλλη ερμηνεία για τη λέξη γερανός είναι ότι
αποτελείται από το συνθετικό γερ, που από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα της λέξης
σημαίνει κάτι που κινείται με στροφές, ελιγμούς και αφορά ποτάμια ή φίδια. Αυτό
πιθανόν να συμβολίζει τα φίδια που κρατούσε στα χέρια της η θεότητα μητέραγη των Μινωϊτών. Έτσι εξηγούνται και οι λαβές των χεριών των χορευτών. Αυτά
ταιριάζουν με τη θρησκευτική διάσταση των Κρητικών χορών, καθώς είναι γνωστό
ότι στο Μινωϊκό πολιτισμό η μητέρα γη ήταν η βασική θεότητα των Μινωϊτών (4,5).
Τα ταλίμια με τα άλματα και τα χτυπήματα των ποδιών στη γη για την εκδίωξη των
κακών πνευμάτων, τονίζουν επίσης τον τελετουργικό χαρακτήρα των χορών (Γ.
Παναγιωτάκης, Εφημ. Πατρίς 28-3-2006). Ο πολεμικός χαρακτήρας φαίνεται από
το βηματισμό, όπου η κίνηση προς τα μπρος δείχνει επίθεση, η κίνηση προς τα
πίσω δείχνει οπισθοχώρηση, ενώ η ανύψωση του δεξιού χεριού του πρωτοχορευτή
και παλαιότερα και άλλων χορευτών μέσα στο χορό δείχνει τη ρίψη του ακοντίου.
Εκτός όμως από αυτές τις δυο γνωστές διαστάσεις του Κρητικού χορού,
θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια τρίτη διάσταση, τη γήινη διάσταση του
Κρητικού χορού. Ο παραδοσιακός Κρητικός χορός είναι η σημαντικότερη ρίζα στο
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δέντρο της παράδοσης και η επαφή του χορευτή με τη γη είναι ζωτικής σημασίας.
Ο χορευτής αντλεί δύναμη από τη μητέρα γη, για να χορέψει και κατ’ επέκταση να
ζήσει. Μπορούμε να πούμε ότι ο χορευτής με τη ρυθμική επαφή με τη μητέρα γη
δείχνει ένα σεβασμό σ’ αυτήν που τον γέννησε και τον τρέφει. Δεν είναι τυχαίο
ότι οι παλαιοί παραδοσιακοί χορευτές είχαν διαρκή επαφή με τη γη χορεύοντας
κυρίως στετά (επιτόπια), κάνοντας στραταριστά, μικρά, κοφτά βήματα (ζάλα)
(υπάρχει η παρομοίωση, στραταρίζει σαν τη πέρδικα) και αποφεύγοντας τα πολλά
ταλίμια.
Μετά την άλωση της Κων/πολης η πνευματική ζωή μεταφέρθηκε στην
Κρήτη και μαζί της η βυζαντινή μουσική και η γραφική επιστήμη. Ο Χουρμούζης
Βυζάντιος (1848) αναφέρει ότι στο μεσαίωνα οι Κρητικοί χοροί ήταν σιγανοί και
πηδηχτοί. Οι παγκρήτιας εμβέλειας Κρητικοί χοροί είναι: ο σιγανός, ο συρτός,
ο πεντοζάλης, ο πηδηχτός (μαλεβιζιώτης) με τις πολλές ονομασίες (Κρητικός,
πηδηχτός, Καστρινός) και η σούστα.
Ειδικότερα για το σιγανό η Δώρα Στράτου αναφέρει ότι ονομαζόταν και
χορός του Θησέα και ότι ήταν αναπαράσταση του χορού του Λαβυρίνθου, που
είχε δημιουργήσει ο Δαίδαλος, όταν κατασκεύασε το λαβύρινθο στο παλάτι της
Κνωσού. Ο Θησέας τον πρωτοχόρεψε και τον έκανε γνωστό στην υπόλοιπη Ελλάδα,
όταν βγήκε από το λαβύρινθο, γι αυτό και τα βήματα του χορού είναι αργά και οι
χορευτές σχηματίζουν μία ανθρώπινη αλυσίδα. Στη Βιάννο χορευόταν συχνά στα
πανηγύρια, ενώ οι ίδιοι οι χορευτές τραγουδούσαν κατά το χορευτικό βηματισμό.
Τον ίδιο χορό του λαβυρίνθου ο Ν. Παναγιωτάκης πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει ο
σημερινός χανιώτης συρτός λόγω της λαβής των χεριών και της κυκλικής κίνησης
του χορού (6). Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, ο συρτός ξεκίνησε ως μουσική από
τους Κρητικούς πολεμιστές που γύρισαν από την άλωση της Κων/πολης, ενώ με τη
σημερινή του μορφή συντέθηκε από τον Κισαμίτη βιολάτορα Τριανταφυλλάκη ή
Κιώρο (μαρτυρία του βιολάτορα Κ. Παπαδάκη ή ναύτη από το βιβλίο του ‘Κρητική
λύρα. Ένας μύθος’). Ο συρτός είναι ο χορός με τις περισσότερες εκφάνσεις και με
μεγάλη ποικιλία μουσικών ρυθμών. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου οφείλεται
στο γεγονός ότι η μελωδία του συρτού χορού είναι μια ιδέα μουσικού σκοπού προς
τον οποίο οφείλει να προσαρμοστεί η εκτέλεση. Είναι δηλαδή ένα ιδεατό πρότυπο
που λειτουργεί ως οδηγός και δείχνει στον καλλιτέχνη τι πρέπει να πράξει, είναι
μια νοητή πηγή από την οποία αναβλύζουν οι μελωδίες του συρτού χορού. Εδώ,
για όποιον δεν γνωρίζει, θα πρέπει να αναφέρομε ότι υπάρχουν ποικίλες εκφάνσεις
του χανιώτικου συρτού (κισαμίτικος αποκορωνιώτικος, λακιώτικος) και γρήγορο
ρυθμό, ενώ στο Ρέθυμνο καθιερώθηκε μια αργή ρυθμική αγωγή του συρτού από
τον Ροδινό. Η εθιμοτυπία στο συρτό στα Χανιά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη
Κρήτη, θέλει να χορεύουν μόνο οι δυο πρώτοι χορευτές (μπροστινός και αστάρι)
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και οι άλλοι να ακολουθούν περπατώντας, ενώ ταυτόχρονα περιμένουν τη σειρά
τους για να σύρουν το χορό ως πρωτοχορευτές-πρωτοσύρτες (3).
Ο πεντοζάλης, κατά μια εκδοχή, θεωρείται απόγονος των όρτσων των
Aνωγείων και ανήκει στο χορό υπόρχημα της αρχαίας Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Γ.
Χατζηδάκη έχει δεχθεί πολλές επιδράσεις, για να φτάσει στη σημερινή του μορφή.
Αυτός είναι και ένας λόγος που είναι πανελλαδικά γνωστός. Η ονομασία του χορού
οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελείται από 5 βήματα (ζάλα), αλλά με την πάροδο
του χρόνου προστέθηκαν άλλα 5. Κατά τη μαρτυρία του Αμαριώτη λυράρη Γεώ\
ωργίου Μουζουράκη, που κατέγραψε ο Ι. Τσουχλαράκης, η ονομασία προέρχεται
από το συνθηματικό πέμπτο, ζάλο που συμβόλιζε την πέμπτη επανάσταση των
Κρητικών εναντίον των Τούρκων (οι προηγούμενες επαναστάσεις αφορούσαν
και τους Ενετούς) κατά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770. Συνεπώς, ο
χορός ονομάζεται το πεντοζάλι (7). Η εθιμοτυπία στον πεντοζάλη θέλει η εναλλαγή
του πρωτοχορευτή να γίνεται από ένα χορευτή του κύκλου, ο οποίος παίρνει τη
θέση του πρώτου χωρίς ο προηγούμενος πρωτοχορευτής να αφήσει τη θέση του
(παραμένει στη θέση του). Ο χορός χαρακτηρίζεται από τη λαβή στους ώμους και
από τις ομαδικές φιγούρες, ενώ λιγότερες είναι οι φιγούρες του πρωτοσύρτη.
Ο Γ. Χατζηδάκης πιστεύει ότι ο παλαιότερος χορός της Κρήτης είναι ο
μαλεβιζιώτης με μουσικό ρυθμό 5/8 και ότι οι υπόλοιποι χοροί έχουν δανειστεί
βηματισμούς από αυτόν κάτι όμως που πιθανόν να μην ισχύει, διότι οι συρτοειδείς
χοροί, λόγω της θρησκευτικής τους βάσης, εμφανίστηκαν πριν από τους πηδηχτούς.
Αναφέρει επίσης, ότι για να συμπέσει η τετράγωνη μελωδική φράση με το χορό
προστέθηκαν 2 βήματα και τα 7 έγιναν 9 (8). Ο χορός μουσικά έχει δυσβάσταχτο
μελωδικό φόρτο και ο πλούτος των μοτίβων εξηγείται επειδή προέρχεται από τη
μουσική πολλών αρχαίων ασμάτων, τα οποία δε διατηρήθηκαν αυτοτελή, αλλά
σαν φράσεις του χορού. Επίσης, πιθανόν μελωδίες του χορού να ανήκαν σε άλλο
παλαιό χορό που έχει εξαφανιστεί, τον τραγουδιστό χορό, διότι ηλικιωμένοι
χορευτές σε συγκεκριμένη μελωδία της λύρας έκαναν δικά τους βήματα
διαφορετικά από τα γνωστά των υπολοίπων χορευτών. Ο Ι. Τσουχλαράκης θεωρεί
ότι ο μαλεβιζιώτης αποκρατεί από τον Ορσίτη (7). Η εθιμοτυπία στο μαλεβιζιώτη
θέλει τον πρωτοχορευτή να αλλάζεται από δυο χορευτές του κύκλου και αυτός να
πιάνει τρίτος, ενώ οι λαβές των χεριών είναι στο ύψος των ώμων και στους αγκώνες
πλήρως λυγισμένους.
H σούστα ανήκε στους πολεμικούς χορούς της πυρρίχης. Ο πυρρίχιος
χορευόταν από ένα ζεύγος μαχητών με πολεμικό εξοπλισμό και βοηθούσε στην
εκπαίδευση των στρατιωτών για τη μάχη. Σε καιρό ειρήνης, ο ένας από τους δυο
πολεμιστές χορευτές αντικαταστάθηκε από γυναίκα χορεύτρια και με την πάροδο
του χρόνου και τη συμμετοχή στα Διονυσιακά μυστήρια μπήκε το ερωτικό στοιχείο
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και εξελίχθηκε σε ερωτικό χορό, χάνοντας μεν τον πολεμικό χαρακτήρα, αλλά
διατηρώντας το βηματισμό. Η εξέλιξη του χορού έγινε διότι ήταν πολεμικός χορός
και το εκτελεστικό του πλαίσιο ήταν εύκαμπτο, για να μπορεί να προσαρμόζεται
στις ανάγκες της μάχης. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε ένα θρησκευτικό χορό
(π.χ. συρτό), που το εκτελεστικό πλαίσιο είναι αυστηρό και άκαμπτο. Η σημερινή
μορφή της σούστας χορεύεται με δυο τριπλούς βηματισμούς και έχει την ονομασία
σούστα Ρεθύμνης, διότι χορεύονταν κυρίως στο Ρέθυμνο, ενώ εκεί έχουν γίνει και
οι γνωστότερες συνθέσεις (Καρεκλάς). Όσον αφορά τη λέξη σούστα, θα πρέπει
να αναφέρομε ότι η ρίζα της λέξης είναι πιθανόν να προέρχεται από το αρχαίο
ελληνικό ρήμα σούμαι (παθητική φωνή του σεύω), που σημαίνει κίνηση προς τα
εμπρός, όπως αναφέρει και ο Αισχύλος στους ‘Επτά επί Θήβας’, σούσθε κι όχι από
τη λατινική λέξη susta (ελατήριο) (3).
Κοντά σε αυτούς τους 4 διαδεδομένους παγκρήτιους χορούς υπάρχουν
και οι τοπικοί χοροί με τοπική εμβέλεια. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι 24 τοπικοί
χοροί της Κρήτης, αλλά συνεχώς ανακαλύπτονται καινούργιοι. Εδώ θα μιλήσομε
μόνο για τον ζερβόδεξο, που χορευόταν στα προπολεμικά Βιαννίτικα πανηγύρια.
Αυτός ο χορός χορευόταν από γυναίκες και άνδρες, που ήταν στοιχημένοι σε μονό
στοίχο. Ο ρυθμός ήταν εύθυμος, ο βηματισμός ήταν τριπλός, όπως η σούστα και
χαρακτηριζόταν από τις ξαφνικές συχνές αλλαγές κατεύθυνσης, ανάλογα με την
αλλαγή ρυθμού του βιολάτορα. Χορεύονταν τις απόκριες και όταν το κέφι στο
γλέντι ατονούσε, για να το βοηθήσουν να ανάψει.
Πώς ήταν όμως η μουσική και ο χορός στη Βιάννο το 19ο αιώνα; Την
απάντηση σε αυτό το ερώτημα τη δίνει ο Ιωάννης Κονδυλάκης στον Πατούχα (9):
O τυφλός λυράρης Αλεξανδρής, καθήμενος εις το μέσον του χορού, εφαίνετο
γοητευμένος υπό της μουσικής του. Εκίνει την κεφαλήν δεξιά και αριστερά, ως
να απεδίωκε μυίας και εμειδίατο ψυχρόν και μισόν μειδίαμα του τυφλού, από το
οποίον λείπει των οφθαλμών η ακτινοβολία. Υπό την κίνησην του δοξαριού του
έφευγον γοργόπτεροι του ΄πηδηχτού΄οι ήχοι. Και όλος ο κύκλος των χορευτών
εκινείτο δια μιας ως εις άνθρωπος και των ποδών ο κρότος αντήχει ταυτοχρόνως
και τόσον δυνατά, ώστε εσείετο, ενόμιζες, το έδαφος… Ενώ δε η λύρα έκρουε τας
γοργοτέρας στροφάς του πηδηκτού, ο Μανώλης ανεπήδα εις ύψος μέγα. Και ενώ
ήτο μετέωρος, εκτύπα με την παλάμην, οτέ μεν την μίαν, οτέ δε την άλλην του
κνήμη. Έπειτα ελύγιζε προς τα οπίσω το σώμα ή κάμπτων τα γόνατα και χαμηλώνων
μέχρι του εδάφους ανεπήδα έπειτα με θαυμαστήν ελαστικότητα.
Το βασικό μουσικό όργανο ήταν η λύρα με το λυράρη να βρίσκεται στη
μέση του χορού και δίπλα του να στέκονται μαντιναδολόγοι, -γες που αντάλλασαν
μαντινάδες με τον κύκλο των χορευτών –τριών. Οι αγαπημένοι χοροί ήταν ο
πηδηκτός (μαλεβιζιώτης) και ο σιγανός, όπου, και στους δυο χορούς, οι μαντινάδες
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έδιναν και έπαιρναν (διασταυρώνονταν σαν βέλη) από τους χορευτές και τους
θεατές που ήταν έξω από το χορευτικό κύκλο, ενώ ολόκληρος ο χορός (το σύνολο
των χορευτών του κύκλου) επαναλάμβανε το δίστιχο. Όλα αυτά δείχνουν και την
αρχαιοελληνική ρίζα του χορού, καθώς ο χορός στις τραγωδίες λειτουργούσε με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με την καταγραφή γνωστών Βιαννιτών χορευτών
από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και τα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Λόγω της
τουριστικής εισβολής στην Κρήτη από τη δεκαετία του 1970 και μετά, ο Κρητικός
χορός αρχίζει να διδάσκεται στα χοροδιδασκαλεία, γίνεται φολκλορικός και χάνει
μεγάλο μέρος από το παραδοσιακό στοιχείο που τον διέκρινε.
Μετά από έρευνα του κ. Γεωργίου Χρηστάκη σας παραθέτομε τα ονόματα γνωστών
χορευτών της επαρχίας Βιάννου. Η καταγραφή έγινε με βάση τα χωριά καταγωγής
τους:
Άγιος Βασίλειος
Γεώργιος Πετράκης, Ευαγγελία Μαυρομάτη, Κων/νος Μπαρμπαγαδάκης
(Πληροφορίες. Ελένη Παπαματθαίου, Νίκη Μακράκη)
Αμιρά
Δημήτρης & Πολυχρόνης Βαρδάκης, Γεώργιος Ι. Βερυκοκάκης, Γεώργιος Ν.
Χαλκιαδάκης, Μανώλης Π Χαριδήμου Χαλκιαδάκης, Μανώλης Σπ Χαλκιαδάκης,
Δημήτρης Ν. Κονσολάκης, Σοφία Ν. Τσαγκαράκη, Ευγενία Εμμ. Παντουβάκη,
Σοφία Εμμ Παντουβάκη, Καλλιόπη Εμμ Πεδιαδιτάκη, Ιωάννης Μαθιουδάκης
(Πληροφορίες Αικατερίνη Παπασπάρτη).
Άνω Βιάννος
Παπά-Μιχάλης Μπιτσακάκης (χορός, τραγούδι, μαντολίνο),Δημήτρης Χαλκιαδάκης,
Μανώλης Χ. Πετράκης, Μανώλης Μπιτσακάκης, Ιωάννης Κ. Παπαγιάννης,
Μαριγώ Παπαδάκη, Μαριγώ Συμβουλάκη, Γεώργιος Τσαγκουρνής, Γεώργιος π.
Γερμανού Κόμης, Μαρία Χατζάκη- Παπαμαστοράκη ή Γιάτραινα (γνωστή για την
άριστη εκτέλεση του πηδηχτού), το ζεύγος Πέτρου Θεοδοσάκη, Ελένη Καμπάνη,
Ελπινίκη Ραπτάκη, Μαρία Αλεξ. Ραπτάκη, Αταλάντη Ραυτοπούλου, Μαριάννα και
Κατίνα Συμβουλάκη (οι δυο τελευταίες επίσης τραγουδούσαν) (10), (11). Νεώτεροι
(μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο): παιδιά του Κωστή Καραγιωργάκη, παιδιά του
Κουτρουμπάκη (Πληροφορίες: Μαρία Μαστρογιωργάκη, Χρυσάνθη Ηγουμενίδη,
Μανώλης Στρατάκης).
Βαχός
Γεώργιος Μ. Κατωγιαννάκης, Νικόλαος Εμμ Ζερβουδάκης, Ευγενία Δαμουλάκη,
Μαρία Δαμουλάκη, Αμαλία Αγγελάκη (Πληροφορίες Δημήτρης Χαλκιαδάκης).
Έμπαρος
Κλεάνθη Κονδυλάκη, Ανίκα Κονδυλάκη (Πλαγιωτάκη), Όλγα Φουκαράκη,
97

Πολύδωρας Μανωλάκης (Πληροφορίες: Ελένη Κονδυλάκη).
Καλάμι
Δεκαετία του 10: Ιωάννης Αρχοντουλάκης, Μαρία Ανδρουλάκη-Μουζουράκη
(Μαρούλι), Γεώργιος Βαρδάκης.
Δεκαετία του 20: Χαράλαμπος Κασσωτάκης (του Ψαρού) Ιωάννης Μανουσάκης,
Ιωάννης Τζανάκης (Γιάννης ο Μπεκρής), Μανώλης Τζανάκης (Φατσαλάκης ή
Αγαπητός), Αικατερίνη Μπελιμπασάκη (Κατίγκω), Εμμανουήλ Μουζουράκης (ο
Τελωνάκης), Ευτυχία Μιχελινάκη.
Δεκαετία 30: Μαρία Τσαγκαράκη, Γεώργιος Ζαχαράκης (Γιώργης του Χατζή),
Δεκαετία του40: Δημήτρης Ανδρουλάκης.
Δεκαετία του 50: Δημοσθένης Τζανάκης Ορέστης Τζανάκης, Ασπασία ΕπιτροπάκηΧρονά, Ελένη Παπαδοκαλάκη, Χρυσάνθη Παπαδάκη-Ζαχαράκη, Γεώργιος
Μπελιμπασάκης (Γιώργος ο Μπελίμπασης).
Δεκαετία του 60: Απόλλωνας Τζανάκης, Ιωάννης και Φιλοκτήτης Μπελιμπασάκης
(τα Μπελιμπασάκια), Ανδρονίκη Δασκαλάκη- Παπαγρηγορίου, Αλέκος
Επιτροπάκης (ο Αυστραλός), Ερωφίλη Τζανάκη (το Φιλιώ), Αρχοντία ΤζανάκηΠετσάκη.
Δεκαετία του 70:
Μαρία Σωχωράκη-Καρελάκη (του ράφτη), Ευαγγελία
Μιχελινάκη- Ανδρουλάκη (της Γαλάνθης), Γεωργία Ανδρουλάκη (Τζανογιωργία),
Νίκος Ζαχαράκης (του Γιώργη του Χατζή), Μανώλης Μιχελινάκης (του Σπύρου).
Δεκαετία του 80: Ιωάννης Τζανάκης (του παπά-Ορέστη), Πόπη και Ειρήνη
Μιχελινάκη (του Καμπανάρη), Ευαγγελία Δασκαλάκη (της Νίκης), Μανώλης
Θεοδωράκης (του παπά-Μιχάλη).
Η έρευνα για την καταγραφή του χορευτών από το Καλάμι έγινε από την κα
Ευαγγελία Δασκαλάκη, πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Καλαμίου και τις
πληροφορίες έδωσαν οι : Εμμανουήλ Μιχελινάκης (του Σπύρου), Μαρία Βαρδάκη
(του Βασίλη) και Απόλλωνας Τζανάκης.
Μάρθα
Πηνελόπη Δραμητινού, Αροδαμιά Μπουμπάκη, Γεώργιος Λιοντάκης, Χαρίλαος
Ηλιάδης, Κατερίνα Τσαγκαράκη, Στέργιος Κενδριστάκης, Στέργιος Κουνενός,
Θεόφιλος Μαργαριτάκης, Μαρίνα Τσαγκαράκη του Γεωργίου, Δημήτρης
Κουνενάκης, Σωκράτης Μπουμπάκης, Ζαχαρίας Μπουμπάκης, Μιχάλης
Φραγκάκης, Σπάρτη Φραγκάκη, Ιωάννα Κουνενού, Αδάμ Κουνενάκης, Δέσποινα
Αποστολάκη, Μιχάλης Κενδριστάκης του Νικολάου, Καδιανή ΚενδριστάκηΚαμπανού, Ανθούλα Μαργαριτάκη (Πλ. Δημήτρης Κουνενάκης).
Μηλιαράδω
Εμμανουήλ Πατουχάκης
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Πεύκος
Αριστομένης Μηλιαράκης (δάσκαλος που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς),
Ιωάννης Χατζοβασιλάκης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, Μανώλης Κιλιντζιράκης,
Μανώλης Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος Πατεραντωνάκης (επίτροπος). Οι
Γεώργιος Μηλιαράκης, Ιωάννης Κτιστάκης, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος,
Γεώργιος Στεφανάκης, Δραμησομαρία χόρευαν και τραγουδούσαν.
(Πληροφορίες: Μαίρη Κονσολάκη).
Συκολόγος
Μαρία Στιβακτάκη, Ιωάννης Γιανναδάκης, Ελευθέριος Αγαπουλάκης, Ιωάννης
Καπετανάκης (Πληροφορίες: Γιάννης Γιανναδάκης)
Χόνδρος
Χορευτές: Εμμανουήλ Στ. Πατεράκης ή Πατερογιάννης, Γεώργιος Αντ.
Θεοδοσάκης, Νικόλαος Γ. Χαριτάκης, Δημήτριος Ν. Τζανάκης, Φραγκιός Μ.
Ζαχαράκης, Εμμανουήλ Κ. Συμιανάκης, Κω/νος Πολ. Βασιλάκης, Γεώργιος Ν.
Τζανάκης, Κω/νος Γ. Μηλιαράς, Γεώργιος Χαρίτωνος Χαριτάκης, Μιχαήλ Ε.
Αγγουράκης, Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης, Γεώργιος Ε. Μανετάκης ή Πατάτας,
Γεώργιος Ε. Μαυρογιαννάκης ή μικρό Γιωργιό.
Χορεύτριες: Αικατερίνη Ι. Μαυρογιαννάκη ή Αγαπουλοκατερίνα το γένος Ν.
Τζανάκη, Μαρία Γ. Στιβακτάκη ή Τσουρογιώργαινα το γένος Ε. Μανετάκη, Μαρία
Αντ. Κασαπάκη ή Κασαπαντώναινα το γένος Μ. Χρηστάκη, Αμαλία Γ. Παπαδάκη το
γένος Ν. Γαλανάκη, Μαρία Ε. Στραταντωνάκη το γένος Ι. Ζαμπετάκη, Αικατερίνη
Δαγαλάκη το γένος Ε. Στραταντωνάκη, Χριστίνα Συμιανάκη, Τσιτσινιά Ι. Σχοινάκη
το γένος Α. Στιβακτάκη, Αικατερίνη Ι. Στιβακτάκη το γένος Γ. Μηλιαρά, Μαρία
Ζαχ. Μανετάκη ή Μοδίστρα, Ζαχαρένια Μ. Αγγουράκη το γένος Ε. Μανετάκη,
Σοφία Γ. Ζαϊμάκη το γένος Μ. Μανετάκη, Χριστίνα Γ. Μανετάκη το γένος Γ.
Τζανάκη και Μαρία Π. Συμιανάκη το γένος Ι. Μαυρογιαννάκη (Πληροφορίες:
Αντώνης Στιβακτάκης, Μανώλης Μανετάκης).
Βιβλιογραφία:
1) Ήθη και έθιμα του τόπου μας, Ο γάμος, Βιαννίτικα Νέα 15-10-1976
2) Θεοδοσάκης Γεώργιος, Αραχνιασμένες θύμισες από το Χόντρο Βιάννου,
Βιαννίτικα Νέα 15-4-1977.
3) Αλιγιζάκης Α., Η Κρητική Μουσικοχορευτική Παράδοση στον 20ο αιώνα,
Εκδόσεις Σείστρον, Ηράκλειο 2008.
4) Δήμας Ι., Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Αθήνα 1981.
5) Ζωγράφου Μ., Ο χορός στην Ελληνική Παράδοση, Εκδόσεις Art work. Αθήνα
2003.
6) Παναγιωτάκης Ν., Κρήτη Ιστορία και πολιτισμός, Εκδόσεις Βικελαία Δημοτική
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Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1988.
7) Τσουχλαράκης Ι., Κρητικοί χοροί, Μύθος, Ιστορία, Παράδοση, Αθήνα 2000.
8) Χατζηδάκης Γ., Κρητική Μουσική, Αθήνα 1958.
9) Κονδυλάκη Ιωάννη, Ο Πατούχας. Εκδόσεις Νεφέλη, Σελ. 223-226.
10) Καδιανάκης Εμμανουήλ, Προοδευτικός τουριστικός σύλλογος Βιάννου ο
Φεραίος και μετέπειτα Διαβάτης, Βιαννίτικα Νέα 31-8-1986.
11) Καδιανάκης Εμμανουήλ, Προοδευτικός τουριστικός σύλλογος Βιάννου ο
Φεραίος και μετέπειτα Διαβάτης, Βιαννίτικα Νέα 30-9-1986.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ
ΤΩΝ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑΝΩΝ
Του Νίκου Διακάκη συν/χου δάσκαλου
Οι κάτοικοι του Κρεββατά ήσαν σχεδόν όλοι γεωργοί. Έσπερναν κριθάρι,
σιτάρι, κουκιά, φακή και μερικές φορές ρεβίθια. Έσπερναν ταγή για τα μεταφορικά
τους μέσα, το γάιδαρο ή το μουλάρι, καθώς ρόβι για τα βόδια και τις αγελάδες τους.
Έσπερναν λινάρι για την ενδυμασία τους αλλά και για κλινοσκεπάσματα. Έτρεφαν
εκτός από τα βόδια για το όργωμα και το γάιδαρο ή το μουλάρι για τις μεταφορές,
δυο ή τρεις αίγες και πρόβατα για το γάλα, για κρέας από τα ρίφια και τ’ αρνιά
τους αλλά και για το μαλλί των προβάτων. Έτρεφαν κότες για αυγά και κρέας
καθώς και κουνέλια. Στα περβόλια τους καλλιεργούσαν χειμερινά και καλοκαιρινά
λαχανικά όλων των ειδών. Φρούτα στον Κρεββατά είχαν αρκετά, ρόγδια, δέσπολα,
αλλά και πορτοκάλια, σύκα, σταφύλια και απίδια. Για λεμόνι στο φαγητό, πολλές
φορές χρησιμοποιούσαν νεράντζια ή τα άγουρα σταφύλια, την αγγουρίδα. Οι
γυναίκες στο τέλος της Άνοιξης μέχρι τις αρχές του Καλοκαιριού ασχολούνταν με
το μεταξαριό. Αξιοποιούσαν το μετάξι που έβγαζαν για δικά τους και των ανδρών
επίσημη ενδυμασία, αλλά και για πολλά από τα προικιά των κοριτσιών τους.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ:
1. Γιατροί.
α. Στον Κρεββατά γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα ο Νικόλαος
Κονδυλάκης. Στις σπουδές του τον βοήθησε οικονομικά ο Νικόλαος Ζωάκης και
τον πάντρεψε με την κόρη του Στυλιανή. Την ιατρική του άσκησε στον Άγιο Βασίλη.
β.Γέννημα και θρέμμα του Κρεββατά ήταν ο Ιωάννης Μαρής. Τον σπούδασαν οι
γονείς και τ΄ αδέλφια του. Την ιατρική του άσκησε με έδρα τα Αμιρά.
γ. Στον Κρεββατά γεννήθηκε και ο γιατρός Χριστόφορος Παπαϊωάννου, γιος του
΄ Μετά τις ιατρικές του σπουδές έκανε ειδικότητα
παπα-Γιάννη Ζωάκη ή παπα-Ροϊδη.
στη χειρουργική στη Γερμανία. Παντρεύτηκε στη συνέχεια και εγκαταστάθηκε
στην Ιεράπετρα, σε δική του κλινική, αλλάζοντας το επώνυμο του σε Παπαϊωάννου.
δ. Από τον Κρεββατά κατάγονται και οι γιατροί Γιώργος και Μανόλης (πέθανε
πρόωρα το 2008) Ζώης, παιδιά του δικηγόρου Σπύρου Ζώη και της δασκάλας
Αθηνάς Βετουλάκη.
ε. Κρεββατιανός στην καταγωγή είναι και ο παιδίατρος Μάνθος Αγγελάκης, γιος
του Μανόλη Αγγελάκη κι εγγονός του πολυκαταστηματάρχη, όπως θα αναφερθεί
πιο κάτω, Μαθιού Αγγελάκη ή Ζουριδομαθιού.
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2. Δικηγόροι:
α. Δημήτριος Κονδυλάκης,. Αδελφός του γιατρού Νικολάου Κονδυλάκη, γεννήθηκε
και μεγάλωσε στον Κρεββατά. Τέλειωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στον Άγιο Βασίλειο, όπου διατηρούσε
και το Γραφείο του.
β.Σπύρος Ζωάκης ή Ζώης. Κι αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κρεββατά.
Σπούδασε Νομικά, παντρεύτηκε με τη δασκάλα Αθηνά Βετουλάκη και
εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, όπου άσκησε τη δικηγορία.
Δυο ατυχείς φοιτητές της Νομικής.
α . Ιωάννης Μαρκόπουλος. Ευφυής και άριστος μαθητής , μετά το Γυμνάσιο
εγγράφεται στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, Για να καλύπτει τα έξοδα σπουδών
του κατατάσσεται στη Χωροφυλακή, αλλά το κίνημα του Βενιζέλου το 1935 έκρινε
την τύχη του. Η δικτατορία του Μεταξά απέλυσε τους Κρήτες χωροφύλακες κι
έστειλε στη φυλακή το Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο πόλεμος του 1940, η κατοχή και ο
εμφύλιος βρίσκουν το Γ. Μ. Στην αριστερή παράταξη. Οι διώξεις που υπέστη, οι
φυλακίσεις, οι εξορίες και το άσθμα που τον βασάνιζε επέφεραν νωρίς το θάνατό
του.
β. Μιχαήλ Στ. Ζωάκης. Άριστός, ευφυής και χαρισματικός μαθητής, μετά το
Γυμνάσιο, εγγράφεται στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ο πόλεμος του 1940 τον
υποχρέωσε να διακόψει τις σπουδές του. Αργότερα βρέθηκε κι αυτός στην αριστερή
παράταξη, δεν του επιτράπηκε να συνεχίσει τις σπουδές του κι έμεινε χωρίς πτυχίο.
3. Ιερείς: Η ενορία του Κρεββατά διακονήθηκε από Κρεββατιανούς ιερείς.
α. Γρηγόρης Κονδυλάκης , πατέρας του Νικολάου και του Δημήτρη Κονδυλάκη,
γιατρού και δικηγόρου αντίστοιχα.
΄
β. Παπά Γιάννη Ζωάκη ή παπά Ροϊδης,
πατέρας του γιατρού Παπαϊωάννου.
γ. Παπά Κωστής Αγγελάκης, που πέθανε νωρίς και οι κάτοικοι τον έκλαψαν πολύ.
δ. Παπά Νικολής Κονδυλάκης. Χειροτονήθηκε ιερέας στον Πεύκο και σήμερα
εξυπηρετεί και άλλες ενορίες. Μετά από το θάνατο του παπά Κωστή Αγγελάκη
στον Κρεββατά υπηρέτησαν ιερείς από τα γειτονικά χωριά, ο παπά Μαθιός από το
Κεφαλοβρύσι, ο παπά Λεωνίδας από τον Βαχό, ο παπά Αντώνης από το Λουτράκι,
ο παπά Δημήτρης από τα Αμιρά κ.ά.
4.Δάσκαλοι-Καθηγητές
Στον Κρεββατά γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και φοίτησαν στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Ηρακλείου οι Νίκος Διακάκης, Γιάννης Βαρδονικολάκης, Γιάννης
Διακάκης. Και η Στέλλα Αγγελάκη που φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της
Ρόδου. Υπηρέτησαν σε διάφορα σχολεία της Κρήτης αλλά και έξω από αυτήν.
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Συνταξιούχοι σήμερα οι τρεις πρώτοι ζουν στα Χανιά ο Νίκος Διακάκης και η
Στέλλα Αγγελάκη, ο Γιάννης Βαρδονικολάκης στην Αθήνα, ενώ ο Γιάννης Διακάκης
υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης. Ο Νίκος Διακάκης πέτυχε σε εκπαιδευτικό
διαγωνισμό και διορίστηκε επιθεωρητής δημοτικών σχολείων στην Δ΄ περιφέρεια
Χανίων, με έδρα την Κίσαμο. Μετά από 3 χρόνια έχασε τη θέση του και γύρισε στο
σχολείο του ως Διευθυντής.
Κρεββατιανός όμως δάσκαλος είναι και ο από το Βραχάσι καταγόμενος
Μιχάλης Κυπριωτάκης. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Κρεββατά,
παντρεύτηκε με Κρεββατιανή και πρωτοστάτησε στις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις
του χωριού.
Στον Κρεββατά γεννήθηκε κι εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο
καθηγητής Γιώργος Κονδυλάκης, γιος του πολυάσχολου και δημιουργικού Χαρή
και της Σοφίας Κονδυλάκη.
5. Υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες
Χρυσόστομος Μ. Αγγελάκης και Μύρων Α. Αγγελάκης υπηρέτησαν στον
ΟΤΕ, πέθαναν όμως και οι δυο πολύ νωρίς. Ο Χρυσόστομος Αγγελάκης και ο Εμμ.
Ν. Αγγελάκης υπηρέτησαν στην Χωροφυλακή και διαμένουν με τις οικογένειές
τους ο πρώτος Κομοτηνή και ο δεύτερος στη Θεσσαλονίκη.
Επιστήμονες και υπάλληλοι με καταγωγή τον Κρεββατά υπάρχουν και
πολλοί άλλοι, ιδιαίτερα νέοι. Η επί πολλά χρόνια απομάκρυνσή μου από το χωριό
μας δε μου δίνουν τη δυνατότητα να είμαι ενήμερος για τις δραστηριότητες των
νέων με καταγωγή τον Κρεββατά. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη στο έργο τους
και μια πρόσθετη ευχή. Να μην ξεχνάνε το όμορφο χωριό των παππούδων τους.
6. Οικοδόμοι (χτίστες)
Για την οικοδομή είχαμε πολλούς τεχνίτες.
Καλλιτέχνης στο τέλειο χτίρι, ήταν ο Νικόλαος Ζωάκης με το παρανόμι Καλόγερος.
Σε μια πόλη θα ήταν περιζήτητος για μαντρότοιχους ή ξερολιθιές.
Ο Κωστής Αγγελάκης, που αργότερα χειροτονήθηκε εφημέριος του χωριού.
Ο Γεώργιος και Μανόλης (αδελφοί) Ζωάκης.
Ο Μανόλης (της παπαδιάς) Αγγελάκης και αργότερα οι μπετατζήδες Βασίλης
Διακάκης και Γιάννης Αγγελάκης.
7 Έμποροι-καφετζήδες
Οι έμποροι στον Κρεββατά συνδύαζαν περισσότερες ασχολίες στον ίδιο χώρο. Το
καφενείο ήταν και ψιλικατζίδικο. Πουλούσε και τρόφιμα (ρύζι, μακαρόνια, ζάχαρη,
κρασί, χαρτικά κ.ά.), καθώς και υφάσματα. Γινόταν περιστασιακά, κασάπικο και
μαγειρείο. Τέτοια μαγαζιά ήσαν:
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α. Του Μαθιού Αγγελάκη (τσαγκάρικο, ψιλικατζίδικο, καφενείο, κασάπικο και
μαγειρείο).
β. Του Μανώλη Ν. Ζωάκη (καφενείο, υφάσματα, τρόφιμα).
γ. Του Γεωργίου Μαρή (υφάσματα, τρόφιμα, εμπορία λαδιού, χαρούπιών κλπ).
δ. Του Μανόλη Ζωάκη (καφενείο, τρόφιμα, κουρείο).
ε. Του Ιωάννη Π. Αγγελάκη (καφενείο, τρόφιμα, ψιλικά).
στ. Του Βάσου Ζωάκη. Τους περισσότερους μήνες έμενε στον Προφήτη Ηλία,
περιοχή Βαχού. Εξυπηρετούσε τους εκεί παραγωγούς το χειμώνα που έσπερναν ή
μάζευαν ελιές και το καλοκαίρι που θέριζαν κι αλώνιζαν.
8 Βοσκοί.
Ένας ήταν ο συστηματικός βοσκός, με κατσίκες κυρίως στη θέση Αστοιβιδερό
της περιφέρειας Βαχού, ο Στυλιανός Γιαλιαδάκης από το Κεφαλοβρύσι που
παντρεύτηκε κι έμενε στον Κρεββατά. Βοηθούς στο κοπάδι του είχε τις πέντε
θυγατέρες του που έφευγαν από την μάντρα, μόνο όταν παντρεύονταν.
9. Οργανοπαίχτες:
Μανόλης Καργιολάκης (ή Μεγκράνης), λύρα.
Μιχάλης Κυπριωτάκης, ο δάσκαλος. Έπαιζε βιολί και μαντολίνο.
Νίκος Διακάκης, βιολί.
10. Χορευτές.
Φημισμένους χορευτές δεν έβγαλε το χωριό μας. Τους βασικούς όμως χορούς
(πεντοζάλη, χανιώτη, καλαματιανό και πηδηχτό) τους χόρευαν τα περισσότερα
κορίτσια και αρκετά αγόρια. Χόρευαν και τους ευρωπαϊκούς (ταγκό και βαλς).
11. Ψάλτες
Νικόλαος Μαρκόπουλος
Γεώργιος Ζωάκης ( Γεωργαλένιος)
Μιχάλης Κυπριωτάκης, πρωτοψάλτης ο ίδιος αλλά φρόντιζε και είχε δίπλα του
στο αναλόγιο τους μαθητές του Γυμνασίου και άλλα παιδιά. Έτσι σχεδόν όλα τα
αγόρια του χωριού έψαλαν. Διακρινόταν ως καλλίφωνος ο Μύρων Αγγελάκης και ο
Στυλιανός Καρακωσταντάκης, αλλά πολλές φορές έψαλαν και ο Πέτρος Ζωάκης, ο
Νικόλαος Κονδυλάκης (χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας), ο Γεώργιος Κονδυλάκης
ενώ συνεχίζει επί πολλά χρόνια να ψάλει στην εκκλησιά του Άη Γιάννη ο Μανόλης
του παπά Κωστή Αγγελάκη.
12. Θέατρο στο χωριό.
Το θέατρο στο χωριό έπαιζε σπουδαίο ρόλο. Οργανωτής, καθοδηγητής και
εκτελεστής των παραστάσεων ήταν ο δάσκαλός μας Μιχάλης Κυπριωτάκης.
Για ηθοποιούς διάλεγε τους πιο ικανούς μαθητές, αλλά και απλούς νέους του
χωριού που απέδιδαν με επιτυχία το ρόλο τους.
Στο έργο ‘Αθανάσιος Διάκος’, το ρόλο του Διάκου τον είχε ο Μιχάλης Στ. Ζωάκης
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και τον απέδιδε με μεγάλη επιτυχία.
Στο έργο ‘Γκόλφω’, την Γκόλφω υποδυόταν ο Μιχ. Στ. Ζωάκης, ενώ το ρόλο του
αρραβωνιαστικού της Γκόλφω τον είχε ο Δημήτρης Αγγελάκης που διατήρησε μετά
το όνομα Τάσος.
Στο έργο ‘Σμαράγδω’ τη Σμαράγδω υποδυόταν η Στέλλα Γ. Αγγελάκη, τελειόφοιτος,
τότε, του Γυμνασίου και τον αδελφό της υποδυόταν ο Μύρων Αγγελάκης.
Εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις των συγχωριανών μας, είχαμε
και τον περιοδεύοντα Καραγκιόζη και παραστάσεις με ακροβάτες ή θιάσους με
θαυματοποιούς, ταχυδακτυλουργούς, σιδεροφαγάδες κουταλιανούς:. «σίδερα
μασάει ο Κουταλιανός, τρεμει σαν το ψάρι στην κυρά του εμπρός»
13. Συμμετοχή στους Εθνικούς αγώνες.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή των κατοίκων του Κρεββατά σε όλους τους Εθνικούς
αγώνες και πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν για τη προσφορά τους. Περιορίζομαι
μονάχα στην αναφορά μου στο γενναίο, στους αγώνες κατά των Τούρκων Γεώργιο
Μιχαλοδημητράκη και στον αγώνα κατά των Γερμανών Γιάννη Μαρκόπουλο.
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ΤΟ ΜΕΤOΧΙ
Του Γιώργη Ν. Θεοδοσάκη, συν/χου του ΟΤΕ
Στη μνήμη των προγόνων μας, που ’χτισαν τα μετόχια και συγκατοίκησαν με τα
ζώα για να επιβιώσουν.
Για να φτιάξουν με τα χέρια τους περιουσίες.
Να φυτέψουν ελιές, για να θρέψουν εμάς και τα παιδιά μας.
(Η εν «αγροίς» λαϊκή παραδοσιακή και αγροτική κατά τον 19ο και 20ο αιώνα στο
Χόντρο- Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης).
Αφηγήσεις:
Νικολάου Ε Ψαρολογάκη Περβόλα Χόντρου
Νικολάου Γ. Λιαπάκη Χόντρος
Εμμανουήλ Πατεράκη Θυμιανό
Ζωή Ν. Θεοδοσάκη Χόντρος
Προκόπη Βαβουρανάκη Χόντρος
Καταγραφή: Δεκέμβριος 2008
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Συγκλονιστικές ήταν οι αφηγήσεις όλων των χωριανών που μου αφηγούντο ότι,
άνθρωποι και ζώα ζούσαν μέσα στο μετόχι για μακρύ χρονικό διάστημα.
Ακόμη και στα μονόχωρα μετόχια διηγούνταν ότι υπήρχαν «μαντζαντούρες»
΄
(ταϊστρες)
ή (παχνιά) για το τάισμα των ζώων.
Πολλές φορές κινδύνευσαν να τους πατήσουν στον ύπνο τους οι αγελάδες, γιατί
κοιμόταν κατά γης , δίπλα στα ζώα.
Τα περισσότερα μετόχια δεν είχαν πλήρη κατασκευή τζακιού, αλλά μια οπή στη
στέγη για να βγαίνει ο καπνός. Όλα αυτά συνέβαιναν στην αγροτική περιοχή του
Χόντρου-Βιάννου ως το 1960.
Το μετόχι κατά τον 19ο και 20ο αιώνα: αιτίες που το δημιούργησαν
Η έλλειψη γρήγορου μεταφορικού μέσου (όπως είναι, σήμερα, το αυτοκίνητο).
Η υποχρέωση μακράς παραμονής σε απομακρυσμένες γεωργικές περιοχές για
την καλλιέργεια των χωραφιών, για το όργωμα, για τη σπορά, για το θέρος, το
λιομάζωμα και το μάζωμα των χαρουπιών, γέννησαν την ανάγκη της κατασκευής
μιας άλλης πρόχειρης κατασκευής γεωργικού σπιτιού για τη στοιχειώδη κάλυψη
των αναγκών και τη συστέγαση ανθρώπων και ζώων, για μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό το πρόχειρα κατασκευασμένο γεωργικό σπίτι το έλεγαν μετόχι.
Τα μετόχια των Χοντριγιανών στην παραλιακή ζώνη του Καστριού.
Δέκα ήταν τα μετόχια των Χοντριγιανών που είχαν χτιστεί στα τέλη του 19ου
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αιώνα όλα τα άλλα χτίστηκαν τον 20ον αιώνα.
Ο αριθμός των στεγασμένων χώρων των μετοχιών εξαρτιόταν από το πόσο πολλή
ή λίγη περιουσία καλλιεργούσε η κάθε οικογένεια. Όσο αυξανόταν η περιουσία,
αυξάνονταν και οι ημέρες παραμονής και η ανάγκη για περισσότερους στεγασμένους
χώρους στο μετόχι.
Όλα τα μετόχια ήταν χτισμένα με λιθοδομή. Δεν είχαν συνδετικό υλικό (πηλό).
Στου Καπετάνιου το μετόχι υπάρχει επίχρισμα μόνο στο σημείο που κατέβαινε η
κουτσουνάρα (υδρορροή). Τον ίδιο τρόπο επιχρίσματος τον συναντάμε σε ελάχιστα
μετόχια.
Τρόπος χτισίματος και υλικά δόμησης
Το μετόχι ήταν ένα ισόγειο χτηριακό συγκρότημα εντός της ιδιοκτησίας τους,
αποτελούμενο από 1, 2 ή 3 δωμάτια σε ύψος 3 περίπου μέτρων και στεγασμένου
χώρου σε σχήμα παραλληλογράμμου, που δεν ξεπερνούσε τα 50 τετραγωνικά
μέτρα.
Τοιχοποιία: λιθοδομή με λάσπη, από χώμα, για συνδετικό υλικό, χωρίς εσωτερικό
ή εξωτερικό επίχρισμα.
Η στέγη: για τη σκεπή του μετοχιού χρησιμοποιούσαν «μεσοδόκια», που συνέδεαν
τους δυο απέναντι σε μεγάλο μήκος τοίχους. Όταν το πλάτος του μετοχιού ήταν
μεγάλο τοποθετούσαν στύλους για να υποβαστάζουν τα μεσοδόκια, πάνω από αυτά
τοποθετούσαν τις «δοκίδες», σταυρωτά προς τα μεσοδόκια, η μια δίπλα στην άλλη.
Τοποθετούσαν μετά, πάνω από τις δοκίδες, τα «φιαλόματα» βλαστούς από σφάκες
ή άλλο παρόμοιο και πάνω σ’ αυτές σκορπούσαν λεπίδα( άργιλο)σε λάσπη στην
αρχή και στεγνή σε πυκνό (8-10 εκ. περίπου) στρώμα στη συνέχεια.
Στη στέγη, πάνω από την οπή του τζακιού, τοποθετούσαν δυο πέτρινες πλάκες,
σε σχήμα τριγώνου. Οι επιφάνειές τους ήταν στη βορινή και νότια πλευρά,
ενώ οι τρύπες ήταν ανοιχτές προς την ανατολική και τη δυτική. Κι αυτό για να
διευκολύνουν την έξοδο του καπνού, εξ αιτίας των βόρειων και νότιων ανέμων που
είναι οι επικρατέστεροι στην περιοχή.
Το μετόχι ήταν πάντα σε Νότιο-ανατολικό προσανατολισμό. Απέφευγαν το βόρειο
και το δυτικό που πνέουν συχνά δυνατοί άνεμοι με βροχές.
Για το φωτισμό την ημέρα, άφηναν παράθυρα σε μικρές διαστάσεις.
Ο στάβλος:
Ένα από τα ακραία δωμάτια ήταν ο στάβλος για τα τις αγελάδες, το γάιδαρο και
τις αίγες. Γύρω-γύρω στους τοίχους, σε μικρό ύψος, 50 περίπου εκ. έκτιζαν τις
ματζαντούρες και δίπλα κάρφωναν σιδερένια καρφιά για να δένουν τα ζώα. Αν τα
μεγάλα ζώα ήταν πολλά έδεναν τις αίγες σε εξωτερικούς χώρους
Το μεσαίο δωμάτιο, αχυργιώνας ή αχεργιώνας:
Εκεί αποθήκευαν τα άχυρα, τις ξηρές ζωοτροφές (ρόβι, ταγή). Στο λίγο χώρο
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που έμενε τοποθετούσαν το σωμάρι του γαϊδάρου, γεωργικά εργαλεία εφόδια και
προϊόντα της σοδειάς, μέχρι να μεταφερθούν στο χωριό.
Το τρίτο δωμάτιο (κουζίνα, κρεβατοκάμερα, σαλόνι:
Το δωμάτιο αυτό φιλοξενούσε την οικογένεια, του γεωργού και τους εργάτες ή τα
εργάτριές του. Στη μικρή αυτή καμαρούλα γίνονταν όλα. Έτρωγαν, ξεκουράζονταν
και κοιμόταν τα βράδια. Σε μια γωνιά ήταν η παραστιά με το τζάκι για μαγείρεμα
και θέρμανση. Τα μαγειρικά σκεύη, τηγάνι, κατσαρόλες, κρέμονταν στον τοίχο
ή τοποθετούνταν σε μια τάβλα (σανίδα), που ήταν τοποθετημένη οριζόντια στον
τοίχο στηριγμένη σε δυο πασάλους.
Όταν χτίζονταν οι τοίχοι άφηναν εσωτερικούς χώρους που χρησιμοποιούνταν ως
ράφια για τα μαγειρικά σκεύη , τρόφιμα και λάδι.
Το μετόχι φωτιζόταν με το φως ημέρας ενώ τη νύχτα χρησιμοποιούσαν το λυχνάρι
με το λάδι.
Πολλά μετόχια είχαν δίπλα σ’ αυτά και ένα φούρνο, για να ζυμώνει η νοικοκυρά το
ψωμί που χρειάζονταν κατά τις ημέρες της εκεί παραμονής τους
Πολλά από τα μετόχια έπαιρναν νερό, για τις ανάγκες τους έπαιρναν νερό από τη
φλέγα του Άη Γιώργη και από το απονέρι που πήγαινε σε όλους τους καταπότες.
Μετόχια όμως που βρίσκονταν μακριά από τη φλέγα, έσκαβαν σε κάποιο σημείο
ένα λάκκο που γέμιζε με νερό της βροχής, το σαρνίτσι. Από αυτό μαγείρευαν,
έπιναν, πλένονταν και πότιζαν τα ζώα τους.Στον κατάλογο που ακολουθεί φαίνεται
πόσα μετόχια ήταν μονόχωρα, δίχωρα ή τρίχωρα.
Λαϊκή ονομασία μετοχιού στην περιφέρεια του Καστριού
Ονομασία μετοχιού
		
δωμάτια
Του Τσουρογιάννη					
1
Του Ψαρολογογιάννη					
1
Των Καλογέρω
1
Του Μπαμπουρανομανόλη
1
Του Γιαμαλομανόλη
2
Του Γιαμαλομιχάλη
2
Του Ζαχαρογιάννη
2
Του Μπάρμπα-Δράκου
2
Του Τζανή
3
Του Μαντογιώργη
3
Του Μακράκη
1
Του Μπάρμπα-Αντρέα
3
Του Μανετομανόλη
4
Του Ανετολιώτη
3
Του Παπαδομάρκου
3
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Του Καπετάνιου
1
΄
Του Γέρο Ζαϊμη
1
Του Γιαμαλονικολή
1
Του Σερμονικολή
1
Του Ντάργα
1
Του Θεοδοσογιώργη
1
Του Κυρή
1
Του Χρονογιώργη
2
Του Σταύρο (Χερσονιωτάκη)
2
Του Λευτέρη (Γιαμαλάκη)
2
Του Πατερομανόλη
2
Του Μανέτα στη φλέγα
5
Του Μακρυγιωργάκη
2
Του Περίεργου
2
Του Χρόνη
2
Οι παραπάνω λαϊκές ονομασίες μετοχιών βοηθούσαν τους κατοίκους να
προσδιορίσουν το κάθε σημείο σε όλη την αγροτική περιφέρεια. Παράδειγμα,
έλεγαν:
Στου Μαντογιώργη το μετόχι από πίσω εκατό μέτρα ή
΄ πεντακόσια μέτρα ή
κάτω από το μετόχι του Ζαϊμη
Δίπλα στο μετόχι του Μπαρμπα- Δράκου
Τα μετόχια των Χοντριγιανών στην περιφέρεια Καστρί, που είχαν χτιστεί πριν από
την κατοχή
1. Της Μαμής
2. Του Τσουρομανόλη
3. Του Μαντογιώργη
4. Του Μανέτα στη φλέγα
΄
5. Του Ζαϊμη
6. Της Κατερίνας ή του Μανετομιχάλη
7. Του Καπετάνιου
8. Του Παπαδομάρκου
9. Του Κωσταντουράκη (Ιωάννη Συμιανάκη)
10.ΤουΑνετολιώτη
11.Του Μακρυγιωργάκη
12.Του Μπάρπα - Αντρέα
13.Του Θεοδοσαντώνη
14.Του Ζαχαρομανόλη
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15.Του Γιαμαλονικοή
16.Του Συμιανάκη
17.Του Τερζή
Τα μετόχια του Χόντρου κατά το 19ο αιώνα
Ονομασία μετοχιού					
Τοποθεσία
1. του Ψαρολογιάννη			
		
Στην Καβούσα
2. Του Τσουρομανόλη				
Στον Άγιο Δημήτριο
3. Του Τσουρομιχάλη				
Στα λιβαδάκια
4. Του Γιαμαλογιώργη			
		
Στο Καστρί
5. Του Μαντογιώργη				
Στο Καστρί
6. Του Γιωργούλιο (από την Κάτω Βιάννο)
Στη φλέγα
7. Του Εμμανουήλ Μαυρογιαννάη
Στου Κοντογιάννη
8. Του Ανετολιώτη				
Στην Κάτω φλέγα
9. Του Τζανάκη
Στης Ζεινούλας,
							
(πίσω από το Καστροχάρακο)
10. Των Συμιανάκηδων
Στην Πλάτη, ( στον Άη Γιώργη)
Σημείωση: τις παραπάνω πληροφορίες τις έδωσε ο Προκόπης Βαβουρανάκης
Λασιθιώτες που είχαν μετόχια σε αγροτικές περιοχές του Χόντρου
Α΄. Περιφέρεια Κυριακού:
Ονοματεπώνυμο
Παρωνύμιο
Γαλανάκης Ιωάννης
Μορφουλογιάννης
Γαλανάκης Γεώργιος
Μάσκουλας
Γαλανάκης Χαράλαμπος
Καλόγερος
Ταμιωλάκης Ευκλείδης
Σκλίβης
Φουκαράκης Αντώνιος
Φουκαραντώνης
Τζιράκης Εμμανουήλ
Κακοκαιριασμένος
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Μεράστρης
Καρεφυλάκης Εμμ. του Δημητρίου
Όλγα και Μαρία Γαλανάκη
Γαλανάκης Εμμ. του Μορφουλογιάννη
Γαλανάκης Αλέξανδρος
Ταμιωλάκης Χριστόδουλος
Κάτσουνας
Φουκαράκης Αλέξης
Σκιόπος
Μαρία και Μιχάλης Ταμιωλάκης
Καροφυλάκης Εμμανουήλ
Όλοι οι παραπάνω ήταν κάτοικοι του Αβρακόντε Λασιθίου.
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Η μετακόμιση γινόταν στα μέσα του Φθινοπώρου και η επιστροφή στο Λασίθι το
μήνα Μάιο. Κατά τη μετακόμιση και επιστροφή τους έφερναν μαζί τους όλα τους
τα ζώα, γαϊδάρους, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, κότες και όλα τα τρόφιμά τους.
Β΄ Περιοχή Πεζεμπέ
Τσιχλάκης Εμμανουήλ ή Καραντώνης
Στρατάκης Νικόλαος
Στραταντώνης Εμμανουήλ
Αθανασάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Αθανασάκης Γεώργιος ή Κεντηρογιώργης
Αθανασάκης Βασίλειος ή Καρχανιάς ή Κεντηροβασίλης
Αθανασάκης Εμμανουήλ ή Αγρονόμος
Τσιχλάκης Κωσταντίνος
Τσιχλάκης Αντώνιος
Τσιχλάκης Επαμεινώδας (πρωτοπαλίκαρο στο Καμινάκι)
Αγιοργιωτάκης Λέανδρος
Τσιχλάκης Νικόλαος
Αθανασάκης Εμμανουήλ ή Σοβαρομανόλης
Μπαριτάκης Γεώργιος
Τζιράκης Εμμανουήλ
Ματθαιάκης Νικόλαος ή Μπογιατζάκης
Ματθαιάκης Χαρίδημος
Γαρεφαλάκης Γεώργιος ή Κατσοπρίνης
Όλοι από το χωριό Καμινάκι
Σημείωση: Πεζεμπέ , από το ρήμα πεζεύω = κατεβαίνω από το άλογο ή το γάιδαρο
που καβαλίκευα.
Από τη λαϊκή παράδοση του Άη Δημήτρη και το Σπαστή το Χαράκι.
Μετά τη εντολή των Τούρκων να εγκαταλείψουν οι καλόγεροι τη Μονή του Άη
Δημήτρίου, πριν φύγουν διάβασαν οι καλόγεροι διάβασαν την ψαλτοκατάρα, που
είχε σαν συνέπεια, σύμφωνα με την παράδοση, να σκιστεί ο βράχος του Σπαστή.
Οι καλόγεροι έφυγαν, πήραν μαζί τους τα ζώα τους και ό,τι άλλο μπορούσαν με τη
συμφωνία, εκεί που θα έφταναν το βράδυ να δημιουργήσουν τη Νέα Μονή. Σήμερα
η περιοχή αυτή λέγεται Πεζεμπέ, δηλαδή πέζεψαν οι καλόγεροι και έμειναν εκεί.
Γ΄ Περιοχή Μπουρδανεσπάστη
Μπαριτάκης Παύλος
Μπαριτάκης Νικόλαος
Μπαριτάκης Κωσταντίνος
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Μπαριτάκης Αντώνιος
Όλοι από το Καμινάκι Λασιθίου
Δ΄ Περιοχή Βιτσιλιάς
Μπαριτάκης Εμμανοήλ
Αθανασάκης Γεώργιος
Αθανασάκης Γεώργιος ή Μελάνης
Μαρμακεθιανάκης Ιωάννης
Δαγαλάκης Μιχαήλ
Όλοι από το χωριό Καμινάκι Λασιθίου
Ε΄ Περιοχή Καβριά Χόντρου
Αθανασάκης Ιωάννης του Δημητρίου
Αθανασάκης Κωσταντίνος
Και οι δυο από το Καμινάκι Λασιθίου
Από διάφορα χωριά:
Αθανασάκης Εμμανουήλ ή Μανόλης της Μαρίας ή Πορδοβασίλης, από τον Πεύκο
στη θέση Μπουρδανεσπάστη.
Ζαμπετάκης Αντώνιος , από την Κάτω Βιάννο, στη θέση Καβριά Χόνδρου
Περιοχή Φασκομηλιάς
Του Μοχρέ, από τον Άγιο Βασίλειο, πλάι στο χαράκι της περιοχής Φασκομηλιάς
Βασιλάκη Δημητρίου του Ιωάννου, από τον Πεύκο
Μαντονικολή ή Μπεγίρη, από την Κάτω Βιάννο
Τερζή, από το Χόντρο
Μετόχια υπήρχαν και στην περιοχή, «του Ληστή το χαράκι», αλλά οι σημερινοί
κάτοικοι του Χόντρου δεν θυμούνται τα ονόματα των ιδιοκτητών τους.
Οι κάτοικοι της Σύμης και οι περιουσίες τους στις αγροτικές περιφέρειες του
Χόντρου:
Επειδή δεν υπήρχε καλλιεργήσιμη γη στο ορεινό χωριό Σύμη, οι κάτοικοι κατάφυγαν
στο Χόντρο και καλλιέργησαν όλες τις αγροτικές περιοχές δυτικά του χωριού
απέναντι από το χωριό Δεμάτι. Οι περιοχές αυτές είναι:
Σκινοπλάγια, Στρωμαθιές, και Ακαλοκέφαλο.
Αλλά και μέσα στο χωριό Χόντρος, τα πιο αξιόλογα χωράφια ανήκαν σε ασυμιανούς.
Όταν στις δεκαετίες του 1960 και 1970 πολλοί Χοντριγιανοί πήγαν στη Γερμανία,
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ως εργάτες, επέστρεψαν με χρήματα και αγόρασαν από τους Συμιανούς, όλα τα
καλά χωράφια και σώχωρα.
Οι Συμιανοί ζόσαν αρμονικά με τους Χοντριγιανούς,, τους συνέδεαν φιλίες και
συντεχνιές (κουμπαριές από βαπτίσεις παιδιών).
Οι σπουδαιότερες περιουσίες των Συμιανών στο Χόντρο
Ονομασία της περιουσίας
Συμιανή ιδιοκτησία
Σημερινή ιδιοκτησία
Του Βροντινού η σωχώρα
οικογ. Βροντινάκη
Βεληβασάκης Δημήτριος
Του Τζαγκάτου το σώχωρο οικογ. Τζαγκατάκη
Νίκος Θεοδοσάκης
Στο μύλο
Του Τζακάτου το σώχωρο
οικογ. Τζακατάκη
Ιωάννης Γιαμαλάκης
Στον Άη Φανούρη
Αικατερίνη Τζανάκη
Στου Χαλικιά στον Πύργο
οικογ. Τζακατάκη
Ιωάννη Ψαρολογάκη
Στο σώχωρο του Χαμηλάκη οικογ. Χαμηλάκη
στην Περβόλα
Στο σώχωρο του Πανακάκη οικογ. Πανακάκη
στα Γαβριλιανά
Στο σώχωρο του Πανακάκη οικογ. Πανακάκη
στον Άη-Θόδωρο
Στο σώχωρο του Πανακάκη οικογ. Πανακάκη
στον Παξιμαδιανό
και άλλα μικρά και μεγαλύτερα σόχωρα και αγροί.
Σημείωση: σώχωρο = έσω χώρος, με την έννοια ότι το χωράφι βρίσκεται μέσα στο
χωριό ή μέσα στον κάμπο του χωριού, είναι ποτιστικό, με μεγάλη απόδοση σε
γεννήματα και καρποφόρα δένδρα.
Κάτοικοι της Σύμης που είχαν περιουσίες στην περιοχή Σκινοπλάγια Χόνρου:
Μαστραντωνάκης Γεώργιος
Τσαγκατάκης Γεώργιος
Γιαννάδάκης Γεώργιος
Βουργάκης Γεώργιος
Μπεκράκης Μανόλης
Βροντινάκης Ιωάννης
Χαριδημάκης
Βροντίνάκης Μανόλης
Βροντινάκης Γεώργιος
Λιαπάκης Μηνάς
Ρηνάκης (αυτός που μέρωνε τις πέρδικες).
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Τα μετόχια Χοντριγιανών και ξένων στην παραλιακή ζώνη, από του Κοντογιάννη
έως τη Δέρματο:
Αγροτική περιοχή «Ξεροκάμπι»:
Του Μοχρέ, από το χωριό Πεύκος Βιάννου
Του Τερζή, από το χωριό Χόντρος\Βιάννου
Του Μαντονικολή, από το χωριό Χόντρος Βιάννου
Αγροτική περιοχή «Γαλανά Χαράκια».
Του Κοτσιφού
Του Γιαμαλάκη
Του Κρασανοβασίλη
Του Χαριτάκη
Του Σκινάκη
Του Μαυρογιαννάκη Νικολάου και
Του Κασάκη Μιχάλη ή Κρασανομιχάλη
Όλοι από το χωριό Χόντρος
Του Μηλιρά και
Των Μεραμπελιωτάκηδων, από το χωριό Κάτω Βιάννος
Της Γιάτραινας (Παπαμαστοράκη Μαρίας) από την Άνω Βιάννο.
Η χρήση του μετοχιού στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου
Ελάχιστα από τα μετόχια που αναφέραμε ανακαινίστηκαν και προστέθηκαν ως
οικοδομικοί χώροι στις πρώτες παράλιες και μόνιμες κατοικίες των σημερινών
χοντριγιανών. Τα υπόλοιπα μετόχια έχουν εγκαταλειφθεί. Άλλα από αυτά
μισοκρεμισμένα και άλλα βυθισμένα στη σιωπή τους και τις αναμνήσεις τους.
Στέκουν εκεί που βρίσκονταν. Δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να τα χαλάσει, αν και
δε χρειάζεται την προστασία τους από τις ξαφνικές μπόρες και κακοκαιρίες
Ο ύπνος στο μετόχι
Μετά από την κούραση της ημέρας και το φαγητό τους, ξάπλωναν κατά γης και
λίγο πιο πέρα τα ζώα τους, με κίνδυνο πολλές φορές να τους πατήσουν την ώρα
που κοιμόταν.
Αργότερα έφτιαχναν χτιστά κρεβάτια ύψους, ένα χέρι, όπως έλεγαν, δηλ.
20 εκ.. έβαζαν πάνω ‘κατσικρέβατους’ (όμοιο αναρριχώμενο με τον κισσό) ή και
άλλα παρόμοια κλαδιά, που τα χρησιμοποιούσαν ως στρώμα. Αργότερα αντί τα
κλαδιά χρησιμοποιούσαν ‘φαρδοπαλέτσες’ ή ‘αχυροπαλέτσες’, που τις γέμιζαν με
άχυρα. Για μαξιλάρι χρησιμοποιούσαν μια πέτρα με λίγα μυρτόκλαδα επάνω.
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Αν είχε τζάκι, το μετόχι,, για να ζεσταθούν, κάθονταν γύρα απ΄ αυτό σε
κουτσούρια, κυλινδρικά κομμάτια από κορμούς δένδρων, ύψους 30-40 εκ. Αν ήταν
πολλοί κάθονταν και στο χτιστό κρεβάτι. Δε γνώριζαν όμως την τεχνική του τζακιού
και οι τοίχοι του μετοχιού ήταν μαύροι από τους καπνούς. Όσο το τζάκι άναβε, το
μετόχι ήταν γεμάτο από καπνούς. Υπομονετικά απαντούσαν για το βάσανο αυτό:
«Καλιά ’ναι ο μαύρος ο καπνός, παρά τη γαλανή κρυγιάδα»
Πολλές φορές τα μετόχια αυτά με τις στοιχειώδεις ανέσεις, φιλοξενούσαν και
οικογένειες άλλες οικογένειες γεωργών που δεν είχαν δικό τους μετόχι. Τους
φιλοξενούσαν για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα ώσπου τελειώσουν τη σπορά ή το
θέρος και να μαζέψουν τη σοδειά τους.
Τις γιορτινές ημέρες ή τις ημέρες που ο καιρός δεν επέτρεπε γεωργικές
εργασίες, οι γεωργοί αντάλλασαν επισκέψεις στα μετόχια τους. Απλή η ζωή των
γεωργών τότε και θεωρούνταν προνομιούχοι όσοι είχαν μετόχι και τη δυνατότητα
να καλύψουν τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους.
Αυτά τα μετόχια στέγασαν τους πρώτους μόνιμους κατοίκους στον οικισμό
του Καστρί τη δεκαετία του 1960. Η μετοικεσία των Χοντριγιανών στην παραλιακή
ζώνη και η δημιουργία του νέου οικισμού ‘Καστρί’ έγινε στις επόμενες δεκαετίες.
Η Ψάθα
(το προπολεμικό στρώμα στην αγροτική ύπαιθρο, στη Νοτιοανατολική Κρήτη)
Αφήγηση Ζωής Ν. Θεοδοσάκη
Πριν από την κατοχή (1941), τα στρώματα λεγόταν ψάθες. Η ψάθα ήταν
διαστάσεων 2μ. χ 2,5 μ. και ήταν πλεγμένη από βούρλα. Την απλώναμε το βράδυ
πάνω στο «σοφά» (χτιστό κρεββάτι), ή και χάμαι στο πάτωμα. Πάνω από την ψάθα
απλώναμε δυο κουβέρτες και εκεί πάνω ξαπλώναμε.
Το πρωί που ξυπνούσαμε, διπλώναμε τις κουβέρτες, τυλίγαμε την ψάθα σε
ρολό και τη στήναμε όρθια στον τοίχο.
Εγώ παιδί μου τις πρόλαβα τις ψάθες, μα δεν κατέω να σου πω ποιοι και πού τις
φτιάχνανε. Πάντως μετά από την κατοχή δεν κοιμούμαστε σε ψάθες, Φτιάχναμε
στρώματα με αλευρίδες* και αχεροπαλέτσες.
Τους καλοκαιρινούς Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, έπαιρνα ένα σκαπέτι. Λίγα
τσουβάλια και τους δυο γιούς μου και πήγαινα στις πλαγιές του Νταρίτη.
Εγώ με το σκαπέτι ξερίζωνα τις αλευρίδες και τα παιδιά τις μάζευαν και
γέμιζαν τα τσουβάλια. Τα φορτωνόμαστε, γιατί ήταν ελαφριά κι επιστρέφαμε στο
χωριό. Αδειάζαμε τα τσουβάλια με τις αλευρίδες στο πάτωμα και πάνω σε ένα
κουτσούρι κόβαμε τις ρίζες με ένα σκεπάρνι. Ύστερα τις ξέναμε για να αραιώσουν
και να μην αφήνουν κόμπους. Γεμίζαμε μια αχυροπαλέτσα που την είχαμε ετοιμάσει,
τη ράβαμε και την βάναμε πάνω στο κρεβάτι.
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Ανέβαιναν μετά επάνω της τα παιδιά και χοροπηδούσαν πολλές ώρες για
να κάτσει το στρώμα. Με τα χοροπηδήματά τους έφταναν ως το ταβάνι και η χαρά
τους ήταν μεγάλη.
Σημείωση: Εμείς που ζήσαμε τις δεκαετίες αυτές σαν παιδιά ήμασταν τόσο
σκληραγωγημένοι που μόνο ο «μάλανας ζωμός» μας έλειπε.
Με υπερηφάνεια αναφέρω πως χόρεψα πάνω σε στρώμα με αχυροπαλέτσα και σαν
παιδί κοιμήθηκα σε αλευριδένιο στρώμα.
*Αλευρίδα , λαϊκή ονομασία της στην Κρήτη.
Επιστημονική ονομασία: Iridaoeae, Synandriris Sisyrinchium
Το μετοχάκι
Το μετοχάκι ήταν ένα μονόχωρο χαμηλό μικρό χτίσμα κοντά, συνήθως, σε
κάποιο βράχο ή σπήλιο με είσοδο τις περισσότερες φορές ανατολικά ή νότια.
Το ύψος και ο χώρος στέγασης του εξαρτιόταν από τα υλικά δόμησης
που υπήρχαν εκεί χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν από μακρινές
αποστάσεις. Στο μικρό αυτό μετοχάκι, οι γεωργοί κατάφευγαν για λίγες ώρες
να προφυλαχτούν από μια ξαφνική μπόρα, βροχή, δυνατό αέρα ή κρύο και να
μπορέσουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους, ώσπου ν’ ακούσουν την καμπάνα του
εσπερινού, να τους καλεί να γυρίσουν στο χωριό.
Συμπεράσματα
Η αγροτική ύπαιθρος στην νότια Κρήτη, άργησε πολύ να απολαύσει τα
αγαθά του πολιτισμού, αφού ως το 1980, οι γεωργοί συμβίωναν μαζί με τα ζώα
τους, στα μετόχια, αλλά και στα χωριά, ως τότε, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη.
Τα σπίτια της αγροτικής υπαίθρου δεν διέθεταν ανέσεις πολιτισμού με αποτέλεσμα
να φιαφέρουν πολύ λίγο από τα μετόχια.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων που
αναφέρθηκαν είναι ότι: Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε μεγάλη μετανάστευση
αγροτών από τα ορεινά χωριά της Βιάννου προς την εύφορη παραλιακή ζώνη της
αγροτικής περιφέρειας του Χόντρου. Ξεχέρσωσαν χιλιάδες στρέμματα, εμβολίασαν
χιλιάδες άγριες ελιές, φύτεψαν χιλιάδες ήμερες και έφτιαξαν μεγάλες αγροτικές
περιουσίες.
Στα τέλη του 20ου αιώνα πούλησαν τις περιουσίες αυτές σε κατοίκους του
Χόντρου κι επέστρεψαν κοντά στις φαμίλιες τους να απολαύσουν τα αγαθά του
πολιτισμού, φως, νερό, τηλεφώνου.
Ο απόηχος της μετανάστευσης, της κατάκτησης της γης και της μεταβίβασης
ακούγεται ακόμη στο χωριό μου: Του Βροντινού η σωχώρα, του Τζακάτο το
σώχωρο, το σόχωρο του Πανακάκη.
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Φωτογραφίες μετοχιών απο την παραλιακή περιοχή του Χόνδρου βλέπε
στην σελ.: 172.
Σημείωση:
Για τη προσφορά του στην καταγραφή λαογραφικών στοιχείων, η Ακαδημία
Αθηνών τίμησε το Γιώργη Θεοδασάκη με έπαινο που αναφέρει:
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΙΝΟΣ
Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 09/06/2009), αφού έλαβε
υπόψη την από 26-5-2009 σχετική πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του
Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογταφίας, απονέμει έπαινο με χρηματική αμοιβή
300.00 στον κ. Γιώργη Ν. Θεοδοσάκη γτα τη συλλογή του με τίτλο «Λαογραφικά
Σύμμειχτα Νοτιοανατολικής Κρήτης (τόμοι 6)» (αριθμ. Εισαγ. 4857΄2008).
Ο Πρόεδρος
ο Γενικός Γραμματεύς
Πάνος Λιγομενίδης
Νικόλαος Ματσανιώτης
Αθήνα 10 Ιουλίου 2009
Α Π 97544
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ΤΟ ΜΟΥΛΑΡΙ
Του Μιχάλη Κυριακάκη, συν/χου καθηγητή
Στο προηγούμενο τεύχος αναφέρθηκα στο
γάιδαρο και τις πολλαπλές εξυπηρετήσεις στον
άνθρωπο μέχρι και πριν από τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες. Εκτός από το γάιδαρο για μεταφορές
χρησιμοποιούσαν και το μουλάρι και ιδιαίτερα για
πιο βαριές εργασίες και μεταφορές. Το μουλάρι
συνδέεται στενά με την πολιτιστική ιστορία
του ανθρώπου περισσότερο από 5000 χρόνια.
Οι Αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν ιδιαίτερα την
ορειβατική ικανότητα του μουλαριού και το
ονόμασαν Ορέα.
Το μουλάρι ανήκει στην ίδια οικογένεια με
το γάιδαρο και το άλογο. Ενώ όμως ο γάιδαρος και το άλογο αναπαράγονται με τη
γονιμοποίηση θηλυκού από αρσενικό γάιδαρο και το άλογο με τη γονιμοποίηση
θηλυκού (φοράδα) με αρσενικό (μπεγίρι) άλογο, το μουλάρι αναπαράγεται με τη
διασταύρωση θηλυκού γαϊδάρου με μπεγίρι ή φοράδας με αρσενικό γάιδαρο. Το
μουλάρι δεν γεννά. Το μουλάρι είναι πιο ανθεκτικό τόσο από το γάιδαρο όσο και
πολύ περισσότερο από το άλογο. Τα μουλάρια μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και
150 κιλά για 30-40 χιλιόμετρα. Σπάνια προσβάλλονται από ασθένειες από τις οποίες
προσβάλλεται το άλογο, όπως είναι οι κωλικοί, οι παθήσεις των άκρων, μολύνσεις
κλπ. Αντέχουν επίσης καλύτερα στις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως το τσουχτερό
κρύο το χειμώνα και η αφόρητη ζέστη το καλοκαίρι. Είναι λιτοδίαιτο με τρομερή
ενέργεια και γρήγορο χρόνο ανάρρωσης στην περίπτωση που αρρωστήσουν από
κάτι. Διακρίνονται για την ικανότητά τους να κινούνται με ασφάλεια σε δύσβατες
κακοτράχαλες περιοχές. Εκεί που το άλογο κυριολεκτικά τα χάνει, το μουλάρι είναι
ατρόμητο λόγω της ψυχραιμίας που διακατέχει το χαραχτήρα του. Επίσης έχει,
όπως και ο γάιδαρος την ικανότητα του προσανατολισμού και της μνήμης και να
βρίσκει το γνωστό δρόμο με αξιοθαύμαστη ακρίβεια.
Το μουλάρι φημίζεται για τον κακό του χαρακτήρα, πεισματάρικο, όπως και
ο γάιδαρος. Δεν είναι όμως από τον κακό τους χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε και στα
πείσματα του γαϊδάρου. Είναι η ικανότητα, το «ταλέντο», που έχει κάθε ζωντανός
οργανισμός να αντιδρά με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, για την αυτοπροστασία του.
Υπάρχουν στιγμές που ο άνθρωπος θεωρεί αυτό το χαρακτηριστικό
ενοχλητικό π.χ. όταν το μουλάρι δεν υπακούει στις εντολές που του δίνει το
αφεντικό του. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες στιγμές που αποδεικνύεται ότι αυτό
είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί, αν το μουλάρι μπορεί να φροντίσει τον εαυτό
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του, τότε μπορεί να φροντίσει επίσης το φορτίο του, ανθρώπιινο ή μη. Τα μουλάρια
είναι πανέξυπνα ζώα αν και τα χαρακτηρίζει μια απρόσμενη ευαισθησία και είναι
από τη φύση τους καχύποπτα. Μέχρι να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο, ζουν με τον
φόβο πως ο άνθρωπος μπορεί να τους κάνει κακό και παίρνουν «αμυντικά μέτρα»,
κλωτσιές (τσινιές, όπως τις λέμε στη Βιάννο (τσινιάρικο μουλάρι), ή και με άλλο
τρόπο. Ατίθασα ιδιαίτερα είναι τα μικρά, στο πρώτο καβαλικεμα τους. Με την
κατάλληλη εκπαίδευση, με ήπιο τρόπο, με υπομονή και μεθοδικότητα ο άνθρωπος
μπορεί να βελτιώσει το χαρακτήρα του μουλαριού, να το μερώσει, όπως συχνά
ακούγαμε να λένε οι μεγάλοι, όταν, πιτσιρίκοι εμείς προσέχαμε να μη μας τσινήσει.
Το μουλάρι οι αγρότες στα χωριά, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να
μεταφέρουν τις ελιές, τα δημητριακά, τα άχερα, τα ξύλα. Πολλοί ήταν οι αγρότες
που αντί για δυο βόδια, χρησιμοποιούσαν ένα μουλάρι για να οργώσουν τα
χωράφια τους και να αλωνίσουν τα σπαρτά τους. Με την αντοχή που είχαν και
τη γρηγοράδα που τα διέκρινε, το αλέτρι προχωρούσε κι ο ζευγάς με δυσκολία το
παρακολουθούσε. Το ίδιο και στο αλώνι, έτρεχε το μουλάρι, σέρνοντας το βολόσυρο
και ο αλωνιστής πάνω σ’ αυτόν κρατούσε γερά τα σκοινιά του μουλαριού για να
μην πέσει. Μουλάρια χρησιμοποιούσαν και στις φάμπρικες για να μεταφέρουν τις
ελιές από τα σπίτια που τις αποθήκευαν οι παραγωγοί, μέχρι να γίνουν πολλές ν’
αλεστούν. Μουλάρια χρησιμοποιούσαν και για να γυρίσουν τις πέτρες στο κάστρο
της φάμπρικας, να αλέσουν τις ελιές, να βγει το λάδι και με ασκιά φορτωμένα στο
μουλάρι να το πάνε στο σπίτι του παραγωγού.
Μουλάρια χρησιμοποιούσαν και οι έμποροι της επαρχίας, φορτωμένα
με δυο μεγάλα ασκιά, γεμάτα λάδι και πήγαιναν στο Ηράκλειο. Πουλούσαν το
λάδι, ψώνιζαν τα εμπορεύματα που ήθελαν, τρόφιμα, υφάσματα, ψιλικά κ. ά. Τα
φόρτωναν στο μουλάρι και ξαναγύριζαν στο χωριό τους.
Μουλάρια χρησιμοποιούσε και ο στρατός για τις μεταφορές, από τα
πολύ παλιά χρόνια μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Θυμάμαι το 1940 που
η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο κι έγινε η επιστράτευση. Στις 28 του Οκτώβρη
συγκεντρώθηκαν όλοι οι έφεδροι από τα χωριά της επαρχίας στην Πλατεία της
Βιάννου και με αυτοκίνητα προωθήθηκαν στο Ηράκλειο. Την επόμενη γέμισε
η Πλατεία της Βιάννου από τα μουλάρια όλων των χωριών της επαρχίας. Έγινε
επιλογή, επιτάξανε τα πιο δυνατά και τα έστειλαν στο μέτωπο για τις ανάγκες του
στρατού.
Ο ιδιοκτήτης του μουλαριού το φρόντιζε με πολύ ενδιαφέρον που το ίδιο,
το ένιωθε και κάθε φορά που το πλησίαζε τον υποδέχονταν με το χαρακτηριστικό
χλιμίντρισμά του. Υπήρχε πάντα αρκετή ταγή και άχυρα για την τροφή του.
Τον Αύγουστο που συνήθως υπήρχαν ελάχιστες αγροτικές δουλειές, κι όλοι
ξεκουράζονταν, πολλοί ιδιοκτήτες μουλαριών φρόντιζαν και για την ξεκούρασή
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τους. Τα πήγαιναν στον Ομαλό, τα άφηναν εκεί ελεύθερα και τρέφονταν από την
εκεί πλούσια χορτονομή. Φροντισμένο ήταν πάντα και το σωμάρι του. Καμιά φορά
υπήρχαν δυο. Ένα για τις δουλειές κι ένα για τις γιορτές σε εξωκλήσια ή σε άλλα
χωριά. Το δεύτερο ήταν περιποιημένο με διάφορα διακοσμητικά και καθαρό για να
δεχτεί πάνω του τη χρωματιστή με ξόμπλια πατανία.
Ξεχωριστή φροντίδα υπήρχε για τα κουρασμένα και ταλαιπωρημένα
πόδια του μουλαριού. Για να προστατευτούν από τις αιχμηρές πέτρες και άλλα
αντικείμενα που ήταν υποχρεωμένο να πατήσει, τα πόδια του ενισχύονταν με
πέταλα. Πολλές φορές βέβαια το πετάλωμα ήταν επίπονο για το μουλάρι και
αντιδρούσε, αλλά οι πάντα δεξιοτέχνες πεταλάδες τα κατάφερναν. Θυμάμαι τον
πεταλά στη γειτονιά μου, που με τα αστεία του και τα παινέματα, πετάλωνε και το
πιο ατίθασο μουλάρι.Ο ιδιοκτήτης δενόταν συναισθηματικά με το μουλάρι του, του
έδινε όνομα και κουβέντιαζε μαζί του. Χαρακτηριστική είνα η σχετική στιχομυθία
σε μια δύσκολή στιγμή, όπως την κατάγραψε ο ποιητής:
«Άρχετ’ ο νότος το νερό κι ο κυρ βοριάς το χιόνι
κι ο σκύλος ο ανατολικός ρίχνει το κουκοσάλι.
Χώνετ’ ο μαύρος ως τ’ αυτιά κι ο νιoς ως το ζωνάρι.
Μαύρε μου γοργογόνατε και κυκλοπερπατούση,
πολλές φορές με γλίτωσες βροχές και κατσιφάρες
κι α με γλιτώσεις μαύρε μου κ’ εις τούτη τη φουρτούνα,
μαύρε μου, μαύρε, μαύρε μου το γέμι σου πληθιάνω,
τα τέσσερα σου πέταλα χρυσά θα σου τα κάμω,
τα δαχτυλίδια τση ξαθής μπρόκες θα σου περάσω».
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Γ΄ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΒΙΑΝΝΙΤΕΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΊ ΣΤΙΣ ΚΡΗΤΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Του Γ. Δ. Χρηστάκη, δάσκαλου - βιβλιοπώλη
Συνεχίζουμε τα βιογραφικά όσων από τους οπλαρχηγούς της περιοχής του Δήμου
Βιάννου μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Παράκληση σε όσους έχουν στοιχεία για
οπλαρχηγούς που δεν έχουν μέχρι σήμερα καταχωριστεί στις σελίδες του περιοδικού
‘Βιαννίτικες Ρίζες’, να μας τα στείλουν. Αλλά και όσοι έχουν στοιχεία περισσότερα
από όσα έχουν αναφερθεί σε βιογραφικά αυτών που συμπεριελήφθηκαν στα
προηγούμενα τεύχη, να μας τα στείλουν για να καταχωριστούν συμπληρωματικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Νικολάου Παπαδάκη από την Κάτω Βιάννο.
Με το βαθμό του 100αρχου πήρε μέρος σε πολλές μάχες κατά των Τούρκων όπου
και διακρίθηκε. Παράλληλα δημιούργησε πολυμελή οικογένεια με τρεις γιους, το
Δημήτρη, το Μύρωνα και το Δράκο που είχε πάρει μέρος στον Ελληνοβουλγαρικό
πόλεμο και δυστυχώς ήταν μεταξύ των θυμάτων. Είχε και τρεις θυγατέρες, τη
Μαρία, την Ελένη και την Κατερίνα. Τα πάντρεψε και τα αποκατάστησε, δεν
πρόλαβε όμως να δει και να χαρεί τα εγγόνια του, που σήμερα διαπρέπουν στην
τοπική κοινωνία.
Πέθανε σε μικρή σχετικά ηλικία γύρω στο 1920.
(Πληροφορίες Νίκος Δ. Παπαδάκης)

εκλογών:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑΚΗΣ (Τακτικός)
Πολύπλευρη ήταν η δραστηριότητα που ανάπτυξε
στη ενενηντάχρονη περίπου ζωή του ο Γεώργιος
Τακτικάκης ή Τακτικός, όπως τον ήξεραν όλοι
στη Βιάννο και στα γύρω χωριά. Μεγάλη ήταν η
συμμετοχή του στους σκληρούς αγώνες κατά των
Τούρκων, αλλά και έντονη η συμμετοχή του στα κοινά.
Δήμαρχος Βιάννου επί πολλά χρόνια στη 10ετία του
1880, ο Γεώργιος Τακτικάκης παρά την παρουσία
των Τούρκων στη Βιάννο, μπόρεσε να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των κατοίκων. Χαρακτηριστικό είναι
το παρακάτω δίστιχο που ακούγονταν σε παραμονές

Εγώ ψηφίζω φίλε μου το Γιώργη Τακτικάκη
για να μου δώσει άδεια να χτίσω ’να νταδάκι
Είναι δίστιχο με διαχρονικότητα, όπως διαπιστώνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση,
ως στα τελευταία χρόνια.
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Ο Γεώργιος Τακτικάκης είχε την ατυχία να χάσει τη γυναίκα του πολύ νωρίς
και να του αφήσει έξι παιδιά σε μικρή ηλικία. Τον Αριστοτέλη, το Μανόλη, το
Γιάννη, τη Βικτωρία, σύζυγο αργότερα του Γιώργη Βουλγαράκη, τη Μαρία σύζυγο
του Γρηγόρη Κυριακάκη και την Ελένη που έμεινε ανύπαντρη. Ο Αριστοτέλης με
το Μανόλη πήραν μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά ο Μανόλης δε γύρισε
πίσω. Στην επιστροφή του από το μέτωπο, ο Αριστοτέλης βρήκε τον αδελφό του
νεκρό, σε μια πλαγιά,. Να τον πάρει μαζί του δεν μπορούσε. Τον έθαψε, για να μην
τον φάνε τα όρνια κι έτσι έμεινε για πάντα στη γη της Μικράς Ασίας. Στον πόνο
του γέρο Τακτικάκη προστέθηκε ο χαμός και του μικρού γιου του, Γιάννη, σε
ατύχημα που συνέβη στη Βιάννο.*1
Παρηγοριά του, σε προχωρημένη πια ηλικία, Τακτικού ήταν τα πολλά εγγόνια
που απέκτησαν και οι τρεις οικογένειες των παιδιών του. Τα καμάρωνε και τα
χαιρόταν όταν πότε μόνα και πότε όλα μαζί στις γιορτές, τον έβαζαν στη μέση,
άκουγαν ιστορίες από τους αγώνες κατά των Τούρκων και κείνα με το κέφι τους
τον διασκέδαζαν. Πέθανε το 1931 κληρονομώντας στους απογόνους του την
περηφάνια που πρέπει να έχουν γι’ αυτόν.
(πληροφορίες: Ελένη Βουλγαράκη και Κλεάνθη Τακτικάκη-Δοριάκη)
* Σημείωση1: Επειδή το γεγονός αυτό στέλνει πολλά μηνύματα παρατίθενται
λεπτομέρειες για το πώς χάθηκε ο μικρός γιος του Τακτικού.
Κατά το γάμο της μεγάλης του κόρης, της Βικτωρίας, γινόταν μεγάλο γλέντι.
Πολλοί νέοι και κοπελιές της Βιάννου, από το Λουτράκι, την Πλάκα και το μεγάλο
χωριό γλεντούσαν στο σπίτι του αδελφού της του Αριστοτέλη. Ο Γιάννης εφοδίαζε
το τραπέζι με μεζέδες που τους μετέφερε από το διπλανό δωμάτιο, την κουζίνα. Το
κέφι είχε κορυφωθεί και ο Μιχάλης Γελασάκης από το Λουτράκι, με το κυνηγετικό
του όπλο, έριχνε μπαλωτιές από το παράθυρο. Σε μια από αυτές έτυχε να περνά απ΄
έξω ο Γιάννης, τον πήραν τα σκάγια στον κρόταφο και τον άφησαν νεκρό.
Βαρύ το πένθος που κάλυψε το γάμο της Βικτωρίας. Σημαντικά όμως τα μηνύματα
που έστειλε ο σοφός γέρο-Τακτικός. Δε ζήτησε τη δίωξη του Μιχάλη, στενού
φίλου του γιου του. Του υπέδειξε μονάχα να παραμείνει στο Λουτράκι ένα χρονικό
διάστημα, ώσπου να απαλύνει ο πόνος της οικογένειας για το χαμό του Γιάννη.
Έστειλε όμως και το διαχρονικό μήνυμα. Στις λαϊκές συναθροίσεις, τα όπλα, πρέπει
να μένουν φυλαγμένα στα σπίτια.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Η ΠΑΠΙΤΣΑΣ
Από το ημερολόγιο του εγγονού του Ζαχαρία Πλαγιωτάκη
καταχωρούμε το κείμενο που ακολουθεί, χωρίς καμιά
παρέμβαση εκτός από τη μεταφορά του στο μονοτονικό.
Αναφέρει:
Ο Ομέρ Πασάς ήτο χριστιανός Ούγγρος και ονομάζετο Μιχαήλ
Λάττας. Αλλαξοπίστησε και τούρκεψε. Κατετάχθη στον
Τουρκικό στρατό και διέπρεψεν, πήρε βαθμούς και αξιώματα
και έφθασε στο βαθμό του Σερασκέρη (αρχηστρατήγου).
Μόλις έμαθεν η Τουρκική Κυβέρνηση τις ήττες του Μουσταφά Πασά και την
φθορά του Τουρκικού στρατού, τον ανεκάλεσε και ανέθεσεν την στρατηγίαν στον
Ομέρ Πασά, στον Ούγγρο εξωμότην Μιχαήλ Λάτταν που είχε στην υπηρεσίαν του.
Του έδωσεν νέον εκλεκτόν στρατόν τριάντα πέντε χιλιάδες και βοηθητικά πλοία
και τον έστειλε στην Κρήτη κατά την άνοιξη του 1867.
Μόλις βγήκε στα Χανιά οργανώνει όλες τις στρατιωτικές μονάδες σε
σώματα, ως και τα σώματα των ατάκτων και τους ρέμπελους και προχωρεί προς
τα Σφακιά, χωρίζοντας σε μεγάλες μονάδες τον στρατόν του, υπό την διοίκησιν
έμπειρων και πεπειραμένων αξιωματικών.
Η αντίστασις που βρήκε μπρος από τα Σφακιά, τον υποχρεώνει να αφήση
μια σοβαρή δύναμι στρατού στον Αποκόρωνα και στο Ρέθυμνον και να αφήση
τις δυτικές επαρχίες και να προχωρήση προς Ανατολάς. Θέλει να χτυπήση και να
καταστρέψει τη δεύτερη φωλιά των επαναστατών στο Λασήθι.
Καίγοντας, σκοτώνοντας, καταστρέφοντας τα πάντα, προχωρεί στο
Ηράκλειο. Χωρίς χρονοτριβή προχωρεί προς το Καστέλι Πεδιάδος και εκεί
στρατοπεδεύει. Προσπαθεί να βγη στο Λασήθι, από του Τσούλη το μνήμα, Καράς
Πηγάδι και άλλα σημεία του χωρίου Κασταμονίτσας, μα ο Πετροπουλάκης, ο
Κόρακας κι άλλοι καπεταναίοι, με συγκεντρωμένα όλα τα σώματα των Ανατολικών
Επαρχιών, τον χτυπούν δυνατά και τον υποχρεώνουν να γυρίση στη βάσι του,
ύστερα από μια σκληρή μάχη στις ρίζες της Κασταμονίτσας.
Στην μάχην αυτήν λάβανε μέρος και Μπαρίτες εξ όλων των πέριξ
χωρίων, υπό την ηγεσίαν του Νικολάου Παπίτσα (Καπετάν Κοκόλη), του εκ
Σφακίων καταγομένου και εις Μιλιαράδον εγκατεστημένου Ιωσήφ Μουλαδάκη
(Μουλαδοσήφη) εκ της οικογενείας των ηρωικών Σφακιανών Μουλάδων και του
εκ Μιλιαράδου Καπετάν Μηλιαρονικολή.
Στην μάχην αυτήν σκοτώθηκεν ο αδελφός του Καπετάν Παπίτσα, λεγόμενος
Ανάμισι Μανώλης. (Ελέγετο έτσι για το μέγεθος του αναστήματός του, ήτο
σωστός κύκλωψ). Για τον θάνατον του αδελφού του και δια τον ανδρισμόν του
και την αποφασιστικότητα που έδειξεν στην μάχην αυτήν ο Νικόλαος Παπίτσας
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ονομάσθηκε αρχηγός Πεδιάδος και ως τοιούτος συνέχισεν τον αγώνα. Έλαβε
μέρος μεταγενεστέρως διαπρέψας εις πολλάς μάχας και το έτος 1904 απέθανεν
εις βαθύ γήρας, αφήσας την αρχηγίαν εις τον δευτερότοκον υιόν Παπιτσογιάννην,
όστις διέπρεψεν στας τελευταίας Κρητικάς επαναστάσεις.
Οι δύο άλλοι Ιωσήφ Μουλαδάκης και Μηλιαρονικολής δια τον ανδρισμόν των και
την αποφασιστικότητα των ωνομάσθησαν οπλαρχηγοί.
Ο Ιωάννης Μουλαδάκης, καίτοι ολιγογράμματος διωρίσθη υπό της Κρητικής
Πολιτείας Δήμαρχος του τέως Δήμου Παναγιάς Πεδιάδος. Ο Μηλιαρονικολής
πέθανε προώρως και δεν πρόλαβε να δη την Πατρίδα του ελευθέραν.
Στην μάχην αυτήν εφονεύθη επίσης ένας εκ του χωρίου Θωμαδινού παρανομαζόμενος
Κρομμύδας, δεν μπόρεσα να εξακριβώσω το πραγματικόν του ονοματεπώνυμον.
Μετά από λίγες ημέρες, ο Ομέρ Πασάς, έκαμε νέα απόπειρα από διάφορα
σημεία με συγχρονισμένην έφοδον, αλλά και πάλιν απέτυχεν. Και όμως ένα
μυστικόν πέρασμα από την Έμπαρο εξασφαλίζει το ανέβασμά του στο Λασήθι και
στέλνει ένα ισχυρό Τουρκικό σώμα στα νώτα των πολεμιστών υπό την αρχηγίαν
του Ισμαήλ Πασά. Η απροσδόκητος κακοτυχία αναγκάζει τους επαναστάτας
να τραβηκτούν στα Λασηθιώτικα βουνά. Ο Τουρκικός στρατός χύθηκε μέσα
στον κάμπον του Λασηθιού, μάχες πολύνεκρες γίνονται μέσα στον κάμπο. Οι
επαναστάτες κάμπτονται και πιάνουν τις ριζοβουνιές. Ο Ισμαήλ Πασάς, που είχε
στείλει ο Ομέρ, στρατοπεδεύει στο Ψυχρό, από όπου, ως λέει η παράδοσις, ήτο η
καταγωγή του.
Ο Ισμαήλ Πασάς θα μπορούσε να χτυπήσει αποτελεσματικά, να εξαφανίση
και να διαλύση τους επαναστάτας και να ερημώσει το Λασήθι. Και όμως δεν το
έκαμε, κρατήθηκε σε ακινησία διότι είχε φαίνεται επίγνωσι της Χριστιανικής του
καταγωγής. Αυτό όμως του κόστισε τη ζωή, γιατί, μόλις κατέβηκε στο Καστέλι,
τον εδηλητηρίασεν ο Ομέρ Πασάς.
(Από την μάχην αυτήν του Λασηθίου έχομεν σήμερον στα χέρια μας ένα
όπλο Τουρκικόν της εποχής εκείνης ‘χιχιανέ’ το οποίον πήρε ο Μουλαδοσήφης από
Τούρκο στρατιώτη όταν τον εσκότωσεν στην μάχην, το όπλον αυτό απηρχαιομένον
βρίσκεται σήμερον στας χείρας μας, γιατί η σύζυγος του γράφοντος είναι εγγονή
του οπλαρχηγού Μουλαδοσήφη, το φυλάσσομεν ως κειμήλιον για την ιεράν μνήμην
του παλαιμάχου Μουλαδοσήφη).
Φήμη διέτρεξεν τις ημέρες εκείνες εις όλα τα χωριά του Νομού, ότι εις το στρατόπεδον
του Ομέρ υπήρχον πολλοί στρατιώται από Κρητικόπουλα εξισλαμισθέντα κατά το
παιδομάζωμα. Συγκεκριμένως, λέγουν, ότι αξιωματικός ωμολόγησεν, ότι κατήγετο
εκ του χωρίου Μιλιαράδων εκ της οικογενείας Πατούχηδων, ότι το πήραν κατά το
παιδομάζωμα από τας αγκάλας της μάνας του, πέντε χρονών τότε, ότι το κατέταξαν
στα τάματα των Γενίτσαρων κι έγινε αξιωματικός. Λένε ακόμη ότι διεμήνυσε κρυφά
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στους συγγενείς του να τον πλησιάσουν να τους γνωρίση, αλλά ποιος τολμούσε,
φόβος συνείχε τους πάντας.
Το έτος εκείνο 1866 γίνηκε και μια επιδρομή λεηλασίας στα χωριά
της Εμπάρου, η λεγόμενη τουρκιστί ‘τσάρκα’, δηλαδή ρέμπελοι Τούρκοι,
πλητσικατσίδες επέδραμον στα χωρά της Εμπάρου, έσφαξαν τον Παπά Μανώλη
Χουζουράκην τους δυο αδελφούς Περογιάννηδες, ελεηλάτησαν το χωριό,
συναπεκόμισαν ό,τι μπορούσαν και απήλθον.
Τότε ένας εκ των επιδρομέων Τούρκων πήρε και τον Σταυρουλογιάννην,
παιδί τότε 4-5 ετών, αλλά όπως λέγεται η σύζυγος του Οθωμανού, το λυπήθηκε,
δεν το δέχτηκε και επειθανάγκασε το σύζυγό της να το επιστρέψει στους γονείς του
σώον και αβλαβές.
Σε άλλη σελίδα του ημερολογίου του, ο Ζαχαρίας Πλαγιωτάκης αναφέρει:
Ο πατέρας μου Γεώργιος Πλαγιωτάκης πήρε γυναίκα του την κόρη του εκ
Θωμαδιανού Πεδιάδος Καπετάν Παπίτσα, παρατσούκλι το οποίον του κόλλησε και
έτσι προσονομάζεται πάντα Παπίτσας, για το ωραίον του βάδισμα, το ομοιάζον
προς το γνωστόν πτηνόν πάπια, ενώ το πραγατικόν επίθετόν του ήτο Τυλλιανάκης.
Όλοι τον εγνώριζαν και τον εφώναζαν Καπετάν Κοκόλη Παπίτσα.
Κατήγετο από το χωρίον Αβδού Πεδιάδος, ήτο ισχυρά και επιβλητική φυσιογνωμία.
Ως καπετάνιος επαναστάτης ήλθε στα χωριά της Εμπάρου και ενυφεύμθη μια κόρη
Καλλιόπη ονόματι, πεντάρφανη, δεν είχε ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε αδελφόν
, ούτε αδελφήν. Αυτός ανέλαβε την προστασίαν της και την υποστήριξίν της. Ήτο
το θάρρος των Χριστιανών της περιφέρειας και ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων.
Τα χρόνια εκείνα δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να παίξει καμπάνα εκκλησίας, κρυφά
κάνανε οι Χριστιανοί τας τελετάς των.
Ο Παπίτσας ήταν αιτία και πρωτοκτύπησε καμπάνα στα χωριά της Εμπάρου.
Ήτο αγνός, άδολος και αφιλοκερδής πατριώτης, θανάσιμος εχθρός των Τούρκων,
ιδίως από την εποχήν που εφονεύθη υπό των Τούρκων στην μάχην Τσούλη πηγάδι
άνωθεν του χωρίου Κασταμονίτσα Πεδιάδος ο ετεροθαλής αδελφός του Ανάμισι
Μανώλης, για το μεγάλο του ανάστημα , σωστός Κύκλωπας. Στην περιφέρεια μας
επεβλήθη και σε Χριστιανούς και σε Τούρκους, επιδιώκοντας την γνωριμίαν και την
φιλίαν του. Χριστιανοί και Τούρκοι σηκωνότανε στο πέρασμά του να υποκληθούν
και να τον χαιρετίσουν.
Εκτός από την μητέρα μου Ασπασία είχε ακόμη πέντε κόρες και δυο γιούς.
Τον Παύλο ο οποίος ήτο ο πιο εγγράμματος της οικογένειας ( τα γράμματα τα είχε
μάθει στας Αθήνας όταν ο πατέρας του φεύγων την οργήν και τας διώξεις των
Τούρκων είχεν καταφύγει και μεταναστεύσει για ένα διάστημα στας Αθήνας. Ο
Παύλος είχε κανει Ειρηνοδίκης και Δήμαρχος του τέως Δήμου Παναγιάς Πεδιάδος.
Είχε και το Γιάννη, κοινώς αποκαλούμενος Παπιτσογιάννης. Αυτός
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ήτο ζωηρότερος, δραστήριος και επιβλητικός με ανδροπρεπή παρουσιαστικόν
εφάμηλος του πατρός του. Αυτός διεδέχθη τον γέροντα πατέρα του και ωνομάσθη
οπλαρχηγός Πεδιάδος. Διέπρεψε στους Κρητικούς πολέμους. Είχε δικόν του σώμα
εθελοντάς εκ παλαιάς Ελλάδος. Εν ενί λόγω είχε θαυμαστήν και πρωτάκουστον
πατριωτικήν δράσιν.
Περισσότερα για την οικογένεια των Τυλλιανάκηδων αναφέρονται στο
κείμενο του Κώστα Φυσαράκη που ακολουθεί.
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Ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Νικόλαος Χ΄΄Γ. Τηλιανάκης-Παπίτσας
και η ηρωική οικογένειά του»
Κωνσταντίνος Γ. Φυσαράκης–Στατιστικολόγος ΠΑΓΝΗ – Ιστορικός ερευνητής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμής και μνήμης στους Οπλαρχηγούς Τηλιανάκηδες
και στην προσφορά πολεμικών κειμηλίων τους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβδού,
από το δωρητή Νικόλαο Ι. Γουβιανάκη, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες το βράδυ της
5 Αυγούστου 2009, μεταξύ των οποίων και αυτή του Φυσαράκη Κωνσταντίνου –
Στατιστικολόγου ΠΑΓΝΗ και ιστορικού ερευνητή με θέμα, «Ο Γενικός Αρχηγός
Πεδιάδος Νικόλαος Χ΄΄.Γ. Τηλιανάκης-Παπίτσας και η ηρωική οικογένειά του».
Τα ιερά αυτά ιστορικά κειμήλια θα εκτίθενται στο Μουσείο-Αρχείο «Στεφάνου
Ξανθουδίδου» στο Αβδού και είναι: 1.Μαυρομάνικο Κρητικό Μαχαίρι μέσων
19ου αιώνα. 2.Γιαταγάνι Ηπειρώτικο, ανάγλυφης και έκτυπης διακόσμησης με
παλαιοτουρκική επιγραφή μέσων ετών δεκαετίας 1870. 3.Πιστόλα Κρητικού τύπου,
εμπροσθογεμής με πυρόλιθο μηχανισμό, 1ου μισού του 19ου αιώνα. 4.Μπαλάσκες
δερμάτινες κεντητές, 2ου μισού του 19ου αιώνα ίσως και αρχές 20ου και 5.Κράνος
Γαλλικό τύπου Adrian 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Φέρει ελληνικά σύμβολα(στέμμα
και σημαία).

Μέσα στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, δύο από τα πιο
χαρακτηριστικά του Αβδού, είναι η διάκριση των κατοίκων του στα γράμματα και
στους απελευθερωτικούς αγώνες. Γι’ αυτό ονομάστηκε «Καπετανοχώρι» από τους
Κρητικούς και «Μικρά Σφακιά» από τους Τούρκους. Λίγες από τις οικογένειες τού
Αβδού ξεχώρισαν και στα δύο, στην «πένα» δηλ. τα γράμματα και στο «μολύβι»-τα
όπλα. Μια απ’ αυτές ήταν αυτή των Τηλιάνηδων ή Τηλιανάκηδων1 αργότερα, όπως
καθιερώθηκαν να ονομάζονται.
Για τον προπάτορα της οικογένειας, Χατζή Γεώργιο2 Τηλιάνη-Παπίτσα, έχω
αναφερθεί αναλυτικά από το έτος 2000, όταν ερευνούσα τη δράση του Αντωνίου
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Ζωγράφου-Ξανθουδίδη και ειδικότερα για την ίδρυση του πρώτου δημοτικού
σχολείου στην Ανατολική Κρήτη στο Αβδού, το έτος 1860. Το σχολείο αυτό
ιδρύθηκε με δαπάνες των δύο αυτών συγχωριανών, καθώς και του Δαβίδ Πασχάλη.
Με την απειλή δημιουργίας καθολικού σχολείου στο Αβδού, οι τρεις αυτοί επιφανείς
άνδρες απευθύνθηκαν στον τότε Επίσκοπο Χερρονήσου3 και προσέλαβαν με δικά
τους έξοδα τον πρώτο δάσκαλο4. Κτίσθηκαν από τους κατοίκους νέα διδακτήρια5,
έτσι ώστε τέθηκαν οι βάσεις της μετέπειτα ανάπτυξης της περιοχής, αφού από το
Σχολαρχείο, που βλέπετε, αποφοιτούσαν οι πρώτοι δάσκαλοι της εποχής.
Ο Χ΄΄Γεώργιος Τηλιάνης-Παπίτσας γεννήθηκε στα 1794, το πιθανότερο στην
Τήλο, σύμφωνα με την παράδοση, εξ ου και το επώνυμο Τηλιάνης. Μετοίκησε
στο Αβδού ο Γεώργιος και στους Αγίους Δέκα ένας αδελφός του, όπου και οι ρίζες
των σημερινών Τηλιανάκηδων. Οι λοιπή οικογένεια παρέμεινε στα Δωδεκάνησα.
Το προσωνύμιο Παπίτσας το πήρε από τους συγχωριανούς του, όταν μετά από
βασανιστήρια των Τούρκων έκαψε τα πόδια του και περπατούσε σαν πάπια.
Ο Γεώργιος εγγράμματος για την εποχή του, εργατικός και φιλοπρόοδος
παντρεύτηκε στο Αβδού, λίγο πριν ή στην αρχή της Επανάστασης του 1821 την
Πελαγιώ Παπιτσοπούλα.

Το επίθετο Τηλιάνης ή Τηλιανάκης ή Τυλλιανάκης ή Τυλιανάκης συναντιέται στα ιστορικά
αρχεία από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα η καταγωγή των
Τηλιάνηδων. Σύμφωνα όμως με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο πατέρας Χ΄΄. Γ. Τηλιάνης
κατάγονταν από τη νήσο Τήλο των Δωδεκανήσων, γι’ αυτό και το επίθετο πολλές φορές
συναντιέται Τηλιανάκης ή Τηλιάνης. Μετέπειτα μέχρι τις ημέρες μας το επίθετο εξελίσσεται,
όπως βλέπουμε στους πιο σύγχρονους σε Τυλλιανάκη ή Τυλιανάκη ή Τηλιανάκη. Για το λόγο
αυτό αλλάζει η ορθογραφία του επιθέτου ανάλογα με τη χρήση καθενός χωριστά.
2
Βλ. Φυσαράκη Κ., «Ο καπετάν Χατζή Γεώργιος Τηλιάνης-Παπίτσας», εφ. Ηρακλείου
«Πατρίς», 25-4-2000.
3
Επίσκοπος Χερρονήσου τότε ήταν ο Μελέτιος(1843 – 1870), πρώην ηγούμενος Κεράς, που
έδρευε στη Μονή Αγκαράθου.
4
Πρώτος δάσκαλος Αβδού ήταν ο Ευάγγελος Γ. Φουρναράκης, από τα Αϊτάνια Πεδιάδος,
π. μαθητής του ευπατρίδη-λογίου από το Ρέθυμνο Εμμ. Βυβιλάκη, που ζούσε τότε στην
Ερμούπολη της Σύρου. Το σχολείο Αβδού ενισχύθηκε τότε υλικά και πνευματικά από τον
άξιο αυτό πατριώτη και αποτέλεσε πρωτοπόρα κοιτίδα πολιτισμού.
5
Αμέσως μετά τη μεγάλη επανάσταση του ‘66 με τη σταδιακή δημιουργία σχολείων, κτίσθηκε
το Δημοτικό Σχολείο και για να συμπληρωθεί η εκπαίδευση μετά την επανάσταση του ‘78
κτίσθηκε το Ελληνικό Σχολείο ή Σχολαρχείο.
1
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Όπως αναφέρεται στον τουρκικό Κώδικα Θυσιών6, η Πελαγιώ πέθανε κάτω από
συνθήκες συγκρούσεων των πρώτων χρόνων αυτής της επανάστασης, όχι όμως
πριν το έτος 1823, έτος γέννησης του 1ου τους τέκνου. Άφησε κληρονόμους το
σύζυγο και το μοναδικό τέκνο τους Νικόλαο, που θα εξελιχθεί ένας από τους
επιφανέστερους πολιτικούς και οπλαρχηγούς των Κρητικών επαναστάσεων,
αφού αναγνωρίσθηκε Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος στην Επανάσταση του 1866 και
παρέμεινε μέχρι την τελευταία του 1897. Ο πατέρας του Χ΄΄ Γεώργιος πολεμά
και διακρίνεται σε όλες τις επαναστάσεις από το 1821 μέχρι και το 1866, οπότε
και εκλέγεται πληρεξούσιος της Γ.Σ. Κρήτης στα Μπουτσουνάρια7. Τοποθετείται
μαζί με το Στυλιανό Παπαδάκη και τον Παπά Γιαμαλή στην Επιτροπή των
Ανατολικών Επαρχιών, που οι αρμοδιότητές της ήταν κυρίως Διοικητικές, για
παραλαβή, συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή του πολεμικού
υλικού, συντονισμό των ενεργειών του αγώνα, γραμματειακή υποστήριξη κλπ.
Η Επιτροπή αυτή αναλόγως των περιστάσεων εδρεύει σε διάφορα μέρη, όπως οι
Μονές, τα ορεινά χωριά κλπ8. Μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου παίρνει ως
δεύτερη σύζυγο τη Μαρία Τουτουντζάκη από το Κράσι, με την οποία κάνει εννέα
ακόμη παιδιά. Το Μανόλη ή Ανάμιση, το Δαβίδ ή Παπιτσοδαβή, τον Απόστολο, το
Χαρίτωνα, την Ευσεβία, την Άννα, την Αικατερίνη, την Αργυρώ και τη Χατζηνούλα.
Διέμεναν σε μονοκατοικία με κήπο και μαγγανοπήγαδο, στη γνωστή σε όλους μας
«Περβόλα»9,10, ένα μεγάλο περιβόλι στον κεντρικό δρόμο του Αβδού.
Η Πελαγιώ Παπιτσοπούλα, αναφέρεται στο μεταφρασμένο τουρκικό Κώδικα Θυσιών σ. 153
Παπουτσιπούλα λόγω ομοιότητας των λέξεων και πιο ευρείας χρήσης της δεύτερης ρίζας.
7
Βλ. σχετ. α)Ι.Δ.Μουρέλλου: Ιστορία Κρήτης, Β Έκδοση, Τόμος 2ος , σελ. 1034 και
β)Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Αρχείο Ι. Μητσοτάκη, Έγγραφα υπ αριθ. 3 α/117/25-7-1866
και 3 α/177/20-8-1866.
8
Βλ. σχετ. α).Νικ Σταυρινίδη: « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του».
Τόμος 2ος , 1971 σελ 382. β).Ιστορικό Αρχείο Κρήτης (ΓΑΚ), Αρχείο Αγωνιστών : Από την
αίτηση κατάταξης αγωνιστών. Έγγραφη άδεια 21 ημερών από την Επιτροπή των Ανατολικών
Επαρχιών στον Εμμ. Ν. Ασσαργιωτάκη, κάτοικο Κεράς Πεδιάδος, την 11η Νοεμβρίου
1867, όπως «απέλθη εις Ελλάδα χάριν οικογενειακών υποθέσεων». Ο ίδιος αγωνιστής τον
Αύγουστο του 1866 συνόδευσε και έφερε από τη Σύρο στις Ανατολικές Επαρχίες της Κρήτης,
φορτίο πολεμοφοδίων αντί 35 χρυσών εικοσόφραγκων, για τον επερχόμενο αγώνα με το
Τρεχαντήρι «Ευαγγελίστρια».
9
Η «Περβόλα» περιήλθε στους κληρονόμους του Απόστολου από τη Κάλυμνο και μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ήλθαν και την πούλησαν μέσω του πληρεξούσιού τους εξαδέλφου
Δικαστικού Κλητήρα Αριστόδημου Τυλλιανάκη αντί πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ.
10
Σύμφωνα με πληροφορίες της αείμνηστης Σκουντάκη Ευαγγελίας, στο κέντρο περίπου
της «Περβόλας» υπήρχε ένα μεγάλο πηγάδι (μαγγανοπήγαδο) για την άρδευση και ύδρευση
του σπιτιού. Άλογα γύριζαν γύρω-γύρω και έβγαζαν το νερό από το πηγάδι. Σε μια άτυχη
περίπτωση η κόρη του Ευσεβία έβαλε το δεξί της χέρι στον ιμάντα της μηχανής, που της το
έκοψε με κίνδυνο μόλυνσης. Ο πατέρας της το αποτέλειωσε αφού δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας.
6
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Ο Γενικός Αρχηγός Πεδιάδος Νικόλαος Χ΄΄Γ. Τηλιάνης- Τηλιανάκης ή απλά
Κοκκόλης Παπίτσας ή Παπιτσονικόλης διακρίθηκε επάξια μέσα από την πολυσχιδή
δράση και τον ισχυρό χαρακτήρα του. Γεννήθηκε, όπως είδαμε, στο Αβδού, στα
1823 και μεγάλωσε ορφανός στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, πρωτότοκος
γιος μέσα στη μεγάλη, συν το χρόνο, οικογένεια του πατέρα του. Ανατράφηκε έτσι
με αυστηρές ηθικές και πατριωτικές αρχές, καθώς και με μίσος για τον εχθρό, που
ριζώνει στην παιδική του ψυχή, αφού στον πόλεμο χάνει ό,τι πολυτιμότερο, την ίδια
του τη μητέρα, που δεν ξεχνά για όλη του τη ζωή.
Εκπαιδεύεται στο Αβδού από ιδιωτικούς δασκάλους της εποχής στα γράμματα
και τις τέχνες, ενώ ακολουθεί τον πατέρα του και παίρνει το βάπτισμα του πυρός
συμμετέχοντας στις μάχες του Αβδού στην Επανάσταση του 1841. Τότε, το
πιθανότερο, γνωρίζεται με άλλους οπλαρχηγούς και παντρεύεται στο Θωμαδιανό
της Εμπάρου11 μια πεντάρφανη κόρη12, χωρίς γονείς και αδέλφια, την Καλλιόπη
το γένος Κων/νου Βασιλάκη13, αγωνιστή του 1821, με την οποία και αποκτά οκτώ
παιδιά. Δύο γιούς τον Παύλο και το Γιάννη και έξι κόρες, την Ασπασία σ. Γεωργίου
Πλαγιωτάκη, την Ειρήνη σ. Στυλιανού Σταματάκη από Θωμαδιανό, την Μαρία σ.
Μιχαήλ Δασκαλάκη από την Έμπαρο, την Αικατερίνη σ. Ιωάννη Παπαδάκη από το
Μηλιαράδο, την Αργυρώ ή Καλλιόπη σ. Κων/νου Κατζηλάκη ή Λυγνού από την
Έμπαρο, που αντιστάθηκε γενναία στην επανάσταση του 1889, όταν η τουρκική
διοίκηση επιχείρησε να ελέγξει το σπίτι τους κατά τη στιγμή απουσίας και κράτησης
τού πατέρα και των 2 αδελφών της και την Άννα, που πέθανε 18 χρόνων ανύπαντρη.

Βλ. ΓΑΚ, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης Αιτήσεις Ιωάννη και Παύλου Τυλλιανάκη.
«Χωρίς γονείς ή αδέλφια», σύμφωνα με χειρόγραφα του αείμνηστου Ζαχ. Γ. Πλαγιωτάκη
διδασκάλου και εγγονού του Νικ. Χ΄΄.Γ. Τηλιανάκη, από το αρχείο του που μου διέθεσε ο γιος
του τ. δικηγόρος Ηρακλείου Ιωάννης Πλαγιωτάκης, τον οποίο και ευχαριστώ.
13
Ο Κων/νος Βασιλάκης ήταν ήρωας της Επανάστασης του 1821, τιμήθηκε με το Σιδηρούν
Αριστείο (μετάλλιο) και με Δίπλωμα από τον Βασιλιά Όθωνα το 1835. Το δίπλωμα αυτό
συνοδεύει την Αίτηση του Ιωάννη Ν. Τυλλιανάκη ή Παπιτσογιάννη για αναγνώρισή του ως
οπλαρχηγού Α΄ τάξεως από την Κρητική Πολιτεία.
11

12
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Ο δάσκαλος και εγγονός του Παπιτσονικόλη από την κόρη του Ασπασία, Ζαχαρίας
Γ. Πλαγιωτάκης γράφει μεταξύ άλλων: «Ο εκ μητρός παπούς κατήγετο από το
χωρίον Αυδού Πεδιάδος, ήτο ισχυρά και επιβλητική φυσιογνωμία... Ήτο το θάρρος
των Χριστιανών της περιφερείας και ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Τα χρόνια
εκείνα δεν επέτρεπον οι Τούρκοι να παίξουν καμπάνα, κρυφά κάνανε οι Χριστιανοί
τας θρησκευτικάς των τελετάς. Ο Παπίτσας ήτο αιτία και πρωτοκτύπησε καμπάνα
στας εκκλησίας της Εμπάρου. Ήτο αγνός και αφιλοκερδής πατριώτης. Θανάσιμος
εχθρός των Τούρκων. Ιδίως από την εποχή που εφονεύθη υπό των Τούρκων (και) ο
ετεροθαλής14 αδελφός του Ανάμισυ Μανώλης... Στην περιφέρειάν μας επεβλήθη και
σε Χριστιανούς και σε Τούρκους. Χριστιανοί και Τούρκοι επεδίωκον την γνωριμίαν
του και την φιλίαν του. Χριστιανοί και Τούρκοι σηκωνόντανε στο πέρασμά του να
τον χαιρετήσουν, να υποκλιθούν και να του δείξουν τον πρέποντα σεβασμόν...».
Τη γενέτειρα του το Αβδού, επισκέπτονταν σπάνια, και όταν γίνονταν γνωστό μια
τέτοια επίσκεψη, σύσσωμο το χωριό τον υποδέχονταν, στην είσοδό του, στου Βίδω
την Εληά15. Ο Παπιτσονικόλης διακρίνεται σύντομα στην Έμπαρο, την Πεδιάδα
και την Κρήτη, αφού εκλέγεται επί σειρά ετών προεστός Εμπάρου, Δημογέροντας
Πεδιάδος, Πληρεξούσιος των Κρητικών Συνελεύσεων, Επιτελής16 ή Επιστάτης
Πεδιάδος, υπεύθυνος δηλ. εκπρόσωπος της Δημογεροντίας Ηρακλείου για τα
Ορφανικά κ.ά. κοινωνικά ζητήματα, πρώτος Δήμαρχος Παναγιάς17 το 1881, ενώ
στη μεγάλη Επανάσταση του 1866-9 ανακηρύσσεται Γενικός Αρχηγός18 Πεδιάδος.
Συμμετείχε ως οπλαρχηγός στην επανάσταση του Μαυρογένη το 1858, όπου και
διακρίθηκε μεταξύ των εξεγερμένων πατριωτών. Ήταν υποκινητής και ένθερμος
υποστηρικτής μαζί με τον Αντώνιο Ζωγράφο, το Λόγιο, το Νικολαΐδη, τον
Κρανιωτάκη κ.ά. σημαίνοντα πρόσωπα, διανοούμενους και φοιτητές της εποχής,
όπως ο αδελφός του Απόστολος του γνωστού Μοναστηριακού Ζητήματος, που
στάθηκε αφορμή της Μεγάλης Επανάστασης του 1866.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της Ευαγγελίας Αλ. Σκουντάκη, που τις πήρε από
τη μητέρα της Όλγα σύζ. Αλεξ. Σκουντάκη και εγγονής του Χ΄΄Γ΄΄ Τηλιανάκη οι Νικόλαος και
Μανώλης είναι αμφιθαλή αδέλφια και τα πρώτα παιδιά από το πρώτο γάμο.
15
Από πληροφορίες της Ευαγγελίας Αλ. Σκουντάκη το γένος Μαρκαντωνάκη.
16
Ως επιτελής ή επιστάτης Πεδιάδος ο Παπιτσονικόλης αναφέρεται σε έγγραφο, που
υπογράφει μαζί με τον προεστό Ασκών και στέλνει στη σεβαστή Δημογεροντία στο Ηράκλειο
(Βικελαία Βιβλιοθήκη, Αρχείο Δημογεροντίας Ηραλείου-ΑΔΗ), με ημερομηνία 30-8-1865
από το χωριό Ασκοί, όπου αναφέρει την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
αποθανόντος Νικολάου Γιακουμή, παρουσία του προεστού Κων/νου Μιχ. Γαρέφαλου κ.ά.
συγχωριανών και τη μεν κινητή περιουσία πουλάει ενώ την ακίνητη ενοικιάζει και ορίζει
κηδεμόνα και διαχειριστή των ορφανών το Μιχαήλ Νερατζούλη.
17
Βλ. ΑΔΗ Παιδείας 4-208, Σεπτέμβριος 1881.
14
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Στη φρούρηση των περασμάτων του Οροπεδίου Λασιθίου, πολέμησε αρχικά στις
μεγάλες μάχες του Οκτώβρη19 του 1866 μεταξύ Αβδού και Κασταμονίτσας, όπου
πέφτει ηρωϊκά ο αδελφός του Μανόλης Ανάμισης, ενώ το Μάιο του 1867, μαζί με
άλλους εθελοντές, αναλαμβάνει το ύψωμα της Καράς το Πηγάδι, που βρίσκεται
Δυτικά της Αγίας Φωτεινής και πάνω από τον Άγιο Γεώργιο στη Μεσσάδα. Τη
νύκτα ξημερώνοντας 21 του Μάη οι Τούρκοι αιφνιδίασαν τους επαναστάτες.
Οδηγούμενοι από τουρκοκρητικό βοσκό πέρασαν από τη Γερακιανή Λαγκάδα
με τρία τάγματα στρατού και χίλιους πεντακόσιους (1500) Τουρκοκρητικούς,
εξουδετερώνοντας σώμα εκατό (100) ανδρών, που φύλαγε τη Μαθιά 20,21,22.
Κατέλαβαν έτσι ξαφνικά τα ξημερώματα τα νώτα των επαναστατών στης Καράς το
Πηγάδι μετά από σφοδρή μάχη, όπου σκοτώθηκαν πολλοί και από τις δύο πλευρές
μεταξύ των οποίων, ο περίφημος και φοβερός Αλή Μπραζέρης και ο εθελοντής
λοχαγός του Ελληνικού στρατού Δημήτρης Πετροπουλάκης. Οι Τούρκοι τότε
κατάφεραν μετά από μεγάλες απώλειες να καταλάβουν μετά από 9 ημέρες σκληρών
μαχών το Οροπέδιο Λασιθίου23.

Βλ. Νικ Σταυρινίδη: « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του». Τόμος 1ος
, 1971 σελ 245 «Ο Κοκόλης Παπίτσας είναι ο Νικόλαος Τυλιανάκης από το Αβδού, αρχηγός
της επαρχίας Πεδιάδος. Εγκαταστάθηκε αργότερα στο Θωμαδιανό Εμπάρου. Διεδραμάτισε
σπουδαίο ρόλο στις επαναστάσεις του 1866 και 1878. Δεν ηθέλησε κι αυτός να υποταχθή
μετά την λήξη της επαναστάσεως του 1866 και γι αυτό επεκηρύχθηκε».
19
Βλ. σχετ με τις μάχες Αβδού και Κασταμονίτσας, Φυσαράκη Κ. «Αυτοβιογραφία Αντώνιος
Ζωγράφος-Ξανθουδίδης, Υπαρχηγός Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης 1819-1896», Αβδού
2002, σ. 47-51 και 98-100.
20
Νικ Σταυρινίδη: « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του». Τόμος 2ος ,
1972 , σελ 409
21
Σύμφωνα με τον Υπαρχηγό των 6 Ανατολικών Επαρχιών και επιθεωρητή των φρουρών
στη συγκεκριμένη περίπτωση Αντώνιο Ζωγράφο ή Ξανθουδίδη, τη θέση αυτή φρουρούσε ο
Γεώργιος Μιχαλοδημητράκης αρχηγός κι αυτός της επαρχίας Ρίζου, που εγκατέλειψε όμως
χωρίς να ειδοποιήσει ούτε το Αρχηγείο ούτε τον ίδιο επιθεωρητή των φρουρών, λόγω άφιξης
εφοδίων στην Ψαρή Φοράδα. Βλ. ανωτέρω σχετ. Φυσαράκη Κ, «Αυτοβιογραφία Ζωγράφου»,
σ. 110.
22
Η παραπάνω θέση του Ζωγράφου επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του αρχηγού των
6 Ανατολικών Επαρχιών Κων/νου Σφακιανάκη, όπως καταγράφεται στη σελ 393 του 2ου
τόμου του Νικ Σταυρινίδη: « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του».
23
Βλ. αναλυτικά για τις μάχες του Λασιθίου, Φυσαράκη Κ. «Αυτοβιογραφία Αντώνιος
Ζωγράφος-Ξανθουδίδης, Υπαρχηγός Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης 1819-1896», Αβδού
2002, σ. 54-58 και 108-118.
18
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Ο Αναγνώστης Χατζηζαχαριάδης γράφει σχετικά:
«…Σήμερο κίνησε η Τουρκιά ‘που τη Κασταμονίτσα
τη βάρδια πρωτοκτύπησε του Νικολή Παπίτσα.
Πετροπουλάκης ήτονε εις το Καράς Πηγάδι,
ηρωϊκά πολέμησε δεν έφταξε το βράδυ.
Εθελοντές φονεύθησαν και ο Πετροπουλάκης,
Ετότες εσκοτώθηκε κι Αλής ο Μπραζεράκης.
Οι Τούρκοι εξαπλώσανε τρέχουνε στο Τζερμιάδω,
Κι ήτον ο Κόρακας εκεί ο χάρος των Αγάδων…24».
Ο Αρχηγός Ν. Τηλιανάκης συμμετέχει πρωταγωνιστικά σε όλες τις μάχες της
περιοχής, όπως αυτές του Μούλετε στην Παναγιά(23-12-1867), των Γουβών
και του Σκοτεινού25 (2-3-1868), των Μαλλίων (από 15-7 μέχρι 30-8-1868), της
Σπιναλόγκας (26-10-1868), του Αβδού(τέλη Οκτωβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου
του 1868), της Εμπάρου (3-11-1868) κλπ26.
Στο τέλος της Επανάστασης του 1866, επικηρύχτηκε27 μαζί με άλλους σημαίνοντες
οπλαρχηγούς από τους Τούρκους και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου του 1869:
«Προκήρυξις
Κατά διαταγήν της Α.Ε. του Γενικού αρχηγού Κρήτης διακηρύττομεν ότι θέλει λάβει
200 Οθωμανικάς λίρας ρεγάλο όποιος φονεύσει ή πιάσει και παραδώσει ζωντανόν
εις την εξουσίαν, τον Αντώνιον Ζωγράφον από το Αβδού, τον Κοκόλην Παπίτσαν από
την Έμπαρον, τον Λεωνίδα Γεωργιάδη από Γούβες, τον Κων/νον Μπέμπελην από την
Φουρνήν, τον Πιθαρούλην Λασηθιωτάκην και τον Λεωνίδαν Ροδοκανάκην.
Εξ αυτών όστις φονεύσει ή πιάσει ένα ή και όλους και το αποδείξει θετικώς ότι το
έκαμεν εις την εξουσίαν, θέλει λαμβάνει τας 200 λίρας. Όποιος δε φανερώσει το
μέρος όπου κρύπτονται οι 6 ούτοι ληστοκακούργοι και χρησιμεύσει εις το να τους
πιάσει η εξουσία, θέλει λάβει 100 Οθωμανικάς λίρας δια καθένα από αυτούς τους
6 κακούργους. Η εξουσία γνωστοποιεί συνάμα ότι δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ τα
ονόματα εκείνων όσοι θα δείξουν το μέρος όπου διαμένουν ούτοι.
Καστέλλι τη 28 Μαρτίου 1869.
Ο Στρατιωτικός διοικητής των Ανατολικών
							
Επαρχιών Μεχμέτ Αλή Πασάς.
						
Ο Μουτασερίφ Πασάς. Αρίφ Πασάς».
Βλ. Νικ Σταυρινίδη: « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του». τόμος
2ος , 1972 σελ 463.
25
Βλ. σχετ. α) Φυσαράκη Κ., «Αυτοβιογραφία Αντώνιος Ζωγράφος-Ξανθουδίδης,
Υπαρχηγός Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης 1819-1896», Αβδού 2002. β) Σταυρινίδη Νικ.,
«Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του», τόμος 2ος, 1972, σ. 561.
26
Βλ. σχετ. Ψιλλάκη Βασ., «Ιστορία της Κρήτης», 4ος τόμος σ. 306, 324, 356-7 και 376.
27
Βλ. σχετ. Σταυρινίδη Νικ., « Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του»,
τόμος 1ος , 1971 σελ 244.
24
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Δεν παραδόθηκε, όμως, αφού διέφυγε και μετοίκησε για 10 χρόνια στην Αθήνα
οικογενειακώς. Επανήλθε στην επανάσταση του 1878, οπότε και συνέχισε από την
ίδια θέση την ηρωϊκή του δράση συμμετέχοντας σε όλες τις μάχες της Ανατολικής
Κρήτης (Ιεράπετρα28, Έμπαρο29 κλπ) μαζί με άλλους Μπαρίτες30 μεταξύ των οποίων
ο οπλαρχηγός Μουλαδοσήφης31. Στις 28 Μαΐου 1878 μετά από σχετική διαταγή
του Αρχηγείου των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης προσβάλλει και εκδιώκει «λίαν
επιτυχώς τους εισβαλλόντας Τούρκους» στην περιφέρεια της Εμπάρου, τρέποντάς
τους «εις άτακτον φυγήν», με μεγάλες απώλειες32. Επειδή όμως οι γκρίνιες,
αντιζηλίες, φιλονικίες και διχόνοιες δεν έλειψαν ποτέ στην ελληνική φυλή, ο
διακεκριμένος Αρχηγός δέχεται άνανδρη ένοπλη επίθεση από φιλότουρκους ίσως
Χριστιανούς33 της ίδιας της Εμπάρου στις 29-5-1878. Πληγώθηκε σοβαρά ένας από
τους στρατιώτες του και εκλάπησαν τα οικιακά έπιπλα και η αλληλογραφία του. Το
Αρχηγείο των 6 Ανατολικών Επαρχιών έστειλε τότε την 1η-6-1878 τους Αρχηγούς
Πεδιάδος Γεώργιο Μανουσάκη34, Αντώνιο Τρυφίτσο και άλλους οπλαρχηγούς
Λαγκαδιώτες και Λασιθιώτες, όπως μεταβούν στην Έμπαρο για συγκρότηση
στρατοδικείου και σύλληψη και δίκη των πρωταιτίων35,36. Στην επανάσταση του
1889 μετά την πυρπόληση και καταστροφή των τουρκικών σπιτιών της Εμπάρου,
από το γιο του Γιάννη37 και άλλους επαναστάτες συνελήφθηκε μαζί με τον πρώτο
του γιο Παύλο και φυλακίστηκε μετά από βασανιστήρια.

Σύμφωνα με χειρόγραφα του Ζαχ. Γ. Πλαγιωτάκη διδασκάλου και εγγονού του Νικ.
Τηλιανάκη, από το αρχείο του που μου διέθεσε ο γιος του τ. δικηγόρος Ηρακλείου Ιωάννης
Πλαγιωτάκης.
29
«Κρητικά Χρονικά» τόμος 8ος , σελ 187.
30
Εννοούνται οι κάτοικοι της Εμπάρου, Εμπαρίτες, Μπαρίτες..
31
Την εγγονή του παντρεύτηκε ο Ζαχ. Γεωργ.Πλαγιωτάκης.
32
«Κρητικά Χρονικά» τόμ 8ος , σελ 187
33
Ο Σταυρινίδης αναφέρεται ακόμη σε πιθανή ανάμειξη πρακτόρων των Άγγλων.
34
Στα «Μνημόσυνα Λήθης» του Στυλ. Βασιλάκη όλα τα αδέλφια του Αντωνίου Ζωγράφου ή
Ξανθουδίδη, πήραν το επίθετό τους από το πατέρα τους Μανούσο Ξενοφ. Ξανθουδάκη και
έγιναν Μανουσάκηδες..
35
«Κρητικά Χρονικά» τόμ 8ος , σελ 184.
36
Παρόμοια γεγονότα συνέβησαν στο Πλάτανο Μεσαράς τον Αύγουστο του 1878 εναντίον
του Γενικού Αρχηγού γέρο Κόρακα, αλλά και του Αρχηγού Μαρή που τον σκότωσαν το ίδιο
χρονικό διάστημα στη Μεσαρά, όπως φαίνεται από σχετικό διοριστήριο μέλους της επιτροπής
στον πληρεξούσιο της επανάστασης γιατρό Απόστολο Τυλλιανάκη.
37
Απόσπασμα αποφάσεως τουρκικού στρατοδικείου κατά την 18η Φεβρουαρίου 1889 από το
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης των Γ.Α.Κ.
28
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Ο γιος του Παπιτσογιάννης38, κατόρθωσε τότε να αποφύγει τη σύλληψη προσωρινά
και να διαφύγει εκτός Κρήτης. Παραδόθηκε όμως αργότερα και χαλιναρωμένος
οδηγήθηκε κάτω από τη χλεύη του τουρκικού όχλου από το Καστέλλι Πεδιάδος
στις φυλακές του Ηρακλείου.
Ο Ζαχαρίας Πλαγιωτάκης αναφέρει σχετικά:
«... Μεταξύ των συλληφθέντων κατελέγετο και ο Αρχηγός Πεδιάδος Νικόλαος
Τυλλιανάκης ή Παπίτσας μετά του πρεσβυτέρου υιού του Παύλου, οίτινες αλυσόδετοι
παρουσιάσθησαν εις τον τότε αιμοβόρον στρατιωτικόν διοικητήν Αβδούλ Κερίμ
Πασά, όστις τους ηπείλησεν ότι θα τους απαγχονίση... Εις τας απειλάς του Αβδούλ
Κερίμ, ο γενναίος Αρχηγός απήντησεν ότι, το χωρίον Έμπαρος εκάη από τας σπίθας
που έφυγαν από τα χωριά Σκαλάνι, Εληά και Ανώπολιν άτινα έκαψαν οι Τούρκοι39
και ότι δεν φοβείται τας απειλάς του και ότι για να μη τον υποβάλλη εις έξοδα του
προσφέρει, το μόνον το οποίον είχεν, ένα μετζίτι (νόμισμα τουρκικόν) για να αγοράση
το σχοινί το οποίον θα εχρησίμευε για τον απαγχονισμόν του.
Ο υπερήφανος και άγριος Αβδούλ Κερίμ εξηγριώθη, διέταξε και τους έρριψαν στα
κάτεργα το δε υπ αυτού καταρτισθέν στρατοδικείον κατεδίκασε τον Αρχηγόν και τον
υιόν του εις ισόβιον εξορίαν εις το Ικόνιον της Μικράς Ασίας. Τη επεμβάσει όμως
της Αγγλικής Προξενικής αρχής δεν εξετελέσθη η απόφασις του στρατοδικείου…».

Οπλαρχηγός κι αυτός στην τελευταία Επανάσταση με δικό του σώμα.
Όπως γράφει ο Ζαχ. Γ. Πλαγιωτάκης, «…θέλων με αυτά να πή ότι η Έμπαρος εκάη
προς αντεκδίκησιν και ως αντίποινα των καταστροφών και λεηλασιών, άς είχον διαπράξει
οι Τούρκοι εις τα ως άνω χριστιανικά χωρία, δεδομένου ότι τα χωρία αυτά απέχουν της
Εμπάρου περί τα 40 χιλιόμετρα…».
38
39
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Ο Αρχηγός Νικόλαος Τηλιανάκης συνεχίζει την ηρωϊκή δράση του, παρά την
προχωρημένη ηλικία του, μέχρι και την τελευταία Επανάσταση του 1897, στις
Αρχάνες40 καθώς και στην επαρχία Πεδιάδας πολεμώντας, συμβουλεύοντας ή
παρεμβαίνοντας41 πάντοτε για τον κοινό σκοπό, την απελευθέρωση, δηλαδή, και
την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Πέθανε το 1904, αξιωμένος να καμαρώσει
ελεύθερη την πατρίδα του για την οποία τόσο αγωνίστηκε. Ο Παύλος Ν. Τυλλιανάκης
γεννήθηκε το 1842, αναγνωρίστηκε οπλαρχηγός Πεδιάδος από την Επανάσταση
του 1866 και μετά, εκλέχθηκε Πληρεξούσιος και Μέλος της Επιτροπής Πεδιάδος
και των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης. Κατά την τελευταία Κρητική Επανάσταση
1896-8, ο Παύλος Τυλλιανάκης συνεχίζει την πατριωτική του δράση. Εκλέγεται
αφενός Μέλος της Συνέλευσης των Κρητών και αφετέρου, την 28-2-1897, από
τους καπετάνιους και προκρίτους του Δήμου Παναγιάς, Μέλος της Διοικητικής
Επιτροπής Πεδιάδος, με έδρα την Ι. Μ. Αγκαράθου και πρόεδρο τον επίσκοπο
Χερρονήσου Αγαθάγγελο, σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγείου Πεδιάδος και
εφαρμόζοντας διαταγή του αρχηγού της Κατοχής της Κρήτης Τιμολέοντα Βάσσου.
Διετέλεσε επίσης δάσκαλος, Ειρηνοδίκης και Δήμαρχος Παναγιάς Πεδιάδος επί
σειρά ετών. Ο Ιωάννης Ν. Τυλλιανάκης ή Παπιτσογιάννης ήταν ο δεύτερος γιος του
αρχηγού, γεννήθηκε το 184642. Οπλαρχηγός από το 1878, τον διαδέχτηκε επάξια
στην πολεμική δράση και δίκαια αναγνωρίστηκε από την επιτροπή της Κρητικής
Πολιτείας Οπλαρχηγός Α΄ τάξης43. Όταν παραδόθηκε στους Τούρκους, που τον
καταζητούσαν το 1889, αφού πρώτα τον έδεσαν και τον βασάνισαν, του έβαλαν
χαλινάρι και χαλινωμένος καθώς ήταν τον οδήγησαν στον πασά στο Ηράκλειο με
σπασμένα εν τω μεταξύ από το χαλινό όλα του τα δόντια44.
Ηλία Βουτιερίδου: «Ημερολόγιον του Τάγματος των Επιλέκτων Κρητών», Έκδοση 1997,
σ. 289.
41
Όταν οι κάτοικοι της Εμπάρου απέκλεισαν σε Τέμενος περίπου 100 Εμπαρίτες Τούρκους
(Επειδή είχαν φονεύσει το Νικόλαο Κεντριστάκη) με απειλή να τους πυρπολήσουν,
διαμεσολαβεί με άλλους οπλαρχηγούς και με την έκκληση του Μητροπολίτη Ηρακλείου
και άλλων γνωστών χριστιανών αφού κινδύνευαν οι Χριστιανοί της πόλης του Ηρακλείου,
διασώζονται, μεταφέρονται νύκτα και παραδίδονται σε κρητοτουρκική επιτροπή που
βρίσκονταν κοντά στους Κάτω Βαρβάρους.
42
Σύμφωνα με την αίτηση επανεξέτασης και της τοποθέτησής του στους αγωνιστές Α΄ τάξης
την 23-3-1904, όπου αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο του 1901 διήλθε το 55ο έτος της ηλικίας
του και άρα δικαιούται σύμφωνα με το νόμο αυτής της κατάταξης.
43
Αριθμός Απόφασης Κρητικής Πολιτείας 123 με αύξ, αριθμ. Πρωτοκόλλου 233 σελ 48 του
παραρτήματος 16 Α’.
40

Βλέπε χειρόγραφες σημειώσεις Ζ. Γ. Πλαγιωτάκη αλλά και επιστολή του γιατρού Μενελάου Λιγνού
στον Γ΄ τόμο του Νικ. Σταυρινίδη «Ο Καπετάν Μιχάλης Κόρακας και οι συμπολεμιστές του», σ. 1000.
44
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Ο ίδιος ο Παπιτσογιάννης γράφει στην αίτηση του στις 31-8-1908:
«Επειδή κατά τας αλλεπαλλήλους επαναστάσεις του 1878-1897 διετέλεσα Οπλαρχηγός
Πεδιάδος και μεγάλας υπηρεσίας προσέφερον εις την πατρίδα τασσόμενος πάντοτε
εις την πρώτην γραμμήν των μαχητών και αψηφών την ζωήν μου προ οιουδήποτε
κινδύνου ... τούτου δε ένεκεν επανειλημμένως κατεδιώχθην υπό των Τουρκικών
Αρχών, εφυλακίσθην και κατεδικάσθην εις ισόβια δεσμά εξ ών εδραπέτευσα τη
ενεργεία της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και εκ τινων των καλών συμπατριωτών μας
και κατέφυγα εις την Ελευθέρα Ελλάδα το 1896...». Στην αρχική του αίτηση της 214-1900, αναφέρει: « ο υπογεγραμμένος, καταλεγόμενος μεταξύ των ανεγνωρισμένων
οπλαρχηγών της Νήσου και εκ των βασάνων και της επί πολύν χρόνον παραμονής
μου εις τας καθύγρους τουρκικάς φυλακάς, παθών οργανικήν πάθησιν του στομάχου
και καταστάς ανίκανος προς εργασίαν εξ ής να αποζώ ως ταύτα αποδεικνύονται ...».
Σε έγγραφα αφενός του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παναγιάς την 26-21902, που υπογράφει ο πρόεδρός του Νικόλαος Στυλ. Συγκελάκης και τα μέλη
«βεβαιούται υπεύθυνα η υπέρβαση του ορίου των πενήντα πέντε (55) χρόνων»
από τον Παπιτσογιάννη, και αφετέρου με άλλο την 31-8-1908 η Εκτιμητική
Επιτροπή του Κοινοφελούς Ταμείου Κρήτης της Β΄ περιφερείας του Δήμου
Παναγιάς Πεδιάδος «πιστοποιεί ότι ο Ιωάννης Ν. Τυλλιανάκης, έγγαμος, κέκτηται
περιουσίας εκ της οποίας απόφέρει εισόδημα έλαττον των πεντακοσίων (500)
δραχμών» και υπογράφουν ο ιερεύς Ιωάννης Χουζουράκης, ο πρόεδρός του
Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρουλάκης, τα μέλη της Εκτιμητικής και επικυρώνεται
από το Δήμαρχο Παναγιάς Ν. Καλογεράκη. Οι Αρχηγοί Πεδιάδος Χατζή Νικόλαος
Τουτουντζάκης και Νικόλαος Τυλλιανάκης σε ένστασή τους, που υπογράφουν την
1-6-1904 για την κατάταξη του Ιωάννη Τυλλιανάκη ή Παπιτσογιάννη, αναφέρουν
μεταξύ των άλλων: «... ενιστάμεθα διότι δεν εσταθμίσθησαν δικαίως αι υπηρεσίαι,
τας οποίας ο ανωτέρω αγωνιστής προσέφερεν κατά τας εκάστοτε επαναστάσεις υπέρ
της απελευθερώσεως της πατρίδος μας, ουδέ εξετιμήθησαν δεόντως αι θυσίαι, τα
δεινοπαθήματα και οι διωγμοί, ούς υπέστη κατά τας ανωμάλους περιστάσεις εν τω
τόπω, ένεκα των αισθημάτων του και προς την υψηλήν ιδέαν αφοσιώσεώς του, καθ
όσον θα εκρίνετο άξιος ανωτέρας τάξεως...»45.

Επιστολή Τρυφόπουλου από Χανιά κ.ά. έγγραφα για τη δράση του Παπιτσογιάννη δεν
χωρούν σε μια περιορισμένου χρόνου ομιλία. Επιφυλάσσομαι προσεχούς δημοσίευσης
πλήθους εγγράφων σε πληρέστερη έκδοση περί των Τηλιανάκηδων, καθώς και πλήρη
βιογραφικά και γενεαλογικά για όλους τους άξιους αυτούς αγωνιστές..
45
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Αναγνωρίστηκαν η αγωνιστικότητα και η αυτοθυσία του, από τους συμπατριώτες
του, που τον αντάμειψαν, εκλέγοντάς τον επανειλημμένως Βουλευτή Κρητικής
Πολιτείας. Από το γάμο του με την Μελιτίνη Κονταξάκη, από τις Αρχάνες,
απέκτησε τέσσερα παιδιά. Το Χαρίλαο46 (αντιστασιακό καπετάνιο του ΕΛΑΣ στο
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Πεδιάδα), το Μανόλη, την Αριάδνη Σταματάκη και
την Ειρήνη Δαγκωνάκη.
Αδέλφια του Γενικού Αρχηγού Πεδιάδος Νικ.Χ΄΄Γ. Τηλιανάκη-Παπίτσα.
1)Εμμανουήλ Χ΄΄.Γ. Τηλιανάκης ή Ανάμισης ή Αναμισάκης47 λόγω του
τεραστίου του μεγέθους και αναστήματος, που έφτανε το ύψος ενάμιση άνδρα.
Γεννήθηκε πιθανότατα στα 1825. Ήταν αξιωματικός του Ελληνικού στρατού και
ως εθελοντής ήλθε και πολέμησε αναγνωρισμένος οπλαρχηγός και φρούραρχος48
Πεδιάδος στα 1866, είχε δικό του σώμα και σημαία49, αλλά πολεμώντας στη
περίφημες μάχες μεταξύ Αβδού και Κασταμονίτσας, στις 13-14/10/186650,51,
τραυματίζεται στη φτέρνα και κατακρεουργείται ζωντανός52 από τους Τούρκους
σε λαγκάδι, που φέρνει μέχρι σήμερα το όνομά του στον Άγιο Γεώργιο στη
Μεσάδα(Χαυγάς)53. Όταν έπεσε τραυματίας τα παλικάρια του ήθελαν να τον
πάρουν και να τον σώσουν από τους Τούρκους, αλλά αυτός που έβλεπε τον κίνδυνο
που διέτρεχαν δεν τους άφησε και προτίμησε
Περί του Χαρίλαου Τυλλιανάκη αξίζει επίσης ξεχωριστή ιστορική αναφορά σε επόμενη
έκδοση.
47
Βλ. εγγρ. 31-91 ΑΔΗ.
48
Βλ. Ξανθουδίδη Στεφ. «Ιστορία της Κρήτης», Αθήνα, 1909, επανέκδοση 1981, σ. 151.
49
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η ιστορική αυτή σημαία βρίσκεται στο Αρχείο
Ηρώων Κρητών στην Αθήνα.
50
‘Όπως προκύπτει από αίτηση του γιου του Γεωργίου (στο Αβδού ήταν γνωστός
Μανωλογιώργης Ανάμισης) στις επιτροπές αναγνώρισης οπλαρχηγών επί Κρητικής
Πολιτείας.
51
Εσφαλμένα αναφέρεται από το Νικ. Σταυρινίδη στο 2ο τόμο σ. 463 ο θάνατος του Ανάμιση
στη κατάληψη του Λασιθίου στης «Καράς το Πηγάδι». Ο Υπαρχηγός Ζωγράφος στην
αυτοβιογραφία του αναφέρει τη σωστή χρονολογία, αφού στην ίδια μάχη τραυματίστηκε και
ο ίδιος.
52
Σύμφωνα με την αείμνηστη εγγονή του δασκάλα στο Καστέλλι Πεδιάδος Ελένη Μιχ.
Τυλλιανάκη οι Τούρκοι του έκοψαν τα χέρια και τα έστειλαν πεσκέσι του αδελφού του
Παπιτσονικόλη στην Έμπαρο.
53
Είναι η περιοχή, όπου πηγάζει ο χείμαρρος ποταμός «Χώνος», βασικός παραπόταμος του
«Αποσελέμη», πιο μέσα από την τοποθεσία «Παλέτια» του Αβδού και στις ρίζες του βουνού
με κορυφές της «Καράς το Πηγάδι» και του «Τσούλη το Μνήμα». Τα νερά που λιμνάζουν στο
ΝΔ μέρος του Οροπεδίου Λασιθίου, για να μη πλημμυρίσουν τα χωριά του, χωνεύουν και
εκβάλλουν ορμητικά στο «Χαυγά», αντιπλημμυρικό έργο που χρονολογείται από την εποχή των Ενετών.
46
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να χαθεί ο ίδιος. Το πτώμα του, όσο έμεινε εξαφανίστηκε από τους απίστους και
δε βρέθηκε για να ταφεί χριστιανικά 54,55.
Στην ίδια μάχη σκοτώνονται εβδομήντα περίπου αγωνιστές, μεταξύ των
οποίων από το Αβδού, οι Γεώργιος Ασημινάκης και Κων/νος Ανδρουλάκης, ενώ
τραυματίζεται σοβαρά ο Υπαρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης Αντώνιος
Ζωγράφος-Ξανθουδίδης, καθώς επίσης άλλοι τραυματισμένοι από το Αβδού είναι
και οι Γ. Φρουδαράκης και Μιχαήλ Στειακός. Ηρωϊκά μαχόμενος πέφτει και ο
ιερομόναχος της Παναγίας της Κεράς Καλλίνικος Αρχάβλης.
Παιδιά του Ανάμιση ήταν οι:
Α)Γεώργιος, πρακτικός κτηνίατρος στο επάγγελμα και φρούραρχος Πεδιάδος
μέχρι την απελευθέρωση της Κρήτης. Γεννήθηκε το 1845 και πέθανε λίγο πριν
την Κατοχή στο Αβδού. Ήταν γνωστός ως Μανωλογιώργης Αναμισάκης. Πήρε
μέρος στις Επαναστάσεις του 1866, του 1878 και του 1897 συνεχίζοντας τη δράση
του μέχρι την τελική απελευθέρωση της Κρήτης.
Β)Κων/νος(1855-;).
Γ)Ματθαίος, σπούδασε ιατρική στη Βενετία, από όπου όμως επέστρεψε χωρίς να
τελειώσει και για να πολεμήσει Πεντακοσίαρχος στην Επανάσταση του 1878.
Δ) Μιχαήλ(1863-1936).
Ε)Βασίλειος και
Στ)Νικόλαος, που έζησε στην Κάλυμνο.
2)Δαβίδ Χ΄΄. Γ. Τηλιανάκης ή Παπιτσοδαβής, που γεννήθηκε το 183356
και συμμετείχε ως οπλαρχηγός σε όλες τις επαναστάσεις από το 1866 μέχρι την
ανεξαρτησία της Κρήτης. Παντρεύτηκε την κόρη του Αβγιώτη ήρωα του 1821
Χατζή Νικόλα Καγιαμπή ονόματι Χρυσάνθη. Παιδιά του Δαυίδ, οι Γεώργιος και
Μανωλάκης δάσκαλοι και οι δύο καθώς και η Μαρία σύζυγος Παπά Γεωργίου
Γουβιανάκη.

Πληροφορίες από τον αείμνηστο εγγονό του αντιστασιακό Εμμ. Μιχ. Τυλλιανάκη, από την
Επισκοπή Πεδιάδος.
55
Βλ. περαιτέρω, Φυσαράκη Κ. «Έφυγε σε ηλικία 95 χρόνων ο παλαίμαχος αγωνιστής
Εθνικής Αντίστασης και άξιος εγγονός του θρυλικού Ανάμιση, Μανώλης Μιχ. Τυλλιανάκης»
εφ. Ηρακλείου «Πατρίς», 25-6-2000.
56
Σύμφωνα με αίτηση του Παπιτσοδαβή στην Επιτροπή Κατάταξης Αγωνιστών επί Κρητικής
Πολιτείας στις 8-2-1902, όπου αναφέρεται 69 χρόνων.
54
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Ο Εμμανουήλ Δαβίδ Τυλλιανάκης ή Μανωλάκης ήταν συμπολεμιστής του
Ιωάννη Νταφώτη και λοχαγός του ΤΕΚ στις Αρχάνες αλλά και στην Πεδιάδα,
στην τελευταία Επανάσταση του 1897. Είχε σύζυγο την Πελαγία το γένος Ζαχ.
Δαυίδ Πασχαλίδη57. Άφησε έξι παιδιά α) το Μίνωα (εκτελέστηκε στα 1944
από τους Γερμανούς στη Χερσόνησο για την αντιστασιακή του δράση), β) το
Γεώργιο (έμπορο στο επάγγελμα, που πέθανε στρατιώτης στα Χανιά το 1918), γ)
τη Χρυσάνθη σύζ. Ιωάννη Παπουτσάκη, δ) τον Αριστόδημο (συμβολαιογράφο
Χερσονήσου), ε) την Καλλιόπη σύζ. Στυλιανού Σμυρνάκη και στ) την Αικατερίνη
σύζ. Γεωργίου Τσαγάκη.
3)Ο Χαρίτων Χ΄΄. Γ. Τηλιανάκης, έζησε στο Αβδού και συμμετείχε στις Επαναστάσεις
του 1866 και 1878 ως οπλαρχηγός.
Παιδιά του ήσαν οι:
1.Γεώργιος
2.Ζαχαρίας Μακεδονομάχος.
3.Αντώνιος, μεγαλέμπορος στο Ηράκλειο και ευεργέτης του Αβδού, κόρη του η
Αργυρώ Γκαζή αντιστασιακός.
4.Ο Νικόλαος58, που έμεινε με το θείο του τον Απόστολο στην Κάλυμνο.
5.Καλλιόπη Ξωμεριτάκη
6.Μαρία Ζαχαράκη και
7.Αικατερίνη
4)Απόστολος Χ΄΄. Γ. Τυλλιανάκης (1835-193259) γιατρός παθολόγος και ως
οπλαρχηγός συμμετείχε σε όλες τις επαναστάσεις από το 1866 και μετά. Έζησε και
παντρεύτηκε στην Κάλυμνο60 δύο φορές με τις Μαγκλή και Βουβάλη. Παιδιά του
οι: Γεώργιος, έμπορος, απόφοιτος γυμνασίου στο Ηράκλειο, Ραδάμανθυς, γιατρός
φυματιολόγος στον «Ευαγγελισμό», Μανώλης, δικηγόρος στην Αθήνα, Μίνως,
υπάλληλος Τραπέζης Αθηνών στο Ηράκλειο και μετά Δ/ντής στην Αθήνα, άτεκνος,
οι δύο αδελφές Ελένη και Αριάδνη μετοίκησαν στη διάρκεια του πολέμου 194044 στην Αλεξάνδρεια, όπου και παντρεύτηκαν και τέλος η Νομική το μεγαλύτερο
παιδί από την πρώτη σύζυγο, που σκοτώθηκε σε ηλικία 15 ετών.
Ο Ζαχ Δ. Πασχαλίδης δάσκαλος στο Αβδού από το 1870 συμβολαιογράφος Καλού Χωριού
και Χερσονήσου αργότερα είχε παιδιά α) τη Σμαράγδη σύζ Σταύρου Κανάκη, β) την Πελαγία
σύζ. Εμμ Δ. Τυλλιανάκη, γ) τον Αριστόδημο (που είχε γυναίκα την Ευσεβία Λιοπυράκη και
που πατέρας της ήταν ο μεγαλύτερος δικηγόρος του Ηρακλείου, ώστε έμεινε η φράση, «τα
παράπονά σου στο Λιοπυράκη») και δ) την Αμαλία (+1972) σύζ. Ηρακλή Φανουργιάκη.
58
Είχε παιδιά την Ειρήνη, τον Χαρίτωνα γιατρό, το Μιχάλη (δημόσιος υπάλληλος), τη
Μαριάνθη, την Ελπινίκη και την Ελένη. Πληροφορίες από το Νικόλαο Μιχ. Τυλλιανάκη.
59
Πληροφορία περί του θανάτου του από την Ευαγγελία Σκουντάκη.
60
Ίσως κάποιος θείος από το πατέρα του να έμενε στη Κάλυμνο, νησί κι αυτό των
Δωδεκανήσων κοντά στην Τήλο.
57
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Μεταξύ των προοδευτικών νέων της εποχής του, ως φοιτητής Ιατρικής Αθηνών ήταν
υποστηριχτής του Μοναστηριακού Ζητήματος, που έβλεπε την ανάγκη ίδρυσης
και λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων στην Κρήτη, από τα μισά μοναστηριακά
έσοδα61. Το Μάιο του 1865 συμμετέχει στο Κράσι στη Συνέλευση των Ανατολικών
επαρχιών ως πρόκριτος και στις 14-5-1866 συμμετέχει ως Πληρεξούσιος στη
συνέλευση των Μπουτσουναρίων στα Χανιά. Έπειτα την 6-4-1867, με τους
άλλους πληρεξούσιους του Ηρακλείου απευθύνονται με έγγραφο-έκκληση «προς
την εν Αθήναις υπέρ των Κρητών Κεντρική Επιτροπή», διαμαρτύρονται για την
εγκατάλειψη και μη αποστολή εφοδίων. Μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Ακούσατε
... δια τελευταίαν φοράν. Ο ψυχοραγών δεν έχει ή ολίγας λέξεις να αρθρώση προς
δήλωσιν της τελευταίας του θελήσεως...». Στις 12-6-1867 αποβιβάζεται στην
«Ψαρή Φοράδα» της Βιάννου, συνοδεύοντας ισχυρό σώμα εθελοντών από 527
άνδρες υπό τη διοίκηση του υπολοχαγού Αντωνίου Μήτσα με το θρυλικό πλοίο
«Αρκάδι». Σε άλλο έγγραφο της 24-6-1867 συνυπογράφει με το Μήτσα και το
Ζήκο την περιγραφή των φρικαλεοτήτων του Τουρκικού στρατού σε βάρος του
άμαχου πληθυσμού της Βιάννου. Συμμετέχει στη μάχη του Ομαλού Βιάννου στις
14-7-186762, στη μάχη του Αβδού στις 30-10-1868, στο φρούριο της Σπίναλόγκας
την 29-5-1878 κ.α. Προσκλήθηκε και αποδέχτηκε το διορισμό του ως μέλος της
Προσωρινής Κυβέρνησης Κρήτης το 186863. Όχι μόνο ως γιατρός, ως μέλος της
Προσωρινής Κυβέρνησης, ως πληρεξούσιος σ’ όλες σχεδόν τις συνελεύσεις,
ως δικαστής της Επανάστασης, αλλά και ως άξιος πολεμιστής προσέφερε και
συνέβαλλε καθοριστικά στην απελευθέρωση της Κρήτης. Διορίζεται το 1878
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των χρεών κάθε Αρχηγού και
την ίδια χρονιά μιας άλλης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της Διοίκησης
της Κρήτης. Διορίζεται και αποστέλλεται μαζί με τους Κ. Βολουδάκη, Α. Σκουλά,
Αλέξ. Στεφανίδη, Αναγνώστη Μαράκη και Στ. Μακράκη, στην Ανατολική Μεσαρά
για «…πρόληψιν σοβαροτέρων γεγονότων, ανακάλυψιν και δίκη των ενόχων του
φόνου του Αρχηγού Μαρή και αποκατάστασιν της τάξεως…».Το 1881 γίνεται
δεκτός ως εταίρος στον Εθνικό Δεσμό. Δόξα και τιμή στους άξιους Τηλιανάκηδες για
την προσφορά τους στην παιδεία και την ελευθερία της Κρήτης, τα σημαντικότερα
αγαθά κάθε λαού. 		
Οι κάτοικοι του Αβδού μέσω των προεστών (Κων/νου Ανδρουλάκη, Νικολάου Κασσωτάκη,
Γεωργίου Μανουσάκη, Αντωνίου Ζωγράφου και άλλου αγνώστου), ζητούν στις 28-2-1861,
από τη Δημογεροντία της Μητρόπολης Ηρακλείου την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στο χωριό
τους, σε σπίτια της «φρενολήπτου Ελισσάβετ», επειδή δεν μπορούν λόγω οικονομικής στενότητας
να οικοδομήσουν Σχολείο εκ θεμελίων.
62
Βλ. σχετ., Δετοράκη Μανώλη, «Γιατροί αγωνιστές των κρητικών επαναστάσεων του ΙΘ΄ αιώνα»,
Ηράκλειο 1987. 63 Αίτηση επιστολή προς την επιτροπή αναγνώρισης οπλαρχηγών επί Κρητικής
Πολιτείας, στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά.
61
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Δικαιοπραξίες στην περιοχή του Δήμου Βιάννου επί Τουρκοκρατίας
( Μέσα από τα Τουρκικά αρχεία)
Του Γ. Δ. Χρηστάκη, δάσκαλου-βιβλιοπώλη
Σημαντικό στοιχείο στην καταγραφή της ιστορίας ενός τόπου αποτελούν τα
αρχεία που κρατούσαν οι αρχές ή και άτομα σε κάθε ιστορική στιγμή. Για την
πόλη και το Νομό Ηρακλείου διασώθηκαν δυο σημαντικά αρχεία, που καλύπτουν
δυο σημαντικές περιόδους από την πολυτάραχη ιστορία της Κρήτης. Τα Ενετικά
Αρχεία, που βρίσκονται στη Βενετία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία
τους και καλύπτουν την περίοδο της Ενετοκρατίας.
Σημαντικά στοιχεία περιέχουν και οι 1100 κώδικες των Τουρκικών Αρχείων
στα οποία καταγράφονται στα βιβλία του Ιεροδίκη, η κοινωνική, οικονομική και
εθνική ζωή του τόπου, από την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους μέχρι
την αποχώρησή τους. Ένα μέρος από τους κώδικες αυτούς έχει μεταφραστεί και
υπομνηματιστεί από το Νίκο Σταυρινίδη κι έχει εκδοθεί σε 5 ογκώδεις τόμους.
Τουρκομαθής ο Νίκος Σταυρινίδης, στον πρόλογο του Α΄ τόμου γράφει:
« Αναδιφών και ερευνών επί τεσσαρακονταετίαν περίπου τους κονιορτοβριθείς
τούτους κώδικας, ησθανόμην άφατον ευχαρίστησιν ανασύρων εκ τούτων πολύτιμα
άγνωστα ιστορικά στοιχεία, άτινα δια πρώτην φοράν ήρχοντο εις την επιφάνειαν».
Σε άλλο σημείο, ο ακούραστος και, ας σημειωθεί, ελάχιστα αμοιβόμενος
ερευνητής αναφέρει: « η μεγίστη σημασία της διασώσεως και διαφυλάξεως εν
Κρήτη των Κωδίκων του Ιεροδικείου Ηρακλείου έγκειται εις το γεγονός, ότι ούτοι
περιλαμβάνουν πολύτιμα στοιχεία δύο και ημίσεως αιώνων, ήτοι κυβερνητικάς
διαταγάς (Σουλτανικά Φερμάνια), αφιερωτήρια, μετατροπάς εκκλησιών εις
μουσουλμανικά τεμένη και πλείστα άλλα ιστορικά γεγονότα, τα οποία διαφωτίζουν
την ιστορίαν της Μεγαλονήσου κατά την αντίστοιχον περιόδον».
Για το ρόλο των Ιεροδικών στην Τουρκική Διοίκηση ο Σταυρινίδης αναφέρει:
«Οι Ιεροδίκαι επί Τουρκοκρατίας ήσαν οι απόλυτοι εκτελεσταί του Ιερού Νόμου
(Seri), συνεκέντρωνον την εκτελεστικήν εξουσίαν και εξέδιδον δικαστικάς
αποφάσεις επί υποθέσεων ποινικού δικαίου, εμπράγματου, κληρονομικού και επί
πάσης άλλης δικαστικής υποθέσεως, αναφερομένης μεταξύ ατόμων της δικαστικής
περιφέρειας των. Ο Ιεροδίκης παρεκάθητο εις το Διβάνιον (Συμβούλιον) της
Διοικήσεως, εζητείτο η γνώμη του υπό του Πασά (Διοικητού) της περιφέρειας
επί ωρισμένων υποθέσεων, την οποίαν εγγράφως διετύπωνεν ούτος, καταχωρίζων
ταύτην εις τον Κώδικα του Ιεροδικείου. Επίσης ηδύνατο να αναφέρηται
απευθείας προς την Κυβέρνησιν επί ωρισμένων ζητημάτων της περιφέρειας, να
προκαλεί σουλτανικάς διαταγάς διακανονιστικάς κ.λ.π.. Το Ιεροδικείον (Mahkeme) εθεωρείτο πανίσχυρος υπηρεσία. Πλην τούτου, όπερ και το σπουδαιότερον
ουδεμιία σουλτανική διαταγή (Φερμάνιον) ή έγγραφος διαταγή του Πασά (Buyr147

yltu) ή άλλη τις διαταγή, οθενδήποτε εκδιδομένη, ηδύνατο να αποκτήση κύρος και
νομιμότητα, αν δεν ελάμβανε γνώσιν ο Ιεροδίκης και αν δεν παρεπέμπετο αύτη και
κατεχωρίζετο εις το βιβλίον του Ιεροδικείου, το οποίον βιβλίον εθεωρείτο ιερόν.
Εις πολλά σουλτανικά φερμάνια εγένετο ιδιαιτέρα μνεία, όπως καταχωρισθεί
τούτο εις το βιβλίον του Ιεροδικείου».
Τα έγγραφα που αναφέρονται σε χωριά της Βιάννου και εντοπίστηκαν
στους 5 μεταφρασμένους τόμους του Τουρκικού Αρχείου θα παρατεθούν στη
συνέχεια.
Τόμος Α΄ σελ. 261.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ

Τ. Α. Η. Κωδ. 2, σελ. 122
24 Zilkade 1081
Αρ. μεταφρ. 359
3 Απριλίου1671
Π. Μ. Ο εκ Κάτω Βιάννου Γεώργιος, υιός Ιωάννου πωλεί εις τον Γιουσούφ Μπεσέ,
υιόν Αβδουλλάχ, τον εν τοποθεσία Κουτσίνου του χωρίου Αστρίτσι αγρόν του,
εκτάσεως τριών μουζουρίων αντί δέκα ασλανίων γροσίων.
Τόμος Α΄ σελ. 378
Τ. Α. Η. Κωδ. 3 σελ. 50
yelevvel 1082
Αρ. μεταφρ. 469

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ

13 Cemazi17 Σεπτεμβρίου 1671

Ο Αντώνιος, υιός Νικολή, κάτοικος χωρίου Μιλιαρίσι επαρχίας Ρίζου, εμφανισθείς
ενώπιον του ιερού τούτου συμβουλίου κατέθεσεν επί παρουσία του Μουσά , υιού
Κιρκόζ, φόρου υποτελούς, τα ακόλουθα: «εδανείσθην παρά του Μουσά τριάκοντα
ασλάνια, τα οποία έλαβον παρ’ αυτού. Η πληρωμή του ποσού τούτου εκ μέρους
μου είναι επιβεβλημένη και είναι τούτο απαιτητό και χρέος»
Μετά την κατ’ αντιμωλίαν αποδοχήν και επικύρωσιν της ομολογίας ταύτης
και εκ μέρους του ετέρου των συμβαλλομένων κατεγράφη τη αιτήσει η πράξις
αύτη ώδε τη δεκάτη τρίτη Τζεμαζιουλεβέλ του έτους χίλια ογδοήκοντα δύο.
΄ Βέης, υιός Μουσταφά, Αλή Τζελεμπή,
Οι μάρτυρες Ρετζέτ Βέης, υιός Αλή, Χουσεϊν
υιός Αβδουλλάχ. κ. λ. π..
Τόμος 2ος σελ. 138
Απογραφή του πληθυσμού στην Επαρχία Ρίζου Διοικήσεως Σητείας
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Χωρίον
1. Καστελλιανά		
2. Αλάγνι			
3. Στρίμωνας			
4.Πατσίδερος			
5. Χουμέρι			
6. Ζίντα			
7. Κάτω Μιλιαρίσι		
8. Απάνω Μιλιαρίσι		
9. Αγιά Σεμνή			
10.Πισκοπή			
11. Αλιτζανή			
12. Αρκαλοχώρι		
13 Γάσι			
14. Χανδρού			
15. Καλαφλατης		
16. Μουσούτα			
17. Απάνω Πουλιές		
18. Κάτω Πουλιές		
19 Βουτουφού			
20. Κάτω Πάρτιρα		
21. Μπαδιά			
22. Χαλασός
23. Βιτσιλιά
24. Απάνω Πάρτιρα
25. Μοναστηράκι
26. Μαχαιρά
27. Γαρίπα
28. Δραπέτι Χαλασό		
29. Καλύβια
30. Κακού
31. Κατσικάλι
32. Λαγούτα
33. Βακιώτες
34. Μιτσισίρι
35. Ίνι
36 Σκινιάς

πλούσιοι
25
26
14
15
12
6
7
8
6
4
7
27
8
3
7
10
3
3
8
7
15
10
10
2
5
5
11
9
3
6
14
10
4
4
14
14

μεσαίας
τάξεως
16
24
16
13
5
4
7
4
2
3
5
19
7
1
3
7
2
2
3
3
9
5
6
3
3
4
1
2
7
3
2
2
2
7
5

πτωχοί
εργαζ.
4
2
4
4
3
2
5
3
2
1
11
3
1
4
5
3
3
3
1
6
		
4
1
6
1
2
1
10
5

άτομα
45
52
34
32
20
12
19
15
10
7
13
57
18
5
14
22
8
5
11
13
27
16
22
2
12
9
21
10
6
15
17
12
7
6
31
24
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37. Απάνω Μέση
14
5
38. Κάτω Μέση
10
4
39. Μάντρα
13
5
40. Κάτω Βιάννος
39
18
41. Απάνω Βιάννος
108
46
42 Πεύκος
24
7
43. Αμιρά
20
5
44. Κεφαλοβρύσι
17
4
45. Βαχός
8
1
46. Άγιος Βασίλειος
Κρεβατάς
21
7
47. Κάτω Σύμη
12
6
48. Απάνω Σύμη
46
16
49. Συκολόγος Καλάμι
12
6
50 Άγιο Ντωρότη
7
2
51. Χριστός
17
7
52. Παρσάς
9
3
53 Ουντούνια
8
3
54. Άγιος Νικήτας
18
8
55. Δεμάτι
14
6
56. Κεφαλοβρύσι
7
1
57. Φιλίππου
5
58. Γεράνι
3
3
59. Καμάρες
7
3
60. Αμουργιέλες
1
61.Γουρνιά
11
5
62. Ρούσα
7
Από τον πίνακα: Επαρχία Πεδιάδος μεταφέρουμε εδώ τα:
α. α.52 Μάρθα
18
10
»
53 Έμπαρος μετά των μετοχίων 54
81

1
2
2
25
7
2
2
2

20
16
18
59
179
48
27
23
11

2
6
3
1
5
2
6
3
1
3
4

30
18
68
21
9
24
14
11
31
22
14
8
6
10
2
19
11

1
34

29
169

Σημείωση: Όπως διαπιστώνεται, αρκετά από τα χωριά, που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα απογραφής του 1867, δεν υπάρχουν σήμερα.
Το με .α. α 39 Μάντρα πρέπει να είναι το χωριό Χόνδρος. Λεπτομέρειες βλέπε
Βιαννίτικες Ρίζες τεύχος 1ο , σελ 109 και Αντ. Στιβακτάκη, ο Χόνδρος Βιάννου
στα μονοπάτια της ιστορίας, Ηράκλειο 2008, σελ. 82-83
Το με α. α. 50 Άγιο Ντωρότη ακούγεται σήμερα ως τοποθεσία στο δρόμο από
το Συκολόγο προς τα Γδόχια όπου υπάρχουν ερείπια και εκκλησία του Αγίου
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Νικολάου.
Τα σημερινά χωριά Αφρατί, Κατωφύγι, Ξενιάκο, Μιλιαράδων και
Θωμαδιανό αναφέρονται ως μετόχια της Εμπάρου. Τα χωριά Απάνω και Κάτω
Μέση με πολλά, σχετικά, άτομα τότε, σήμερα έχουν ελάχιστους. Το χωριό Απάνω
Σύμη με μεγάλο αριθμό ατόμων τότε, πολύ περισσότερα από την Κάτω Σύμη,
σήμερα δεν έχει κανένα, ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των ατόμων της Κάτω
Σύμης. Το χωριό Χόνδρος με 18 άτομα τότε και 59 η Κάτω Βιάννος, σήμερα ο
Χόνδρος έχει πολύ περισσότερα από την Κάτω Βιάννο
Σημαντική είναι η διαφορά των ατόμων στα Αμιρά και των γύρω χωριών, τότε και
σήμερα.
Τόμος 2ος σελ. 178
ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ ΑΠΕΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ
Τ. Α. Η. Κωδ. 5. σελ. 157
Αριθ. μεταφ.751

		
		

9 Rebiyulair 1085
13 Ιουλίου
1674

Ενεφανίσθη ενώπιον του Ιερού τούτου Συμβουλίου ο Κωσταντίνος Πάγκαλος,
φόρου υποτελής, κάτοικος του χωρίου Βιάννος, επαρχίας Ρίζου, Τμήματος πόλεως
Χάνδακος και εγείρας αγωγήν κατά του αδελφού του Χασάν, υιού Αβδουλλάχ,
κατέθεσε τα ακόλουθα:
« Ο προ τριακονταετίας αποθανών Μάρκος Πάγκαλος ήτο πατήρ μου. Αφού επί δέκα
έτη μετά τον θάνατον του είχομεν εν τη κατοχή μας επικοίνως την καταλειφθείσαν
περιουσίαν του πατρός μας μετά του αδελφού μου, ούτος ασπασθείς είτα τον
ισλαμισμόν, κατέλαβεν αυθαιρέτως και έχει εν η κατοχή του επί είκοσιν συνεχή
έτη την περιουσίαν ταύτην, Αιτούμαι, όπως ερωτηθεί ούτος και διανεμηθεί η
περιουσία αύτη κατά το παρά τοις μουσουλμάνεις δίκαιον». Επειδή απαγορεύεται
η άνευ ειδικής άδειας εκδίκασις υποθέσεως υφισταμένης άνευ ιερονιμικού τινός
κωλύματος επί δέκα πέντε έτη, ως εκ τούτου ούτε ερώτησιν τινά απηυθύναμεν
εις τον προηρηθέντα Χασάν, αλλά απαγορεύσαντες εις τον Κωσταντίνον την
περαιτέρω ενόχλησιν, κατεχωρίσαμεν τη αιτήσει την πράξιν ταύτην ώδε τη ενάτη
Ρεμπιουλαχίρ του έτους χίλια ογδοήντα τέσσερα.
Οι μάρτυρες: ο διακεκριμένος προύχων Ελχάτζ Ισχάκ Αγάς,, Βοϊβόδας της
επαρχίας Ρίζου, ο επίλεκτος μεταξύ των ομοίων του Σιαμπάν Αγάς, Κετχουντάς
των Γελήρδων Πυροβολητών, Μεχμέτ Εφένδης, υιός Αβδουλλάχ εκ Μεραμπέλλου,
΄ Βέης, Αβάζ Βέης, κλητήρ κ.λπ..
Χιχμέτ Οντάμπασης, Χουσεϊν
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Στη σελ. 173 του 2ου τόμου αναφέρεται: «ο Θεόδωρος, υιός Γεωργίου, κάτοικος
του χωρίου Έμπαρος Πεδιάδος, ασπασθείς τον ισλαμισμόν, ωνομάθη Αχμέτ. Αρχάς
Σιαμπάν 84 (1673 μ. Χ. )».
Στη σελ. 232 του 4ου τόμου αναφέρεται: « ο Γεώργιος του Νικολάου αμύσταξ νεανίας
εκ του χωρίου Βιάννος, ασπασθείς τον ισλαμισμόν, ωνομάσθη Μουσταφά1152
(1739) μ. Χ.
Στη σελ. 320 του 4ου αναφέρεται: ( ο εκ του χωρίου Έμπαρος Πεδιάδος Μιχάλης,
υιός Μανώλη, ασπασθείς τον ισλαμισμό ωνομάσθη Μεχμέτ. 9 Τζεμαζιελαχίρ1160
Στη σελ. 323 του 4ου τόμου αναφέρεται: «ο Μιχάλης υιός Κωσταντή, εκ του
χωρίου Κατσικάλι Επαρχίας Ρίζου, ασπασθείς τον ισλαμισμό ωνομάσθη Μεχμέτ.
17 Ζιλκαδέ 1160 (1747).
Τόμος 2ος σελ. 202.
Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΥΚΤΩΡ ΕΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑ
Τ.Α.Η. Κωδ. 4 σελ. 332
yelahir 1095
Αριθ μεταφ. 786

			
		

11 Cemazi-

26 Μαϊου

1684

Υποβληθείσης αιτήσεως, όπως εξετασθή επί τόπου η κατωτέρω υπόθεσις,
απεστάλη προς καταγραφήν ταύτης εκ μέρους του Ιεροδικείου ο Νάιπης τούτου,
Μεβλάνα υιός Αλή μεταβάς εις το Διβάνιον, το συγκροτηθέν εν Σεραγίω του
περινουστάτου Βεζίρου, ενδοξοτάτου και εκλαμπροτάτου Διοικητού πόλεως
Χάνδακος Αχμέτ Πασά, συνεκρότησεν εκείσε επί παρουσία των ως κάτωθι
υποφαινομένων μουσουλμάνων Ιεροδικαστικόν Συμβούλιον, ενώπιον του οποίου
ενεφανίσθη ο Αλή Μπεσέ, υιός Αβδουλλάχ, στρατιώτης του πεζικού, κάτοικος
Κάτω Βιάννου, επαρχίας Ρίζου, διαμερίσματος Χάνδακος και εγείρας αγωγήν
κατά του Παπά Νικολού, υιού Γεωργίου, κατοίκου Μεγάλης Βιάννου, κατέθεσεν
τα ακόλουθα: «Καθ’ ον χρόνον εγώ ευρισκόμην εν τη υπηρεσία του βασιλέως,
εντός του φρουρίου της πόλεως Χάνδακος (παραλείπεται εν τω εγγράφω μία
λέξις), αιτούμαι, όπως ερωτηθή επί της υποθέσεως ταύτης ο εναγόμενος Παπά
Νικολός». Ηρωτήσαμεν τον εναγόμενον, όστις ηρνήθη πάντα ταύτα. Κατόπιν
τούτου ζητήσαντες αποδείξεις παρά του ενάγοντος, παρουσίασεν ούτος τους εκ
των ευθιδίκων μουσουλμάνων Σουλεϊμάν Μπεσέ, υιόν Μουσταφά, Χουσεϊν
Μπεσέ υιόν Αχμέτ και Χουσεϊν Μπεσέ, υιόν Μουσταφά εκ των Τζεμπετζήδων
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των αυτοκρατορικών Γενιτσάρων της πόλεως Χάνδακος, οίτινες παρόντες εν
τω Συμβουλίω και ερωτηθέντες σχετικώς κατέθεσαν τα ακόλουθα: « Πράγματι,
όταν ο ειρημένος Παπά Νικολός δια νυκτός και κρυφίως εντός της οικίας , της
κειμένης εν τω ρηθέντι χωρίω και εν τη οποία διαμένει η σύζυγος του Αλή Μπεσέ,
ειδοποιήθημεν προς τούτο υπό των κατοίκων του χωρίου, οπότε ημείς, παραλαβόντες
φανούς μετέβημεν εις την οικίαν ταύτην, ένθα είδομεν τον Παπά Νικολό εντός
της οικίας εν τη οποία κατοικεί η σύζυγος του ενάγοντος Αλή Μπεσέ. Ημείς
εγενόμεθα μάρτυρες του γεγονότος τούτου και ταύτα μαρτυρούμεν». Μετά την
υφ’ εκάστου των μαρτύρων τούτων γενομένην κατάθεσιν και την διαπίστωσιν, ότι
ούτοι υπεδείχθησαν και εξελέγησαν προς τούτο υπό των κατοίκων του χωρίου των
εγένετο αποδεχτή η κατάθεσις των αύτη. Καταγράψας δε επί τόπου ο διαταχθείς
την αυστηράν ταύτην ανάκρισιν προαναφερθείς Μελβάνας, επέστρεψεν είτα ούτος
μετά του συνοδεύσαντος αυτόν διαγγελέως Μεχμέτ Μπεσέ εις το Ιεροδικείον, ένθα
ανεκοίνωσεν και υμίν το γεγονός τούτο.
Τη αιτήσει κατεχωρίσθησαν ταύτα ώδε τη ενδεκάτη του μηνός Τζεμαζιελαχίρ
του χιλιοστού ενενηκοστού πέμπτου έτους.
Οι μάρτυρες: Ελχάζ Αχμέτ, υιός Αχμέτ, Μεχμέτ, υιός Αβδουρραχμάν, Αλής, υιός
Ομέρ, Μεχμέτ, υιός Χιζίρ, Αλή Αγάς, υιός Χασάν, Οσμάν Εφένδη, υιός Μεχμέτ
Τόμος 2ος σελ. 295
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΙΖΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ
Τ. Α.Η. Κώδ.6, σελ.111
Αριθ. μεταφρ. 931

αχρονολόγητον (λόγω φθοράς του κώδικος)

Ο Επίσκοπος επαρχίας Ρίζου Άνθιμος, τμήματος πόλεως Χάνδακος,
Άνθιμος, φόρου υποτελής, εμφανισθείς ενώπιον του Ιερού τούτου Συμβουλίου,
κατέθεσεν επί παρουσία του Τζουάνου, υιού Μιχαήλ, πληρεξουσίου επιτρόπου του
Νικολάου Παγκάλου, κατοίκου του χωρίου Επισκοπή, επαρχίας………..(Ελλείπει
η συνέχεια λόγω φθοράς του κώδικος. Εκ των ολίγων διατηρουμένων λέξεων
εξάγεται, ότι πρόκειται περί δηλώσεως του Επισκόπου Άνθιμου ότι εισέπραξε παρά
του Νικολάου Παγκάλου……ασλάνια γρόσια, και ότι ουδέν έχει πλέον λαμβάνειν
παρ’ αυτού). Πιθανή χρονολογία του εγγράφου, υποτίθεται εκ της σειράς του
εγγράφου, ότι θα είναι το έτος 1686 μ. Χ.
Τόμος 2ος σελ. 296
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ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΙΖΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ 50
ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ.
Τ.Α.Η. Κώδ. 6, σελ. 112
1098
Αριθ. μεταφ. 922

29 Muharrem
15 Δεκεμβρίου 1668

Ενώπιον του συγκληθέντος εν τω υψηλώ διβανίω του περινουστάτου
΄ Μουσταφά Πασά, Ιεροδικαστικού
και εξοχωτάτου Διοικητού Χάνδακος Εσσεϊτ
Συμβουλίου, ενεφανίσθησαν οι Παπά Νικολός, Κεχουντάς επαρχίας Ρίζου, Παπά
Γαβριήλ εκ μεγάλης Βιάννου,…..ο εκ του χωρίου……….Φανουροβασίλης
Καραβέλας, ο εκ του χωρίου Κεφαλοβρύσι Αγγελομανώλης, ο εκ του χωρίου
Άγιος Βασίλειος …. Φονιμογιάννης, οι εκ του χωρίου Πεύκος Παπά Μαλλιώτης,
Μπολοντζόργης (Μπολοτζογεώργης;), Φωτεινομανώλης……, ο εκ του χωρίου
Κάτω Σιούμα (Σύμη) Γιάννης Τσιγάτος, ο εκ του χωρίου Χριστός Παπάς
Τόλης……Πολακογιάννης, Τσικογιάννης και Γεώργης Σαλτάνας και λοιποί
άλλοι, φόρου υποτελείς, οίτινες πλην υποβληθείσης εγγράφου αιτήσεως των
κατέθεσαν και προφορικώς έκαστος ιδιαιτέρως τα κάτωθι: «Συνωδά τη εσχάτως
κοινοποιηθείση προς απάσας τας επαρχίας υψηλή διαταγή του εξοχωτάτου Πασά,
εδώσαμεν εις χείρας αυτού έγγραφον αλληλέγγυον δήλωσιν, συνταχθείσαν
ενώπιον του Ιεροδικείου, εν τη οποία υποσχόμεθα αλληλεγγύως και υπευθύνως,
΄
ότι δεν θα δίδωμεν ζωοτροφίας εις τους χαϊνηδες
ούτε θα περιθάλπωμεν αυτούς,
΄
όταν δε πληροφορούμεθα την έλευσιν των χαϊνηδων,
θα ειδοποιώμεν τους εις τας
φρουράς στρατιώτας του Ισλάμ και ότι θα συλαμβάνωμεν αυτούς και θα τους
οδηγώμεν εις το διβάνιον του Χάνδακος. Νυν όμως, οπότε εχορηγήθη αμνηστεία
και συνεχωρήθησαν τα αδικήματα των εν αποστασία διατελούντων νέων μας, οι
οποίοι ευρίσκονται πλησίον ενίων εκ των μη καταγραφέντων κατά την απογραφήν
΄
εις τα βιβλία ραγιάδων μας και οίτινες (ραγιάδες) τυγχάνουσι χαϊνηδες,
αιτούμεθα
όπως, χορηγηθή εις χείρας μας ιερά διαταγή, ίνα, πλην της υπαρχούσης εκ των
στρατιωτών φρουράς, διορισθώσιν εκ των κατοίκων των χωρίων μας πεντήκοντα
άνδρες ως αρματολοί. Εάν δε από τούδε και εις το εξής γίνη γνωστόν, ότι επήλθε
ζημία ή βλάβη τις εις μουσουλμάνον, ή άλλον τινά, τότε ημείς μεν οι μεγάλοι (την
ηλικίαν) να θανατούμεθα, τα δε παιδιά μας να εξανδραποδίζωνται».
Καταχωρισθείσης της ομολογίας των ταύτης, εγράφη η παρούσα πράξις
ώδε τέλη του μηνός Μουχαρέμ του έτους χίλια ενενήκοντα οκτώ.
΄
Οι μάρτυρες: ο διακεκριμένος Ιμπραχίμ Εφένδης, ο διακεκριμένος Σεϊχης
Μεχμέτ Εφένδης, Μουσταφά Εφένδης Μουκαμπελετζής, Γιουσούφ Εφένδης,
γραμματεύς του Διβανίου. Γιουσούφ Αγάς, Διζντάρης (Φρούραρχος) του Φρουρίου
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Χάνδακος, κ.λ.π. Παρόμοια δήλωση αναφέρεται και στον κωδ 5, σελ. 301.ότι
έκαναν και εκ του χωρίου Βιάννος Γιακουμής και Παπά Μανώλης Δάνδολος, στις
31 Μαρτίου 1689.
Τόμος 2ος σελ 341
ΠΙΝΑΞ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΙΖΟΥ
Τ. Α. Η. Κώδ. 5, σελ.262
		
αχρονολόγητον
Αριθ. μεταφρ. 989
Επαρχία Ρίζου
(σημείωση: Στον πίνακα αναφέρονται όλα τα χωριά της Επαρχίας Ρίζου. Εδώ θα
αναφερθούν μόνο τα χωριά που ανήκουν στον σημερινό (2009) Δήμο Βιάννου).
Πύργος			
Χωρία
Ανκινάδι (άγνωστος)*
Χόνδρος
				
Βαχός Atusi
				
Κάτω Βιάννος
				
Βιάννος Viyado
							
Βεκαμούρ (άγνωστος)		
Άγιος Βασίλειος
							
				
Κεφαλοβρύσι		
				
Αμιρά		
							
			
Πεύκος		
							
				
Συκολόγος
				
Κάτω Σύμη		
				
Καλάμι
				
Έμπαρος

Φρουρήτορες
Μιχάλης, Γεώργης, Νικολός
Μιχάλης, Μιχάλης
Μιχάλης, Γεώργης
Κωσταντής, Μαράτος,
Μιχάλης, Δημήτρης.
Λούταρος, Φραγκιάς,
Ζαχαργιός
Καλός, Κωσταντής
Κωσταντής, Γεώργης,
Φανούριος
Μανός, Μανώλης, Νικολός,
Βασίλης
Γιάννης, Κωσταντής			
Βασίλης, Γιάννης,Ζαμπέτας

* Το πιθανότερο είναι ότι ο πύργος Ανκινάδι βρισκόταν στην κορυφή λόφου δυτικά
του Χόνδρου. Το σημείο αυτό συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είχαν οι πύργοι
κατά την περίοδο αυτή και κυρίως την ορατότητα σε μεγάλη ακτίνα, βλέπε Αντ,
Στιβακτάκη ό. π. σελ. 80.
Τόμος 3ος σελ 154
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ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τ.Α.Η. Κωδ. 11, σελ. 9
1707
Αριθ. μεταφ. 1378

15 Camaziyelevvel
22 Δεκεμβρίου

1695

Π. Μ. Ο Νικολός , υιός Κόκου (ή Κούκου) εκ του χωρίου Βιάννος επαρχίας Ρίζου
ενάγει τον εκ των ανδρών του πυροβολικού ομοχώριον του Γιουσούφ Μπεσέ, υιόν
Αχμέτ, διότι συλλέξας ούτος, άνευ αδείας του επί δύο έτη τον ελαιόκαρπον των
παρά τω χωρίω του 13 ελαιοδένδρων του, οικιοποιήθη το προϊόν των 13 μίστατων
ελαίου. Εν τη απολογία του ο εναγόμενος λέγει , ότι τα ελαιόδενδρα ταύτα ανήκουν
εις τον Ιμπραχίμ, Μπεσέ, αποθανόντα γαμβρόν του ενάγοντος, και ότι ταύτα
περιήλθον κληρονομικώ δικαιώματι εις τον ανήλικον υιόν αυτού Αχμέτ, του οποίου
ο κηδεμών συνέλεξε τον ελαιόκαρπον. Επί τη αρνήσει του ενάγοντος επροτάθη
εις αυτόν να προσαγάγη μάρτυρες, παρά τας χορηγηθείσας όμως επανειλειμένας
διορίας μη δυνηθέντος τούτου να προσαγάγη μάρτυρας, επεβλήθη όρκος εις τον
εναγόμενον και ούτω διετάχθη ο Νικολός να απέχει από τοιούτου είδους διενέξεις.
Τόμος 3ος σελ. 231
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΕΤΧΟΥΝΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Τ.Α.Η. Κωδ. 9, σελ. 69
Αριθ. μεταφ.

		
		

10 Ramazan
1111
28 Φεβρουαρίου 1699

Αιτία της γραφής του παρόντος είναι η κάτωθι:
Ο Δεφτερδάρης απάσης της Κρήτης εκλαμπρότατος και εντιμότατος Μεχμέτ
Εφένδης, προσελθών εις το Ιεροδικαστκόν Συμβούλιον, κατέθεσεν επί παρουσία
των κατωτέρω φόρου υποτελών τα ακόλουθα: «Η είσπραξις του κεφαλικού φόρου
των κατωτέρω αναφερομένων επαρχιών των ετών χίλια εκατόν οκτώ και χίλια
εκατόν εννέα (1696 και 1697) διενηργήθη απ’ αυθείας υπ’ εμού , του δε χιλιοστού
εκατοστού ενεδεκάτου (1699) ανετέθη από κοινού εις εμέ και εις τον Μαχμούτ Αγάν,
Κετχουντάν του εξοχωτάτου Αλή Πασά. Προέβημεν εις την είσπραξιν του φόρου
τούτου και το συλλεγέν ποσόν κατεθέσαμεν εις το Δημόσιον Ταμείον. Αιτούμεθα
νυν, όπως ερωτηθώσιν οι κατωτέρω ονομαστικώς αναφερόμενοι ραγιάδες, εάν
κατά τα έτη ταύτα διεπράχθησαν αδικίαι και καταπιέσεις εις βάρος αυτών κατά
την είσπραξιν των φόρων, ή εάν εισεπράχθη παρά τινος ποσόν περισσότερον του
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κεκανονισμένου και εν καταφατική περιπτώσει να αρθή κάθε εις βάρος των αδικία,
δι’ επιστροφής εις τον δικαιούχον του περιπλέον εισπραχθέντος ποσού. Αιτούμεθα,
οσαύτως, όπως καταγραφή η κατάθεσίς των εις τον Κώδικα του Ιεροδικείου»
( Ακολουθούν ερωτήσεις σε όσους εκπροσώπους των ραγιάδων είχαν προσέλθει
από τις διάφορες επαρχίες. Παρατίθενται τα ονόματα των εκπροσώπων από τα
χωριά της Βιάννου) β: Παπά Μαθιόν και Μιχαήλ Κονόμου; εξ Άνω Βιάννου,
Παπά Γιάννην, υιόν Νικολού, εκ Κάτω Βιάννου, τον Παπά Νικολόν, υιόν Μαρά, εξ
Επάνω Σύμης, τον Παπά Αντώνη, υιόν Σπυρίδου, εκ Νεφς Ρίζου και τον Γιάννην
Κουτράκην εκ του χωρίου Μέση.
Τόμος 3ος , σελ. 374
ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΑΝΝΩ
Τ.Α Η. Κωδ. 2, σελ.301
1125
Αριθ. μεταφρ.1807

22 Rebiyylevvel
18 Απριλίου

1713

Μετατραπέντος του εν Μεγάλη Βιάννω (Buhuk Vihayo) ευκτηρίου οίκου (Μετστζίτ)
εις Τέμενος δια τοποθετήσεως άμβωνος εν αυτώ, διωρίσθη δι’ αυτοκρατορικού
μπερατίου, κατόπιν αιτήσεως του Ιεροδίκου της επαρχίας, Ιεροκήρυξ εν αυτώ ο
Μελβάνα Αχμέτ Χαλιφέ, υιός Μουσταφά.
Τόμος 4ος , σελ. 43.
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΛΗΣΤΩΝ ΕΚ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ
Τ.Α.Η. Κωδ. 15,σελ. 361
Aριθ. Μεταφρ. 1968

14 Seval
1131
29 Αυγούστου 1719

Ιερολογιώτατε Νάιπη της επαρχίας Ρίζου, αυξηθείη η σοφία σου.
Γίνεται σοι γνωστόν, ότι, καθ’ α επληροφορήθημεν, οι εκ του χωρίου Γάσι της
΄ Ασά, Μεχμέτ, υιός Αβδουλλάχ και ο Σαρή
επαρχίας Ρίζου Μεχμέτ Αρέτης, Χουσεϊν
΄ και ο εκ του χωρίου
Παπάς, ο εκ του χωρίου Μουσούτα Σαρή Χασάν ογλού Χουσεϊν
Αμηρά Παπά Γιάννης , ογλού Νικολός , φόρου υποτελείς και μουσουλμάνοι, μη
διάγοντες φιλησύχως, επιδίδονται από πολλού χρόνου εις ληστείας, εν συνεργασία
δε και μετά των εν τω χωρίω Βιάννω και λοιπών άλλων χωρίων της ιδίας επαρχίας
συνεργών των αρπάζουν τα πράγματα και τα υπάρχοντα των μουσουλμάνων,
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βλάπτοντες και ενοχλούντες αυτούς. Προς απαλλαγήν τούτων από τας κακίας
και τας ζημίας , ας υφίστανται εξ αιτίας των κακοποιών τούτων και επί τω τέλει,
όπως προσαχθούν μετά των συνεργών των εις το Διβάνιον του Χάνδακος εξεδόθη
το παρόν μπουγιουρουλντί, το οποίον αποστέλλεται σοι δια του εκ των αγάδων
της ακολουθίας μας εντιμοτάτου ………….. Άμα τη λήψει τούτου φρόντισον να
παραδάσης τους εν λόγω ληστάς, μετά των συνεργών των, εις τον απεσταλμένον
μας , όπως προσαχθούν εις το Διβάνιον του Χάνδακος, φροντίζων συνάμα, όπως
ουδείς εκ τούτων απαοδράση ή εξαφανισθή κρυπτόμενος, τη 14 Σιεβάλ1131.
		
Μονογραφή του Μεχμέτ Πασά.
Τόμος 4ος, σελ.99
ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΑΛΙΚΙΑΝΕΔΩΝ
Τ.Α.Η. Κωδ.15, σελ. 223
1133
Αριθ. μεταφρ, 2039

12

Maharrem

13 Νοεμβρίου

1720

Ο Αλή Μπεσέ , υιός Βελή, κατέθεσεν εν τω συγκροτηθέντι συμβουλίω εν τη οικία
του Ντεφτετάρη της Κρήτης Μεχμέτ Εφέντη επί παρουσία του Ιμπραήμ, υιού του
Τσαλίκ Χασάν- μπέη.τα ακόλουθα:
« Όταν προ καιρού, συνωδά τη Αυτοκρατορική Διαταγή επωλήθησαν οι
μουκατάδες της Κρήτης υπό τύπον μαλικιανέ, ηγοράσαμεν τους συνεταιρικώς
μετά του Τσαλίκ Χασάν, υιού Χουσεϊν και των υιών αυτού Αχμέτ και Μεχμέτ
τους προηγουμένως εις την κατοχήν μας ευρισκομένους μαλικιανέδες των κάτωθι
χωρίων: του χωρίου Επάνω Βιάννος, κατακεχωρισμένου αντι 43810 άσπρων,
του χωρίου Κάτω Βιάννος αντί 15619 άσπρων, του χωρίου Χόνδρος αντί 10183
άσπρων, το χωρίου Άγιος Βασίλειος αντί 9882 άσπρων, του χωρίου Αμιρά αντί
8227 άσπρων, του χωρίου Αγία Μαρίνα αντί 3595 άσπρων, του χωρίου Βαχός
αντί 3111 άσπρων, του χωρίου Άγιος Γεώργης αντί 3043, του Χωρίου Λυδουσία
(Γδόχια) αντί 5406 άσπρων, δια προσθήκης 20995 άσπρων, ήτοι το όλον 127.016
άσπρων. Το έν μερίδιον των συνεταιρικών τούτων μαλικιανέδων τη συγκαταθέσει
των συνεταίρων μου επώλησα εις τον ανωτέρω αναφερόμενον Ιμπραχίμ, υιόν του
συνεταίρου μου Τσαλίκ Χασάν- μπέη.
Τόμος Δ΄ σελ. 185
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Τ. Α . Η. Κωδ. 16, σελ. 201
Αριθ. μετφρ. 2184

		

2 Zilhiccen
6 Ιουνίου

1143
1731

Ο ταπεινός θεράπων υποβάλλει δια του παρόντος τα ακόλουθα:
Αφού ηρωτήθησαν και εξητάσθησαν οι προύχοντες της πόλεως του Χάνδακος
οι γνωρίζοντες δια την εν τη παρούση αναφορά αναφερομένην υπόθεσιν
απήντησαν ούτοι ότι ανέκαθεν υπήρχε είς Διερμηνεύς της Πόρτας, όστις επείχε
θέσιν αντιπροσώπου των ραγιάδων και ήτο ο διεκπεραιωτής των υποθέσεών
των, καταβάλλων πάσαν προσπάθειαν και επιμέλειαν εις την τακτοποίησιν και
κανονικήν λειτουργίαν των υποθέσεων και σχέσεών των, αμειβόμενος έναντι των
υπηρεσιών του τούτων, ως τούτο παλαιόθεν εγένετο, δια τεσσάρων παράδων,
εισπρατομένων παρά εκάστου ραγιά. Από τινων όμως ετών η υπηρεσία αύτη της
διερμηνείας διεξήγετο δια αντιπροσώπου, μη υπάρχοντος ειδικού διερμηνέως, εις
τρόπον ώστε ο θεσμός της διερμηνείας να έχει αδρανήσει και εγκαταληφθή.
Κατόπιν των παρασχεθεισών τούτων πληροφοριών, παρουσιάσθησαν οι ηγέται του
γένους των χριστιανών. Παραθέτουμε εδώ μόνο τα ονόματα των αντιπροσώπων
της Βιάννου: Ο Επίσκοπος Ρίζου Αθανάσιος, οι εκ των εχόντων επ’ αυτών επιρροήν
και εξέχοντες μεταξύ αυτών Δημήτρης υιός Γιάννη, εκ του χωρίου Βιτσιλιά της
Επαρχίας Ρίζου, ο Μανώλης Θεοτόκης εκ του χωρίου Βιάννος, ο Βασιλάκης εκ
του χωρίου Κάτω Βιάννος και ο Γιάννης Χαλεπάκης εκ του ιδίου χωρίου, ο παπά
Κωσταντής εκ του χωρίου Έμπαρος……. Και λοιποί ραγιάδες, οίτινες πάντες εν
ενί στόματι εδήλωσαν, ότι, ανατεθείσης δι’ ιερού αυτοκρατορικού μπερατίου της
υπηρεσίας της διερμηνείας εις τον περί ου η αναφορά αύτη ιατρόν Στεφανήν, θα
είναι ούτος αντιπρόσωπος εκ μέρους των και θα διεκπεραιοί και θα φροντίζη δια
την εύρυθμον λειτουργίαν των υποθέσεων και σχέσεων των, καθ’ ον τρόπον τούτο
παλαιόθεν εγένετο. Έναντι των υπηρεσιών του τούτων, παραιτηθείς ούτος του ενός
παρά, εδέχθησαν άπαντες οι ραγιάδες, όπως τω καταβάλουν τρεις παράδες κατά
κεφαλήν ραγιά και ότι οικειοθελώς και αυτοπροσώπως θα πληρώνουν το ποσόν
τούτο εις τον ως είρηται διερμηνέα, δηλώσαντες άπαξ έτι, ότι «αναλαμβάνομεν
την υποχρέωσιν ταύτην έναντι τούτου». Κατόπιν τούτων, κοινοποιούνται ταύτα,
τη υμετέρα εξοχότητι. Εγράφη τη 1 Ζηλχιτζέ του έτους 1143.
Εφαρμοσθήτωσαν ταύτα. Τη 13 Ζηλχιτζέ 1143 (19 Ιουλ 1731). Μονογραφή του
Πασά. Στη σελ. 360 του 4ου τόμου αναφέρονται και «οι εκ του χωρίου Πέφκος
Παπά Αντώνιος, υιός Λορέντζου και ο Τζώρτζης Μαρκάκης, υιός Μάρκου», ως
συνυπογράφοντες για τον διερμηνέα Αντώνιον.
Στη σελ. 65 του 5ου τόμου αναφέρεται ο εκ του χωρίου Αμιρά επαρχίας Ρίζου
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Νικολός Τζερμιάς, υιός Γεώργη, ως εκπρόσωπος των Χριστιανών που διορίζουν
αντιπρόσωπόν των τον Μιχαλάκην Σαχίνην στις 11 Οκτωβρίου 1755.
Τόμος 4ος σελ. 357
ΤΟ ΙΕΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
Τ.Α.Η. Κωδ. 25, σελ. 212
1162
Αριθ εγγράφου 2446

12 Cemazielevel
20 Απριλίου

1749

Ιερολογιώτατε Ιεροδίκα του Χάνδακος. Να εξετάσης την υπόθεσιν από τον
Μητροπολίτην, τους κληρικούς των Επαρχιών, τους Καστελλ-Κετχουντάδες
(Προέδρους των Επαρχιών), τους προκρίτους και λοιπούς και να εκδόσης την
απόφασιν, εμφαίνουσαν την πραγματικότητα. Επί τούτοις το παρόν μπουγιουρουλντί.
Ο διοικητής Χάνδακος Βεζίρης Μουσταφά Πασάς.
Η ταπεινότης μου υποβάλλει:
Ο υπέρ ου η απόφασις αύτη Αντώνιος, υιός Γεωργάκη, τυγχάνει διορισμένος δι’
ιερού αυτοκρατορικού μπερατίου και έναντι ετησίας κατ’ αποκοπήν εισφοράς και
υπό τύπον μαλικιανέ 48000 άσπρων προς το Δημόσιον ομού μετά των γραφικών
εξόδων (καλιμαγιέ), διερμηνεύς εις τας πόλεις του Χάνδακος, Χανίων και Ρεθύμνης,
τηρών και τα εις την ρωμαϊκήν γλώσσαν λογιστικά βιβλία του κεφαλικού φόρου εις
την Πόρταν των εκάστοτε Δεφτερδαρών της νήσου Κρήτης, ήτις τυγχάνει εκ των
ισχυρών προπυργίων του ισλαμισμού. Έναντι των προαναφερομένων υπηρεσιών
εκ μέρους του ως είρηται Αντωνίου, ως ιεροδικαστικώς επληροφορήθημεν, κατά
παλαιάν συνήθειαν κατεβάλλοντο εις αυτόν παρ’ εκάστου φορολογουμένου ραγιά
ετησίως τέσσαρες παράδες. Προς τούτο προσήλθον εις το Ιεροδικείον…..
Ακολουθούν τα ονόματα αντιπροσώπων. Παρατίθενται των από την Επαρχία
Ρίζου: ο Επίσκοπος Ρίζου Γαβριήλ, Παπά Αθανάσης, υιός Κωσταντή, εκ του
χωρίου Καστελλιανά της Επαρχίας Ρίζου, ο Παπά Γιάννης, υιός Μανώλη, εκ του
χωρίου Άνω Βιάννος, ο Παπά Μαθιός υιός Αντωνίου εκ του χωρίου Αμηρά……..
Ακολουθούν:
Η υπηρεσία της διερμηνείας και της τήρησης βιβλίων εις την ρωμαϊκήν γλώσσαν
ετηρείτο από τινων ετών δι’ αντιπροσώπου (βεκιαλέλτε) μη υπάρχοντος διερμηνέως,
διορισθέντος δια μπερατίου, ως εκ τούτου δεν κατεβάλλετο η αμοιβή των τεσσάρων
παράδων δια διερμηνείαν και τήρησιν βιβλίων. Η υπηρεσία είχε αδρανήσει και
εγκαταληφθή. Όταν κατά το έτος 1143 διωρίσθη δι’ αυτοκρατορικού μπερατίου
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διερμηνεύς της νήσου Κρήτης ο ιατρός Στεφανής, φόρου υποτελής, τότε προσήλθον
ενώπιον του Ιεροδίκου Ελχάτζ Αβδουλκαδίρ εφένδη οι Καστέλλ-Κετχουντάδες,
οι Κοτσαμπάσηδες, οι ιερείς και κληρικοί των ραγιάδων της νήσου Κρήτης και
συνεφώνησαν άπαντες εν τω Ιεροδικείω, όπως δια την κανονικήν διεκπεραίωσιν
και τακτοποίησιν των υποθέσεων των ραγιάδων να καταβάλλονται εφ’ εκάστης
κεφαλής ραγιά ετησίως τέσσαρες παράδες δι’ αμοιβήν, ως τούτο ανέκαθεν εγένετο,
των υπηρεσιών διερμηνείας και τηρήσεως των βιβλίων, εκπιπτομένου του ενός
παρά. Τότε συνεφωνήσαμεν με τον ιατρόν Στεφανήν κατ’ αυτόν τον τρόπον, και
κατεχωρίσθη η συμφωνία μας αύτη εις τον κώδικα του Ιεροδικείου.
Νυν, αφ’ ης ανέλαβε τας υπηρεσίας της διερμηνείας και τηρήσεως των
βιβλίων ο ιατρός Αντώνιος, δεν απήτησεν ούτος την αμοιβήν ταύτην και συνεχίζων
να εργάζεται δωρεάν εβυθίσθη εις χρέη και είναι έκδηλος η κακή οικονομική του
κατάστασις Ως εκ τούτου άπαντες ημείς, τυγχάνοντες αντιπρόσωποι των λοιπών
ραγιάδων και όντες ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα καταβαλλομένας
υπ’ αυτού υπηρεσίας δια την τακτοποίησιν των υποθέσεών μας και δια να έλθωμεν
αρωγοί δι’ όσα ούτος καταβάλλει κατ’ αποκοπήν εις το δημόσιον και δια τα
γραφικά έξοδα (καλεμιγιέ), συγκατατιθέμεθα και είμεθα άπαντες σύμφωνοι, όπως
και πρότερον οι προ ημών συνεφώνησαν ενώπιον του αναφερθέντος Ιεροδίκου και
κατεχωρίσθη η συμφωνία των εις τον Κώδικα, να καταβάβάλλωμεν τρεις παράδες
εφ’ εκάστου δελτίου κεφαλικού φόρου εις τον ειρημένον ιατρόν Αντώνιον. Ούτος
όμως εν τη επιθυμία του να συνδράμη δια το γένος των ραγιάδων, εμείωσεν
κατά ένα παράν την αμοιβήν του και συγκατετεθη να εισπράτη ετησίως μόνον
δύο παράδες, συνεπώς και ημείς άπαντες οι ραγιάδες, οι κατοικούντες εν τη νήσω
Κρήτη, πλην εκείνων οι οποίοι υπάγονται εις τας δύο πόλεις Μέκαν και Μεδινάν,
υποσχόμεθα και συγκατατιθέμεθα από του παρόντος έτους 1162 και από της 1ης του
μηνός Μουχαρέμ, να καταβάλλομεν καθ΄ έκαστον έτος ανενδοιάστως εφ’ εκάστης
κεφαλής ραγιά και εφ’ εκάστου δελτίου κεφαλικού φόρου δύο παράδες. Ταύτα
ειπόντων τούτων και του ιατρού Αντωνίου επικυρώσαντος πάντα τα λεχθέντα,
εξεδόθη η παρούσα απόφασις, η οποία και παραπέμπεται τη υμετέρα εξοχότητι, εις
την οποίαν εναπόκειται και η έκδοσις της σχετικής διαταγής.
Εγράφη τη 5 Τζεμαζιελεβέλ του έτους 1162 (22 Απριλίου 1749).
Ενεργήσθω συμφώνως τη παρούση ιεριδικαστική αποφάσει και τω επεξηγηματικώ
σημειώματι του Δεφτερδάρη και συνοδά των όσων υποσχέθησαν άπαντες οι
ανωτέρω.
Τη 12 Τζεμαζιελεβέλ 1162 (22 Απριλίου 1749 μ. Χ.).
Μονογραφή του εξοχωτάτου Βεζίρου Μουσταφά Πασά.
Τόμος 4ος σελ. 360
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ΕΤΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΦΟΡΩΝ ΤΟΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
Τ.Α..Η. Κωδ. 25 σελ. 215
Στο έγγραφο αυτό, για τον διερμηνέα Αντώνιο, μεταξύ άλλων υπογράφουν και οι
εκ του χωρίου Πέφκος Παπά Αντώνιος, υιός Λορέντζου και ο Τζώρτζης Μαρκάκης,
υιός Μάρκου
Φέρει την ίδια ημερομηνία που αναγράφεται και στο προηγούμενο έγγραφο.
Γλωσσάρι
Αγάς = Ήταν τίτλος τιμής που σημαίνει σεβαστός. Τον τίτλο αυτό έφεραν
κυρίως στρατιωτικοί αλλά και ευνοούμενοι υπηρέτες του παλατιού. Αποδίδονταν
κυρίως σε αγράμματους, σε αντίθεση με τον τίτλο του Εφέντη που έφεραν μόνο
οι εγγράμματοι. Οι αγάδες στις αρχές του 19ου αιώνα είχαν στην κατοχή τους
τιμάρια, νοίκιαζαν κατ’ αποκοπή ή δια βίου τους φόρους των μουκατάδων και λόγω
της μεγάληςοικονομικής τους δύναμης συχνά υποχρεώνονταν να συμμετέχουν με
στρατό στις πολεμικές επιχειρήσεις τω Οθωμανών. Προέρχονταν κυρίως από τις
τάξεις των ντόπιων και των αυτοκρατορικών γενιτσάρων.
Ασλάνι = νόμισμα ολλανδικό αργυρό, φέρει παράσταση λιονταριού
Άσπρο = μικρό ασημένιο νόμισμα
Γρόσι = ασημένιο νόμισμα ολλανδικής ή αυστριακής κοπής. Το τουρκικό γρόσι
κυκλοφόρησε επί Σουλεϊμάν Β΄ (1687-1691). Η αξία του διαφορετική από εποχή
σε εποχή. Υποδιαίρεσή του ήταν ο παράς (1 γρόσι = 40 παράδες και 1 παράς = 3
άσπρα, αλλά η ισοδυναμία δεν ήταν σταθερή σε όλες τις εποχές).
Δεφτερδάρης ή Ντεφτετάρης (defterdar ) = οικονομικός έφορος. Έδρα του defter-dar Κρήτης ήταν ο Χάνδακας.
Ζηλχιτζέ = Οκτώβριος
Κετχουντάς (kethuda) = περσική λέξη που σημαίνει τον επιστάτη πλούσιας
οικίας. Δηλώνει τον εκπρόσωπο ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου. Κεχαγιάδες
λέγονταν και οι πρόεδροι ή αντιπρόσωποι των επαρχιών.
Κοτσάμπασης (kocabasi) = χριστιανός προύχοντας.
Μαλικιανές (malikane) = η δια βίου μίσθωση του φόρου της δεκάτης από όλη την
παραγωγή μιας περιφέρειας. Πολλές φορές αυτή γινόταν κληρονομική
Μίστατο = το μέτρο για τα υγρά, ιδίως για το λάδι και το κρασί, με χωρητικότητα
για μεν το λάδι 9-10 οκάδες, για δε το κρασί 10-12 οκάδες( 1 οκά =1,280 κιλά)
Μουζούρι (muzur, mudd) = Μονάδα όγκου δημητριακών, οσπρίων, ελαιοκάρπου,
αμυγδάλων και γενικά κάθε είδους σπόρου. Ο όρος μουζούρι σημαίνει επίσης
την αγροτική έκταση που μπορούσε να σπαρθεί με σπόρο ενός μουζουριού. Στην
Ανατολική Κρήτη η έκταση αυτή λέγεται μουζουριά. Στη Βιάννο τη λένε έκταση
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ενός μουζουριού. Η αντιστοιχία της με το στρέμμα δεν είναι σταθερή. Σε ομαλό
έδαφος ο σπόρος ενός μουζουριού αντιστοιχούσε σε χωράφι ενός στρέμματος.
Αλλά αν το έδαφος ήταν κατηφορικό, επειδή ο σπόρος φυτρώνει κατακόρυφα,
η επιφάνεια που καταλαμβάνει είναι μικρότερη και γι’ αυτό σε χωράφι ενός
στρέμματος χρειαζόταν λιγότερος του ενός μουζουριού σπόρος. Λιγότερο του ενός
μουζουριού σπόρο χρειαζόταν ο καλλιεργητής για ένα στρέμμα και σε ορεινά ή
βραχώδη εδάφη. Καταμέτρηση της καλλιεργήσιμης γης σε στρέμματα ήταν σπάνια
στην Κρήτη τόσο κατά την ενετική περίοδο όσο και επί τουρκοκρατίας, ενώ στην
υπόλοιπη Ελλάδα επικρατούσε το στρέμμα.
Μουκατάς (mukataa) = Η ετήσια μίσθωση με πλειστηριασμό του φόρου της
δεκάτης από όλη την παραγωγή μιας περιφέρειας. Ο μουκατάς ως φορολογική
περιοχή, περιελάμβανε συνήθως ένα ή περισσότερα γειτονικά χωριά.
Μπεράτι (bperat)= έγγραφο διορισμού σε οποιαδήποτε διοικητική θέση, που
απέφερε ορισμένα προνόμια στον κάτοχό του.
Μπουγιουρουλντί ή μπουγιουρντί (buyuruldi) = διαταγή υψηλά ιστάμενου
αξιωματούχου του οθωμανικού κράτους (μεγάλου βεζίρη, βεζίρη πασά , καπουντάνπασά κ.λ.π.
Ραγιάς = υποταχτικός
Σερασκέρης (serasker) = Στρατιωτικός βαθμός αρχιστρατήγου συνοδευόμενος
από τον τίτλο τιμής του πασά.
Τζεμαζιελαχίρ = Απρίλιος
Τζεμαζιουλεβέλ= Μάρτιος
Φερμάνι (ferman) = διαταγή του σουλτάνου, που επέχει ισχύ νόμου.
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Αφήγηση στην Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, φιλόλογο, ερευνήτρια
της τοπική ιστορίας.
Α΄ Αντί προλόγου
Είναι γνωστή η δράση του ταγματάρχη σε πολεμική διαθεσιμότητα Αλέξ.
Ραπτόπουλου κατά τη δύσκολη περίοδο της Γερμανοϊταλικής κατοχής της Κρήτης,
και η Αντιστασιακή οργάνωση: «Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή»
(ΚΕΕΕ), που στελεχώθηκε από εξέχοντες Κρήτες και κυρίως Ηρακλειώτες
και αρκετούς πολίτες από τα χωριά της Βιάννου, του Αρκαλοχωρίου και των
Αστερουσίων. Για τα τεκταινόμενα στα παράλια της Βιάννου, στον Τσούτσουρο,
στ’ Αστερούσια και γενικά στα χωριά του ανατολικού Μονοφατσίου στο πλαίσιο
της ΚΕΕΕ, αλλά και για την πρόωρη σύλληψη και εκτέλεση του Πρωτεργάτη της
οργάνωσης, η μαρτυρία του Γιάννη Καψοκέφαλου είναι σημαντική. Πρώτα-πρώτα
γιατί είναι βιωματική και ύστερα γιατί αυτή την περίοδο ήταν κοντά στον αρχηγό
της και θείο του, Αλέξ. Ραπτόπουλο.
Ο Γ. Καψοκέφαλος είναι το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Νίκ. Καψοκέφαλου,
ετεροθαλούς αδελφού του Αλέξ. Ραπτόπουλου από τον πατέρα τους Ιωάννη
Καψοκέφαλο1. Γεννήθηκε το 1925 στο Θραψανό Πεδιάδος, αλλά έμεινε στο σπίτι
του Ραπτόπουλου από το 1936 ως το 1960 κι έζησε από πολύ κοντά ανθρώπους και
γεγονότα, αν και σε μικρή ηλικία.
Η αφήγηση του Γ. Καψοκέφαλου καταγράφηκε στον Τσούτσουρο το
Καλοκαίρι του 2009.
Β΄ Αφήγηση
«Από 10 χρονών έφυγα από το Θραψανό, όπου μέναμε κι έμενα στου
Αλεξανδρου Ραπτόπουλου στη Βιάννο, στενότατου συγγενή μου. Είχε έρθει στο
Θραψανό, ο πατέρας μου με είχε δείρει προηγούμενα γι’ αυτό είχα φύγει από το
σπίτι μας και είχα κρυφτεί έξω από το χωριό. Όταν ο θείος μου έφευγε για τη
Βιάννο και περνούσε από το σημείο που είχα κρυφτεί, καβάλα στο μουλάρι του, τον
αιφνιδίασα. Του δήλωσα πως δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μας, αλλά θα πάω μαζί
του στη Βιάννο. Μ’ έβαλε στην καπούλα του μουλαριού και με πήρε μαζί του. Εκεί
μεγάλωσα μαζί με τα παιδιά του και την Κατερίνη, εκεί ζούσα και δούλευα στην
περιουσία του. Με είχε παιδί του κι εγώ πατέρα μου. Είμαι 85 χρονών και άνθρωπο
σαν τον Αλέξανδρο Ραπτόπουλο δε γνώρισα ποτέ μου. Δημιουργούσε δουλειές για
να δίνει δουλειά. Είχε μόνιμο προσωπικό τρεις και τους έδινε 1000δραχμές και ένα
ζευγάρι στιβάνια2. Όλοι οι ξένοι που έρχονταν στη Βιάννο φιλοξενούνταν από τον
Αλέξ. Ραπτόπουλο. Είχε τρία μετόχια. Στον Τσούτσουρο το ένα, στο Αλιόρι, όπου
έμεναν τρεις οικογένειες, όταν θερίζαμε, αλωνεύαμε και μαζεύαμε τις ελιές. Το
165

δεύτερό του μετόχι ήταν στο Πευκομούρι και το τρίτο στο Αφρατί3.
Δε θα ξεχάσω ποτέ μου μια ιστορία πριν την κατοχή, θα ήταν από το 1936
ως το 1939, δε θυμούμαι ακριβώς:
Μαζεύαμε ελιές στο Αλιόρι κι έπιασε βροχή και βραχήκαμε. Είμαστε 5-6 άτομα.
Φτάσαμε στον Κερατόκαμπο κι ο Αλέξανδρος Ραπτόπουλος βρήκε κάποιον που
είχε αποθήκη (μαγατζέ) με χαρούπια και του ζήτησε να κοιμηθούμε σ’ αυτήν, για
να φύγομε το πρωί. Δε δέχτηκε. Δέχτηκε όμως να το κάνει αυτό ο Κοκολάκης4. Το
πρωί ο Αλέξανδρος σηκώθηκε, κοίταξε στην Ανατολή και είπε: « Να μη με πάρει
ο Θεός, πριν του χρόνου τέτοιον καιρό, όπου έχω περιουσία, να κάνω μετόχι» και
το έκανε.
Ο πόλεμος-η κατοχή
Μόλις κηρύχτηκε ο πόλεμος ο Αλέξανδρος έπαιξε πιστολιές και φώναξε:
«ετοιμαστείτε, γιατί έχομε πόλεμο, παιδιά».
Οι Ιταλοί ήρθανε στη Βιάννο από τη Γεράπετρο, όπου τους ξεφόρτωσε
πλοίο του Ερυθρού Σταυρού5. Δεν είχαμε προβλήματα με αυτούς. Οι Γερμανοί
ήρθαν αργότερα. Από το Πευκομούρι6 φαινόταν το φαράγγι της Άρβης, όπου
παρουσιάστηκαν οι πρώτοι καταδιωκόμενοι κι από εκεί έφευγαν για τον
Τσούτσουρο κι έφταναν στις Βαγιές. Από το Πευκομούρι κοιτάζοντας προς το
φαράγγι είπε μονολογώντας, ο Αλέξ. Ραπτόπουλος: «Πόσοι άνθρωποι κάθονται εκεί
και πεινάνε…». Σε μένα δεν έλεγε τίποτε, γιατί φοβόταν, επειδή ήμουν μικρός.
Από το σπίτι του στη Βιάννο περνούσαν πολλοί, όλοι , με άλλα ονόματα
και ταυτότητες, από κει οδηγούνταν στον Άη Νικόλα, όπου ο Χαράλ. Ραπτάκης και
ο Γιάννης Τρουλάκης είχαν μετόχια κι από εκεί έφευγαν προς την παραλία. Εμένα
ποτέ δε μου εμπιστεύτηκαν να μεταφέρω ξένους. Τους ξένους τους είδα πρώτα στις
Βαγιές. Στο Χόνδρο στο σπίτι της «Μαμάνας», συγκεντρώνονταν τα τρόφιμα κι
εγώ πήγαινα με το ένα από τα δυο μουλάρια και τα φόρτωνα: ψωμί στο ένα μειγόμι
και στο άλλο όλα μαζί τα όσπρια, που έτσι τα έψηναν με θαλασσινό νερό και λίγο
λαδάκι τα τρώγανε σαν κόλυβα7. Τα φόρτωνα και τα έφερνα πέρα από τις Βαγιές,
όπου ήταν ένας σπήλιος με στενομάκρινο πόρο. Στον πόρο υπήρχε ένα αχινοπόδι,
ώστε να το πιάσουν από τη ρίζα, αν κάποια στιγμή έρθουν οι Γερμανοί και να
πάνε μέσα στη σπηλιά. Το στόμιο φράζονταν με τη φούντα. Μέσα ο σπήλιος ήταν
μεγάλος με μια τρύπα στη μέση στην οροφή που ’χαν βάλει μεσοδόκια. Έτσι με το
φως της ημέρας έβλεπαν, αλλά και τον αέρα ανάπνεαν από την τρύπα.
Στη σπηλιά είχα δει πολλούς. Κάποτε έκαναν έρευνα οι Γερμανοί, όταν
ήταν όλοι μέσα στη σπηλιά, μαζί και ο Αλέξ. Ραπτόπουλος, μέχρι που έφυγαν οι
Γερμανοί από την περιοχή, αφ’ εσπέρας δηλαδή μέχρι την επαύριο το μεσημέρι.
Ψηλά προς τις Βαγιές υπήρχε νερό, όπου πήγαιναν με γαζοντενέκες και έπαιρναν.
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Δυο- δυο, ο ένας πήγαινε κανονικά και ο άλλος με την όπισθεν που έσβηνε με
μια βέργα τα ζάλα τους. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πολλές φορές πήγα πράγματα
από τη Βιάννο στις Βαγιές, στον Τσούτσουρο. Ένα βράδυ βάδιζα όλη τη νύχτα,
για να πάω από το Χόνδρο στις Βαγιές. Έφτανα από βραδύς, έμενα στο μετόχι στο
Αλιόρι και όταν έφεγγε ξεκινούσαμε και πηγαίναμε στις Βαγιές. Πολλές φορές
πηγαίναμε μαζί με τον Αλέξ. Ραπτόπουλο, εκείνος βέβαια καβάλα στο μουλάρι,
γιατί δυσκολευόταν στο περπάτημα. Κάποτε πήγαμε έτσι μαζί, είχε έρθει τότε το
υποβρύχιο και θα έφευγε. Είδα λοιπόν ότι για να μπούνε στο υποβρύχιο έβγαζαν τα
ρούχα τους. Κατέβαιναν από τη ‘γλύστρα’, απ’ όπου για να κατέβουν στη θάλασσα
ήταν στη σειρά άνδρες, που στηρίζονταν σε κάτι ρωγμές που είχε η ‘γλύστρα’ και
βοηθούσαν τους άνδρες να κατεβαίνουν στη θάλασσα για να μπουν στις βάρκες κι
από κει στο υποβρύχιο και να φύγουν για τη Μέση Ανατολή.
Η σπηλιά ήταν δυτικότερα πολύ από τον Κέρκελο. Όσοι ήταν να φύγουν πήγαιναν
σιγά-σιγά προς τη ‘γλύστρα’.
Μια φορά είδα έναν που φορούσε μιαν εγγλέζικη χλαίνη, γιατί έβρεχε. Την
έβγαλε και μου την έδωσε. Τη φορούσα και όταν αργότερα με είδε ένας Γερμανός,
με έδειρε, για να μου την πάρει. Μια θεία μου τη μεταδιόρθωσε και μου την έκανε
παλτό. Πηγαίναμε με τον Αλέξανδρο και μέχρι το υποβρύχιο, αλλά πήγαινα και
μόνος μου. Το υποβρύχιο ερχόταν μόνο όταν έκανε καλοκαιρία8
Η σύλληψη του Ραπτόπουλου.
Είχαμε πάει ο Ραπτόπουλος κι εγώ στο Αφρατί, όπου είχε φυτεμένα
μουρέλα. Το βράδυ ήρθε9 μια ξαδέρφη του στην άκρη της Πλάκας10, για να του
δώσει μια κουβέρτα και να του πει να φύγει γιατί τον γυρεύουν οι Ιταλοί, αλλά
εκείνος λέει: «Μια κα ήρθα μέχρις εδώ, ας πάω στο σπίτι μου να δω είντα κάνουν
τα κοπέλια μου». Δεν κοιμόταν ποτέ στο σπίτι του τα βράδια, για το φόβο μήπως
τον συλλάβουν. 		
Ο Αλέξανδρος πήγε στο σπίτι του, αλλά εκεί τον περίμεναν, κρυμμένοι
οι Ιταλοί και τον συνέλαβαν11. Φεύγοντας δεν είπε τίποτε.Την επομένη ήρθαν
στο σπίτι Ιταλοί και Γερμανοί κι έσκαβαν με λοστούς το σπίτι για να βρουν τα
όπλα12. Ο Ότο, ο Γερμανός, έψαχνε στο μπαούλο, αλλά φορούσε μια κουκούλα
και σκύβοντας του ’πεσε το πιστόλι του στο μπαούλο και άρχισε να φωνάζει13. Η
Κατερίνη του ’πε: « σου ’πεσε από την κουκούλα»
Μετά από τη σύλληψη του Ραπτόπουλου, Γερμανοί που είχαν εγκατασταθεί
στο σπίτι του στην Πλάκα, μια μέρα πήραν το μουλάρι του για να πάνε στο Μύρτο.
Παρακάλεσε η Αταλάντη14, να πάω και γω για να το πάρω και να το φέρω πίσω.
Πήγα λοιπόν κι εγώ, κοιμήθηκα τη νύχτα σ’ ένα μουρέλο και το πρωί έφερα πίσω το
μουλάρι. Όταν επέστρεψα στη Βιάννο μου είπαν για την εκτέλεση του Αλέξανδρου.
167

Δεν το περιμέναμε. Στο σπίτι ήταν πολύς κόσμος και ακούγονταν ένα μούγκρος.
Έγιναν ύστερα τα μνημόσυνα του. Η Κατερίνη15 κουμάνταρε».
Γ΄ Υποσημειώσεις:
1. Ο Αλέξ Ραπτ. σε αντίθεση με τα τρία άλλα παιδιά του Ιωάννη Καψοκέφαλου
άλλαξε το επώνυμό του και πήρε παραλλαγμένο το προσωνύμιο της μάνας του
Μαρίας Ραπτάκη ή Ραπτοπούλας.
2. Αυτή ήταν ετήσια αμοιβή.
3. Τοποθεσία μεταξύ του Κερατοκάμπου και της Άρβης.
4. Ήταν ο Στέργιος Κοκολάκης.
5. Οι Ιταλοί, για να μην τους βουλιάξουν οι εγγλέζοι, των οποίων ο στόλος
κυριαρχούσε μετά από την καταστροφή του ιταλικού στόλου στον Τάραντα, ίσως
να είχαν ζωγραφίσει τον Κόκκινο Σταυρό στο κατάστρωμα των πλοίων τους. Γι’
αυτό ο Γιάν. Καψοκέφαλος το αναφέρει. Το είχε ακούσει τότε να λέγεται.
6. Εννοεί το φοινικόδασος, δυτικά του Αγίου Νικήτα.
7. Αναφέρεται στους καταδιωκόμενους Εγγλέζους, Κύπριους κλπ. που είχαν
καταφύγει από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου του 1941 στα παράλια των
Αστερουσίων προσπαθώντας να περάσουν στην Αίγυπτο.
8. Δε συνέβαινε αυτό, αυτές ήταν οι εντυπώσεις του, ως μικρού παιδιού.
9. Από το Αφρατί
10. Η ακραία ανατολική συνοικία της Βιάννου, όπου είναι το σπίτι του Ραπτόπουλου.
11. Διασταυρώνοντας με τις αφηγήσεις των παιδιών του Ραπτόπουλου, Αταλάντη
και Δημοσθένη διαπιστώνομε ότι δεν τον περίμεναν οι Ιταλοί, αλλά τον
παρακολουθούσαν και σε 10 λεπτά πήγαν στο σπίτι.
12. Αυτό έγινε κατά τη μαρτυρία των παιδιών του Αταλάντης. και Δημοσθένη,
μετά από την εκτέλεση του Αλέξ. Ραπττόπουλου. Ο Ότο, Γερμανός αξιωματικός
της Αστυνομίας, Γκεστάμπο, πήγε στη Βιάννο το 1942, ήταν σκληρός προς
στους κατοίκους, τους χτυπούσε και τους βασάνιζε. Μετά από την εκτέλεση του
Ραπτόπουλου πήγαν στη Βιάννο δυο αυτοκίνητα. Στο ένα ήταν ο Χάρτμαν και
στο άλλο ο Πωλιουδάκης με τους Χωροφύλακες. Τότε έσκαψαν το σπίτι του
Ραπτόπουλου.
13. Αυτό έγινε πράγματι.
14. Η Αταλάντη, κόρη του Αλέξ. Ραπτόπουλου 26 χρονών τότε και ο Δημοσθένης
16 χρονών.
15. Η Κατερίνη Δουλγεράκη, ορφανό παιδί από το Χόνδρο ήταν από 5 χρονών στο
σπίτι του Αλέξανδρου Ραπτόπουλου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
Αρχείο του Παπά Γιάννη Μιλιαράκη
Την προχριστιανική εποχή ήταν Ναός του θεού Άρεως. Επί χριστιανικής
εποχής μετετράπη εις Ναόν Μιχαήλ Αρχαγγέλου.
Το έτος 1669 επί καταλήψεως της Κρήτης υπό των Τούρκων μετετράπη
εις Τζαμί μέχρι του έτους 1898 που η Κρήτη εκηρύχθη αυτόνομος, οπότε και πάλι
μετετράπη εις Ι. Ναόν Μιχαήλ Αρχαγγέλλου Βυζαντινός εγκαινιασθείς κατά το
έτος αυτό. (1898).
Το έτος 1906 κατεκρημνίσθη υπό των Χριστιανών προς μεγένθυσιν.
Το έτος 1908 ετέθη ο θεμέλιος λίθος επί Επισκόπου Τίτου Ζωγραφίδου, Ι.
Επισκοπής Πέτρας, οπότε και άρχισε η ανοικοδόμησίς του, με διακοπήν τον Αον
και Βον Παγκόσμιον πόλεμον.
Αποπερατώθει κατά το έτος 1955 οπότε και εγκαινιάσθη κατά την 28ην Αυγούστου
1955, υπό του σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Κρήτης κ. Ευάγγελου Ψαλιδάκη.
Άνω Βιάννος 28-8-1995
Ο εφημέριος
Υπογραφή/πρωθυιερέας
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ (ΑΝΙΩΜΑΤΑ) ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Χωριού Μάρθας Δήμου Βιάννου
Αυτός είναι ο τίτλος του 16ου βιβλίου της ακούραστης, Μαριάνθης
Μελισσουργάκη-Αρφαρά, στην καταγραφή λαογραφικών και Αρχιτεκτονικών
στοιχείων. Ιδιαίτερο το ενδιαφέρον της για το όμορφο χωριό της τη Μάρθα του
Δήμου Βιάννου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης και νησιών του
Αιγαίου. Η Μαριάνθη Μελισσουργάκη-Αρφαρά ύστερα από την καταγραφή
μιας πλούσιας συλλογής παραμυθιών και άλλων παραδοσιακών ιστοριών, στο
τελευταίο της βιβλίο, με πολύ μεράκι καταγράφει τα αινίγματα, σημαντικό κομμάτι
της λαϊκής λογοτεχνίας. Το “αίνιγμα ως είδος λαϊκής λογοτεχνίας, έχει τις ρίζες
του στην αρχαία ελληνική γραμματεία, με τρανό παράδειγμα και όχι το μοναδικό,
τον Οιδίποδα, ο οποίος λύνοντας το γνωστό αίνιγμα της Σφίγγας, έσωσε τη Θήβα
από την καταστροφή. Επίσης και οι χρησμοί των μαντείων είχαν αινιγματικό
χαρακτήρα. Αργότερα ως λογοτεχνικό δημιούργημα συναντιέται σε δημώδη, λαϊκά
βυζαντινά και διάσπαρτα θεολογικά βιβλία. Μετά το Μεσαίωνα, αναδείχθηκε
ως γριφώδης αινιγματικός λόγος, με διαφορούμενη και ακαθόριστη διατύπωση.
Τους δύο τελευταίους αιώνες, αφού “ζυμώθηκε”, μέσα απο το χρόνο, απαντάται
και ακταγράφεται ως λαογραφικό υλικό με θυμοσοφικά, γνώση, προβληματισμό.
Απευθύνεται συχνά από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους σε ηλικία για
να μαντέψουν και να βρούν το αινιγματοθετούμενο. Ευχάριστη επιμορφωτική
και απαιτητική ενασχόληση γενικά, που παρέχει λειτουργικές γνώσεις σε μια
διαφορετική δομή σκέψης. Ο “περιπεπλεγμένος” λόγος ακονίζει αρχικά το μυαλό
κάθε ηλικίας, με την αναζήτηση της απάντησης. Ο προβληματισμός αυτός διαρκεί
ακόμα και μετά τη λύση και επιταγχάνεται με την κατανόηση, τη συνειδητοποίηση
της λύσης, την εμπέδωση και το σχολιασμό των συμμετασχόντων”, αναφέρει, στον
πρόλογό της η συγγραφέας. Σε μια μακρόχρονη ενασχόλησή της από το 1972 μέχρι
και το 2000, η συγγραφέας κατάγραψε τα όσα της είπαν οι 81 αφηγητές, 85 ετών
ο μεγαλύτερος (το 2006) και με την παράθεση φωτογραφιών πολλών απ’αυτούς,
χαρακτηριστικές από την εκφραστικότητα και την παραδοσιακή ενδυμασία τους,
άνδρες και γυναίκες. Τα αινίγματα που κατάγραψε η συγγραφέας αφού πρώτα
τα παραθέτει αριθμημένα από το 1-362, στη συνέχεια με θεματική κατάταξη τα
χωρίζει σε 15 ενότητες και κλείνει με την παράθεση λεξιλογίου που διευκολύνει
τους αναγνώστες στην κρητική διάλεκτο στην οποία είναι τα περισσότερα.
Παραθέτουμε τρία χαρακτηριστικά:
“ Έρχεται με το σακί και φεύγει τρίχα-τρίχα” (“κρυγιωτή” η - κρυολόγημα,το).
“κακομούντρουλο μουσκάρι και κατσοπρίνια κατεβάζει” ( ο φούρνος)
“Ασπρός κάμπος, μάυρα φύτρα, και μιλεί και συντυχαίνει, σα(ν) γ-κι εκείνο(ν) που
τα σπέρνει”. (χαρτί, το-γράμματα, τα-γραφέας, ο). Β.Ρ.
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Μετόχια στη Χονδρυγιανή Γιαλιά
(Από το βιβλίο “Ο Χόνδρος Βιάννου στα μονοπάτια της Ιστορίας.”
του Αντώνη Ε. Στιβακτάκη).
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