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Ανακοίνωση - Πρόσκληση                                                                                                                                                                    
       Με ιδιαίτερη χαρά απευθυνόμαστε στους αναγνώστες της περιοδικής έκδοσης 
«Βαιννίτικες Ρίζες»  και να τους ευχαριστήσουμε για την ηθική και υλική συμπαράστασή 
τους .  Έτσι, ξεπεράστηκαν οι αρχικοί προβληματισμοί, που υπήρχαν σε όλους. Στο αν θα 
υπάρχουν οικονομικά για να συνεχίσει την έκδοσή  του, στο αν θα υπάρχει ύλη για να 
καλύπτει κάθε φορά τις σελίδες της και πολλά άλλα αν.  

  Το 5ο τεύχος  που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας  δίνουν απάντηση σε όλους τους 
προβληματισμούς που υπήρχαν. 

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που βρέθηκαν, μέχρι σήμερα, και καταχωρήθηκαν στις σελίδες 
της, ενώ καθημερινά και νέα παρουσιάζονται, χωρίς να έχουν εξαντληθεί τα όσα σε πρώτο 
στόχο είχαν προγραμματιστεί. 

    Υστερούμε όμως σε δυο σημεία, σημαντικά. Τη γνωστοποίηση της έκδοσης και 
κυκλοφορίας του περιοδικού και δεύτερο την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών. Για το 
πρώτο θα παρακαλέσομε τους μέχρι σήμερα αναγνώστες να το κάνουν γνωστό στον κύκλο 
των γνωριμιών τους. Για το δεύτερο παρακαλούμε τους συνδρομητές του Περιδικού, μέσα 
στο ένα έτος που μεσολαβεί, για την έκδοση του επόμενου τεύχους  να περάσουν από το 
πλησιέστερο κατάστημα  Ταμιευτηρίου και να καταθέσουν τη συνδρομή τους στο 
λογαριασμό που αναγράφεται στην αρχή του κάθε τεύχους. Ν’ ακολουθήσει ένα τηλεφώνημα 
στο 2810 281654 για να κάνει γνωστό τον αριθμό του υποκαταστήματος και το ποσόν που 
κατάθεσε για να πιστωθεί ο λογαριασμός του. 

  Ακόμα,  όπως διαπιστώνετε, όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες της ΙΛΑΕΒ, από τη σύστασή 
της μέχρι σήμερα, γίνονται από την τότε ορισθείσα Προσωρινή  Διοικούσα Επιτροπή. 
Επιθυμία και υποχρέωσή μας,, να προχωρήσουμε σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες σας καλούμε να πάρετε μέρος στις 10 Ιουνίου 2012 
στην αίθουσα του Συλλόγου Βιαννιτών Ηρακλείου, Μάτσα 2.     

    Τα μέλη της ΙΛΑΕΒ, που μένουν εκτός Ηρακλείου, η συμμετοχή τους μπορεί να είναι 
ηλεκτρονική. Γι’ αυτό όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι να το κάνουν γνωστό στη 
Διοικούσα Επιτροπή μέχρι και τις 15 Μαίου για την ενημέρωση όλων των μελών.  

                               Ηράκλειο 24 - 2 – 2012  

                Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 
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Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή της Άνω Βιάννου 
                                                Του Γ. Δ. Χρηστάκη δάσκαλου-βιβλιοπώλη 

 

Πολλοί είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, που έχουν επισημανθεί και στην 
περιοχή της Άνω Βιάννου, χωρίς, όμως, να έχει γίνει επιστάμενη ανασκαφική έρευνα. 
Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα όσα για τον καθένα απ’ αυτούς έχει εντοπίσει η 
αρχαιολογική σκαπάνη   

Η Αρχαία Βιάννος ή Βιέννος, βρισκόταν στο λόφο Kορακιά, αμέσως πάνω 
από τη σύγχρονη πόλη της Βιάννου, προς τα βορειοδυτικά (Mariani, MA vi (1895) 
322 κε.; GICi. 29f.; RE Supplbd. Vii. 79 κε.). Ίχνη κατοίκησης εντοπίζονται από το 
απόκρημνο νότιο πρανές του λόφου μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Εδώ ο Πετλέμπουρυ 
(AC343) σημειώνει την ύπαρξη θραυσμάτων από αρχαϊκά αγγεία. Συλλέξαμε ένα 
θραύσμα από πιθάρι το οποίο έφερε μια ανάγλυφη ταινία με αποτυπώσεις από 
σπείρες, καθώς και κλασσικά ή ελληνιστικά θραύσματα. Μινωικά θα πρέπει να είναι 
δύο φθαρμένα θραύσματα ωοειδούς διατομής, η μία λεπτή και η άλλη παχιά, από τα 
πόδια ενός τρίποδου. 

Λέγεται ότι έχουν βρεθεί τάφοι στην περιοχή του εργοστασίου, σε επίπεδο 
έδαφος, στα Μουρελάκια, νότια του δρόμου και κάτω από την αρχαία πόλη, δυτικά 
της σύγχρονης πόλης. (TRAVLS IN KRETE, 1962) 

Ένας αριθμός μινωικών οικισμών έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της σύγχρονης 
Βιάννου: 

1. Στη θέση «Γαλανά Χαράκια», ή «Καβούσι»: περίπου 4,6 χιλιόμετρα 
κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από τη Βιάννο προς την Αρβη, και 400 μέτρα 
κάτω του δρόμου, προς τα νοτιοδυτικά, βρέθηκε Μινωικός οικισμός, και μερικοί 
τάφοι με πολλά κτερίσματα σε αναποδογυρισμένα πιθάρια. Τον οποίο οικισμό έφερε 
στο φως ο Ν. Πλάτων και τον προσδιόρισε ανάμεσα στην Πρωτομινωική και τη 
Μεσομινωική περίοδο (KK viii (1954) 512-13; x (1956) 416-17; BHC lxxixx (1955) 
304 και 303, Σχ. 17, 18; Lxxxi (1957) 631). 

Το κτίριο που ανάσκαψε ο Πλάτων περιείχε αγγεία της πρώτης Μεσομινωικής 
περιόδου. Στη μία πλευρά αυτού υπήρχε ένας μικρός θολωτός τάφος με δύο λάρνακες 
σε σχήμα μπανιέρας. Από τη θέση αυτή η θέα του φαραγγιού, το όνομα του οποίου 
φέρει αυτή η θέση, είναι εξαιρετική. Το φαράγγι βρίσκεται μισό χιλιόμετρο 
νοτιοδυτικά. 

Για την ίδια θέση αναφέρεται:  

1. Θέση « Γαλανά Χαράκια ή Καβούσι». 
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α. Μινωικός οικισμός στο δρόμο Βιάννου-Άρβης, 400 μ. ΝΔ (δεν έχει γίνει 
ανασκαφική  έρευνα). 

β. Μινωικοί τάφοι με ταφικούς πίθους.  Ο Ν. Πλάτων αναφέρει: « Εις την περιοχήν 
Βιάννου και εις θέσιν Γαλανά Χαράκια, εγένετο, δαπάνη του Δημοσίου ανασκαφή 
συστηματική δύο μεγάλων τάφων εις κοιλότητας βράχων, οίτινες εκάλυψαν μακράν 
σειράν ταφών εντός ανεστραμμένων πίθων κατά την προανακτορικήν μινωικήν 
εποχήν. Οι ανασκαφέντες τάφοι είναι δύο (Α και Β) και περιείχον όχι ολιγωτέρους 
των τριάκοντα ταφικών πίθων, όλοι σχεδόν είναι ενός τύπου, με μίμησιν ζωνών 
σχοινίων με εμπίεστον δήλωσιν και δύο σειράς λαδών  κατά την περιφέρειαν  του 
ευρέος χείλους και κατά την βάσιν. Τινές των ταφών είχον εγκλεισθή εντός δύο ή και 
τριών αλλεπαλλήλων πίθων. Άφθονα οστά είχον συσσωρευθή εις τους μεταξύ των 
πίθων χώρους. Πλήθος κτερισμάτων εσυνόδευσαν τους νεκρούς, αποτεθέντα εντός ή 
εκτός των πίθων. Περισυνελλέγησαν όχι ολιγώτερα των πεντήκοντα λιθίνων αγγείων 
και ικανός αριθμός πηλίνων, δύο σφραγίδες,, μια κυλινδρική ελεφάντινη και άλλη εις 
σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου, έν εγχειρίδιον και λεπταί χάλκιναί βελόναι, ως και 
χαλκούς δαχτύλιος. Πολλά των αγγείων είναι εκ των λεγομένων πρωτομινωικών, τινά 
όμως φαίνεται να είναι του τύπου των χρονολογουμένων εις την αρχήν των 
μεσομινωικών χρόνων. Φαίνεται ότι αι ταφαί εγένοντο εις χρόνον σχετικώς 
περιορισμένο και επομένως αναγκαίον να γίνη συμπύκνωσις των  προανακτορικών 
μινωικών περιόδων. Μια ταφή εις μεμονωμένον πίθον φαίνεται μεσομινωική. 
Ανεζητήθη ο οικισμός εις την εγγύς περιοχήν όπου υπάρχουν πηγαί ύδατος. 
Ανεκαλύφθη όμως μόνον μία μεγαλιθική οικία της αρχής των μεσομινωικών χρόνων 
εις το αμέσως υπερκείμενον ύψωμα, έν ευμεγέθες  κυλινδρικόν δοχείον προήλθεν εκ 
ταύτης. ( Κρητικά Χρονικά τ. Η΄ 1954, σελ. 512 – 513).    

Για το αποτέλεσμα της επόμενης ανασκαφής αναφέρθηκαν: 

«Υπό του εφόρου Ν. Πλάτων εγένετο συμπληρωματική ανασκαφή εις θέσιν Γαλανά 
Χαράκια  Άνω Βιάννου, ένθα προ πέρυσι είχε διεξαχθεί δοκιμαστική ανασκαφή με 
αποτέλεσμα την ανεύρεσιν δύο μεγάλων υπό στέγαστρον βράχων ΠΜΙΙΙ- ΜΜΙ 
τάφων με πίθους ταφικούς και πλήθος λίθινων και πήλινων αγγείων.     Και ο μεν 
σκοπός της ανασκαφής, η ανακάλυψις και άλλων τάφων, δεν επετεύχθη. Ανεσκάφη 
όμως  περαιτέρω ο δεύτερος των τάφων με αποτέλεσμα την ανεύρεσιν δύο επί πλέον 
πίθων και την περισυλλογή ολίγων εισέτι λίθινων αγγείων και μικρού χαρακτού 
ορθογωνίου πώματος πυξίδος. Έν καλυκόσχημον λίθινον, ανευρεθέν ολίγον 
περαιτέρω, παρεδόθη υπό του ανευρόντος ιδιοκτήτου. Ακολούθως συνεχίσθη  η 
ανασκαφή του επί του υπερκειμένου της περιοχής των τάφων υψώματος μεγαλιθικού  
κτηρίου με αποτέλεσμα την εξακρίβωσιν της συνολικής εκτάσεως και της 
διαρθρώσεως του κτηρίου, αποτελουμένου εκ τεσσάρων δωματίων και την πλήρη 
ανασκαφήν του ενός, έχοντος εσωτερικόν τετραγωνικόν περίφραγμα. 
Περισυνέλλεγησαν τινα ΜΜΙ αγγεία. Ανευρέθη επίσης κατά χώραν δισκοειδής  
μέγας λίθος  τριβής με τον τριπτήρα του. Τμήμα του δαπέδου εκαλύπτετο υπό 
ερυθρών σχιστολιθικών πλακών. Εις την προς τον φυσικόν βράχον πλευράν του 
οικήματος ανεκαλύφθη μικρός θολωτός τάφος με δυο λουτηροειδείς λάρνακας, 
περιέχουσας λείψανα οστών και συνοδευομένας υπό τινων πήλινων αγγείων. Το 
λοιπόν οικοδόμημα δεν ενεσκάφη».  ( Κρητικά Χρονικά τ. Ι΄ , 1956, σελ. 416-417) 

Για το ίδιο αναφέρεται και στο BCH 1955, 304, 1957, 631, BSA 59, 83     
Στο άρθρο του BCH 1957(?) σ. 631 δίδονται ως αναφορές για τις 
αρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη τα παρακάτω σχετικά με τη Βιάννο 
εκείνη τη χρονιά: 
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Άνω Βιάννος: Ο Έφορος Ν. Πλάτων ολοκλήρωσε την ανασκαφή στην 
επονομαζόμενη περιοχή «Γαλανά Χαράκια» στην Άνω Βιάννο, όπου το 
1954 οι ανασκαφικές έρευνες είχαν αποκαλύψει στο βράχο δύο μεγάλες 
ταφές εντός πίθων, χρονολογούμενες στην ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ Ι περίοδο 
(Πρωτομινωική ΙΙΙ-Μεσομινωική Ι) και ποσότητα λίθινων αγγείων, καθώς 
και άλλα αντικείμενα (περισσότερες πληροφορίες στο BCH του 1955, σ. 
304).  

Αυτή τη χρονιά ο δεύτερος τάφος έδωσε δύο ακόμα πιθοταφές, καθώς και 
ορισμένα λίθινα αγγεία, ένα πώμα πυξίδας· ένα αγγείο τύπου κύλικας 
βρέθηκε επίσης κοντά. Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε την ανασκαφή του 
κτηρίου (με τοίχους από ισχυρή λιθοδομή) που βρίσκεται στο ύψωμα κάτω 
από την περιοχή με τους τάφους, του οποίου αποκαλύφθηκε η έκταση και 
το σχέδιο: περιλαμβάνει 4 δωμάτια, εκ των οποίων το ένα έχει στο 
εσωτερικό μία ορθογωνισμένη κατασκευή, από την οποία συλλέχθηκαν 
ορισμένα  ΜΜ Ι αγγεία. In situ εντοπίστηκαν ένα μεγάλο δισκοειδές ακόνι 
και το τριβείο του. Το δάπεδο ήταν μερικώς πλακοστρωμένο με κόκκινο 
σχιστόλιθο. Από τη μεριά του βράχου ανακαλύφθηκαν ένας μικρός 
θολωτός τάφος, με δύο λάρνακες ελλειπτικού σχήματος που περιείχαν τα 
υπολείμματα οστών και ορισμένα αγγεία χρονολογούμενα στην ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ 
Ι. 

2. Θέση Μαγιάρι, ΜΑΥΙ 1985. 322 κ.ε.  Cici 29  κ.ε.  Pendlebury  (A. E. 343). 

3. Θέση  «Μουρελάκα» 
Τάφοι νότια του δρόμου κάτω από την αρχαία πόλη Βίεννο (  BSA 59, 1964, 82).  
4. Θέση Νησί: Οι δημοσιογράφοι Μ. Παρασκευϊδης και Μ. Χάρης περισυνέλεξαν 
και παρέδωσαν στο Μουσείο Ηρακλείου, μεταξύ άλλων και «πήλινο τεμάχιον με 
γοργόνειον και έντυπον βουκράνιον εκ θέσεως Νησί Βιάννου».   (Α.Δ. 1967, σ. 488). 
     5) Στη θέση «Λιγαράς»: υπάρχει μια μικρή Μινωική και Ρωμαϊκή τοποθεσία 
γύρω από βραχώδη επάνθηση περίπου 150 μέτρα νότια του δρόμου από τη Βιάννο 
προς την Αρβη, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας (Αγία Μονή). Ένα ρυάκι 
ανατολικά της θέσης αυτής διασταυρώνεται με το δρόμο περίπου 2,9 χιλιόμετρα από 
τη Βιάννο. Το φαράγγι «Γαλανά Χαράκια» είναι ορατό από εδώ, στις 201ο νότια. 
Εμείς είδαμε μεγαλιθικό τοίχος σε αναβαθμίδες προσανατολισμένες προς το νότο στη 
νότια πλευρά της βραχώδους επάνθησης, και κεραμικά, κάποια Ρωμαϊκά αλλά κυρίως 
Μινωικά. Το πλέον απομακρυσμένο, νοτιότερο, τμήμα του τοίχου είχε μια πλάγια 
μετάθεση, ίχνη της οποίας διατρέχουν από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά για 
πάνω από 25 μέτρα. Ίσως υπήρχε μια Μινωική βίλα εδώ. 

Άλλη αναφορά για το Λυγαρά:  

α.  Μινωική  αγροικία Ν από το δρόμο Βιάννου- Άρβης δίπλα στην Αγία Μονή, 
Παναγία. Το κτήριο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και σώζει τους 
εξωτερικούς τοίχους από λαξευμένους ογκόλιθους,. (βλ. Πρακτικά 1ου 
Παμβιαννίτικου Συνεδρίου τ. Α΄, 4, άρθρο Στέλλας Μανδαλάκη).  

β. Ρωμαϊκά ερείπια 
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γ. Μινωικός οικισμός στην ίδια θέση  ΜΜΙ-ΙΙΙ (BSA 59, 1964, 83).  
Κεραμικά: Τα οκτώ Μινωικά θραύσματα που κρατήσαμε υπολογίζεται ότι ανήκουν 
στη Μεσομινωική ΙΙ-ΙΙΙ (βάση φλιτζανιού τύπου Βαφειό που ήταν βαμμένο κυρίως 
μαύρο) και στην Υστερομινωική περίοδο, ενώ ένα από τα θραύσματα ήταν της 
Υστερομινωικής ΙΙΙ (;). Το μόνο πόδι τρίποδα που βρέθηκε ήταν παχιάς ωοειδούς 
διατομής. 

     6) Θέση «Άγιος Νικόλαος»: Μινωική τοποθεσία, περίπου δέκα λεπτά 
βορειοανατολικά του δρόμου που οδηγεί στην Αρβη, 5,3 χιλιόμετρα από τη Βιάννο. 
Προσανατολισμός: (1) προς την εκκλησία της Παναγιάς κοντά στη «Φορτέτσα» πάνω 
από την Αρβη (σ. 92), 105ο. (2) προς το χωριό Αμιρά, 73ο.   

Για την ίδια θέση:  α. Μινωικός οικισμός στο 5,3 χλμ της οδού Βιάννου – Άρβης (ΥΜ) 

β.  Μινωική αγροικία 100 μ. πάνω από το ρέμα στην πλαγιά (BSA 59, 1964, 83-4)  
    3) Θέση «Άγιος Νικόλαος»: Μινωική τοποθεσία περίπου δέκα λεπτά 
βορειοανατολικά του δρόμου που οδηγεί στην Αρβη, 5,3 χιλιόμετρα από τη Βιάννο. 
Προσανατολισμός: (1) προς την εκκλησία της Παναγιάς κοντά στη «Φορτέτσα» πάνω 
από την Αρβη (σ. 92), 105ο. (2) προς το χωριό Αμιρά, 73ο  ( TRAVELS IN KRETE 
1962. 83   

7. Οικόπεδο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βιάννου 
Για τον αρχαιολογικό  χώρο στα θεμέλια του Δημοτικού Σχολείου Άνω 

Βιάννου, κατά την περίοδο της ανασκαφής, ο Γιάννης Σακελαράκης, έφορος 
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αναφέρει: 

« Μέχρι τώρα έχει ανεβρεθεί  ένα κτήριο με θάλαμο και προθάλαμο που περιέχει 4 
κιβωτιόσχημους τάφους , δηλ.  πλινθόκτιστους τετραγωνικούς, σκεπασμένους με 
καλυπτήριες πλάκες. Ενδιαφέρον ότι στον προθάλαμο υπάρχει «θρανίον», ένας 
κτιστός  δηλ. πάγκος, και δίπλα ίχνη που ίσως ανήκουν σε «εσχάρα» δηλ.  μια εστία 
πυράς, που δηλώνουν ότι πιθανότατα στον προθάλαμο γίνονταν κάποιου είδους 
τελετουργίες προς τιμήν των νεκρών συγγενών ή προγόνων, ίσως κάποια 
«νεκρόδειπνα».  

 Έξω από το ταφικό κτήριο βρέθηκε μέχρι τώρα ένας ακόμη κιβωτιόσχημος 
τάφος, ο πλουσιότερος όλων σε κτερίσματα, και επίσης 3 «καλυβίτες»  τάφοι, δηλ. 
τάφοι που σχηματίζονται από μεγάλες κεραμίδες που καλύπτουν απλά τη φτωχική 
ταφή. 

Τα ευρήματα προέρχονται από τους κιβωτιόσχημους τάφους. Είναι πρώτα-
πρώτα ένα ωραιότατο χρυσό περιδέραιο, που αποτελείται από μια σειρά μικρές 
χάντρες σε σχήμα κρίνου, ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά με μικρές θηλιές 
από λεπτά χρυσό σύρμα.. είναι ακόμη μια δέσμη από 17 κοκάλινες «περόνες», δηλ. 
απλές επιμήκεις καρφίτσες για τα ρούχα ή τα μαλλιά, που ασφαλώς είχαν 
τοποθετηθεί στον τάφο δεμένες όλες μαζί με μια κλωστή, ή ίσως μέσα σε κάποια 
θήκη από ύφασμα, ένα χάλκινο αγγείο ημισφαιρικού σχήματος  με τοξωτή λαβή ένας 
χάλκινος δίσκος στρογγυλού καθρέπτη, λίγα νομίσματα, διάφορα πήλινα αγγεία, που 
χρησίμευαν ως μυροδοχεία. Από μια πρώτη εξέταση φαίνονται ότι ανήκουν στα 
υστερορωμαϊκά  χρόνια,  γύρω στον 3ο   αιώνα  μ.Χ.   

Εύλογα γεννιέται εδώ το ερώτημα: Πού βρισκόταν ο αρχαίος οικισμός που το 
νεκροταφείο του ανασκάπτεται σήμερα; Ξέρουμε ότι η αρχαία Βίεννος  ήταν μια 
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σημαντική πόλη της αρχαίας Κρήτης, μάλιστα η σημερινή Βιάννος είναι μια από τις 
λίγες περιπτώσεις, όπου τα αρχαίο τοπωνύμιο σώθηκε αναλλοίωτο μέσα στους 
αιώνες. Τα ερείπια της αρχαίας Βιέννου έχουν εντοπιστεί από παλιούς και νεότερους  
περιηγητές  κι ερευνητές και ξέρομε ότι βρίσκονται στην τοποθεσία «Μουρελάκια» 
αμέσως δίπλα από το σημερινό χωριό. Όμως για τη σημασία, την έκταση και τη 
μορφή της αρχαίας Βίεννου, στα κλασικά, ελληνιστικά , ρωμαϊκά και υστερορωμαϊκά 
χρόνια ακόμα και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια (6ος αι. μ.Χ),  όταν έφτασε να γίνει 
έδρα επισκόπου, δεν έχουμε παρά σκόρπιες πληροφορίες.  Η συστηματική ανασκαφή, 
που θα φώτιζε την ιστορία  και την αρχαιολογία της Βίεννου, δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, παρόλο που από παλιά υπήρχαν πληροφορίες πως στο 
χωριό έχουν ξαναβρεθεί τάφοι (στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού) και ακόμα ένα 
ψηφιδωτό.     (Β .Ν., αρ. φύλλου  105, Ιούνιος 1985). 

Στο Α. Δ. 1985, σελ. 293, ο κ. Γ.  Ρεθεμιωτάκης αναφέρει:  

«Στο οικόπεδο που επρόκειτο να ανεγερθεί το Δημοτικό Σχολείο, 
αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές και ανασκάφηκε ενδιαφέρον ταφικό συγκρότημα. 
Ρωμαϊκής εποχής (σχεδ. 1). Πρόκειται για δυο περιβόλους ένα μεμονωμένο 
κιβωτιόσχημο και τρεις καλυβίτες τάφους. Ο μικρότερος περίβολος, σχήμα Π, 
περιλάμβανε ένα κιβωτιόσχημο τάφο επενδυμένο εσωτερικά με ορθομαρμάρωση και 
με δάπεδο με διάτρητες πλάκες. Ο δεύτερος, μεγαλύτερος περίβολος (πίν. 129 γ), 
είναι διπλός και περιλάμβανε στο ανατολικό τμήμα τρεις κιβωτιόσχημους τάφους και 
στο δυτικό έναν. Οι τοίχοι του περιβόλου αυτού, που διατηρούνται καλύτερα, είναι 
κτισμένοι από μικρές πέτρες με συνδετικό υλικό και κονίαμα στην εξωτερική όψη. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση της δυτικής πλευράς :  οι βόρειοι 
και νότιοι τοίχοι προεκτείνονται μπροστά σχηματίζοντας ναόσχημη πρόσοψη με 
χτιστό χαμηλό θρανίο ανάμεσα στα δυο  σκέλη των τοίχων. Σε επαφή με το νότιο 
τοίχο βρέθηκε χτιστή βωμοειδής κατασκευή με μικρή εστία. 

Ο κιβωτιόσχημος τάφος έξω από τους περιβόλους, που περιείχε ένα σκελετό,  
ήταν ο πλουσιότερος. Απέδωσε χρυσό περιδέραιο με ψήφους σε σχήμα διπλού 
φύλλου, που συνδέονταν με περίτεχνη αλυσίδα (πιν. 129 β), χάλκινη situla με τοξωτή 
λαβή που απολήγει σε κεφαλές χήνας (πιν. 129α ), μία οστέινη περόνη, καθώς και 
δέσμη από δέκα επτά όμοιες περόνες, δυο γυάλινα μυροδοχεία και κομμάτια κοινού 
αμφορέα. Από τους υπόλοιπους τάφους προέρχονται επτά αγγεία, έξι πρόχοι (πιν. 
130α) και ένας αμφορίσκος, μερικές οστέινες περόνες και γυάλινα αγγεία.  Για τη 
χρονολόγηση του  συγκροτήματος προς τα μέσα του 3ου αι. είναι χαρακτηριστικά δυο 
νομίσματα Γορδιανού Γ΄(238-244 μ. Χ ) και Αυριλιανού (270-275 μ. Χ.), από τα 
οποία, το πρώτο βρέθηκε σε τάφο του μεγάλου περιβόλου και το δεύτερο προέρχεται 
από την επίχωση λίγο πάνω από το ναόσχημο περίβολο (1,  α΄ όψη: στεφανωμένη 
κεφαλή Γορδιανού IMP CAES GORDIANUS PIUSAUG, β΄ όψη : γυναικεία μορφή 
με κέρας αφθονίας και ζυγαριά AEQUITAS AYG. 2. α΄ όψη: θωρακοφόρος μορφή 
Αυριλιανού IMP AURELIANUS AUG,  β΄ όψη : Δίας τείνει σφαίρα προς τον 
Αυριλιανό IOVI  CINSER).     
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Η Κορακιά: Πολύ ενδιαφέρον έχουν και τα ερείπια του ανακτόρου στη θέση 
Κορακιά, αριστερά στη δυτική είσοδο της Βιάννου,  όπου έμενε ο Ενετός Δούκας, επί 
κατοχής της Βιάννου από τους Ενετούς.   

Η θέση Κορακιά είναι συνδεμένη με τους Βιαννίττες, εκτός από την ιστορική του 
πλευρά με πολλές ιστορίες, λαογραφικά και άλλα. Αναλυτικά αναφορά γι’ αυτά θα 
γίνει σε επόμενα τεύχη. 
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επιγραφές  
Εκτός από τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τα ευρισκόμενα σ’ αυτές ευρήματα, από 
τα οποία γίνεται γνωστό η ζωή και ο πολιτισμός των κατοίκων της κάθε περιοχής και 
ιστορικής περιόδου, σημαντικά είναι τα στοιχεία που προσφέρουν οι επιγραφικές 
πηγές. Στις επιγραφές που αναφέρονται στις διακρατικές σχέσεις της Αρχαίας 
Βιάννου, αναφέρονται ο Άγγελος Χανιώτης, Λέκτορας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
της Χαϊδεμβέργης (το 1988) και ο Μιχ. Γιαμαλάκης, δικηγόρος, σε άρθρο τους στα 
‘’Β.Ν’’  αρ. φυλ. 134, 135 και 136, του 1988 . Αναφέρουν: 

«Οι αρχαίοι ιστορικοί, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε ό,τι οι ίδιοι 
θεωρούσαν σημαντικό γεγονός, σπάνια έστρεφαν την προσοχή τους στον πολιτικό 
βίο των μικρών κρατών ή σε φαινόμενα, που δεν συνδέονταν με συγκεκριμένα 
γεγονότα, αλλά αποτελούσαν απόρροια σταδιακών και πολύπλοκων εξελίξεων, όπως 
π.χ. η εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών δομών. Κάνοντας την 
υποκειμενική επιλογή τους άφηναν έξω από το έργο τους πληροφορίες, φαινομενικά 
μεν ασήμαντες- κάτω από αυτή τους την προοπτική-, όμως  πολύτιμες για τη δική μας 
γνώση της ζωής και της κοινωνίας σε όλες τους τις απόψεις, όχι μόνο στα μεγάλα 
πολιτικά κέντρα, αλλά και στις μικρές κοινότητες, όπως η αρχαία Βίαννος. Ωστόσο, η 
συνήθεια των αρχαίων να δημοσιοποιούν και να διαφυλάσσουν για τους 
μεταγενέστερους σημαντικά κείμενα χαράζοντας σε επιγραφές ( στήλες, τοίχους 
δημοσίων κτηρίων κλπ.) έγινε αιτία να διασωθούν  μέχρι τις μέρες μας  σημαντικές 
πηγές για την ιστορία μικρών και μεγάλων πόλεων, αλλά ακόμα  και για το βίο απλών 
ανθρώπων (π. χ επιτάφια μνημεία ή αφιερώματα). Παρουσιάζουμε εδώ σε μετάφραση 
τα κείμενα δύο τέτοιων επιγραφών που, αν και δεν βρέθηκαν στην Κρήτη,  αλλά στην 
αρχαία μικρασιατική πόλη Τέω (στα νοτιοδυτικά της Σμύρνης), αφορούν άμεσα την 
ιστορία της αρχαίας Βιάννου. 

Πρώτα, όμως, λίγα λόγια για την ιστορία αυτών των σημαντικών επιγραφών, 
που βρέθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και είναι δημοσιευμένα στην τετράτομη 
συλλογή των κρητικών επιγραφών της Ιταλίδας επιγραφολόγου Μαρκερίτα 
Γκουαρτούτσι. Στην ελληνιστική εποχή-στους τρεις τελευταίους προχριστιανικούς 
αιώνες- οι Κρητικοί ήταν γνωστοί στον έξω κόσμο κάτω κυρίως από δυο ιδιότητες: 
ως περιζήτητοι μισθοφόροι πολεμιστές και ως οι πιο επικίνδυνοι πειρατές της 
Ανατολικής Μεσογείου. Οι δυο αυτές ασχολίες ήταν για μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού της Κρήτης  η μοναδική διέξοδος στα οξυμμένα κοινωνικά και 
οικονομικά  προβλήματα (κυρίως η συγκέντρωση γης σε λίγα χέρια). Τη μισθοφορική 
και πειρατική ιδιότητα προστάτευε και καλλιεργούσε η πολιτική ηγεσία των 
περισσοτέρων κρητικών πόλεων-κρατών, προτιμώντας να διοχετεύει τα ανήσυχα 
πλήθη των ακτημόνων πολεμιστών στο εξωτερικό παρά να προχωρήσει σε 
κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να αποτελούν οι 
κρητικοί πειρατικοί στόλοι μόνιμη απειλή κάθε παραλιακής πόλης των νησιών του 
Αιγαίου και της Μικρασίας. 

Αυτό το δίπτυχο, από τη μια μεριά η πειρατική δραστηριότητα των Κρητών 
και από την άλλη το άνοιγμα της Κρήτης στον έξω κόσμο χαρακτηρίζουν και τις 
σχέσεις της αρχαίας Βιάννου  με άλλα κράτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την 
Τέω.                                                              

 (σημ. των Β.Ν. Η Τέως ήταν πόλη της Μικρασιατικής Ιωνίας. Από αυτή καταγόταν ο 
χρονογράφος Εκαταίος, ο ποιητής Ανακρέων, ο σοφιστής Πρωταγόρας κ. ά.).                                            

    Ο  Άγγ. Χανιώτης συνεχίζει: 
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 «Η ελληνιστική περίοδος ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη. Κατ’ εξοχήν πλήττονταν 
οι μικρές πόλεις , που αδύναμες να διατηρήσουν την πολιτική τους ανεξαρτησία και 
την οικονομική ευημερία τους, επιδίωκαν να εξασφαλίσουν την προστασία ισχυρών 
δυνάμεων που να προστατευθούν από επιθέσεις με διμερείς συμφωνίες. Συνήθως 
εύρισκαν συνήγορό  τους κάποιο σημαντικό ιερό τους. Με πρεσβείες σε όλο τον 
κόσμο προσπαθούσαν να πετύχουν  την αναγνώριση της ασυλίας του ιερού και της 
πόλης, προστατεύοντας έτσι την πόλη και τους πολίτες από επιθέσεις. Με την 
οργάνωση αγώνων και εορτών εξασφάλιζαν την προσέλευση επισκεπτών και 
συνεπώς οικονομικά οφέλη. Η Κρήτη ήταν πολύ συχνά ο τελικός προορισμός τέτοιων 
πρεσβειών, δεδομένου ότι οι πειρατές της αποτελούσαν μόνιμη   απειλή για κάθε 
εύπορη νησιωτική  ή παραλιακή πόλη. Η ασυλία αναγνωριζόταν είτε από το Κοινόν 
των Κρηταίων είτε από μεμονωμένες πόλεις και αρκετές φορές ήταν αναγκαίο να 
ανανεώνονται. Γνωρίζουμε ασυλίες για τα ιερά του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, 
στην Τήνο,  του Διονύσου στην Τέω, του Ασκληπιού στην Κω, του Απόλλωνα στην 
Ανάφη και στη Μίλατο, επίσης για Μήλο, Άνδρο, Πάρο, Αθήνα, Μύλασα και 
Μαγνησία του Μαιάνδρου, αλλά και για ιδιώτες. Η ασυλία της Τέω προσφέρει ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδους διακρατικών επαφών. Στα ταραγμένα 
χρόνια του Κρητικού πολέμου (περίπου το 201) οι πρεσβευτές της επισκέφτηκαν 
κατά σειρά τις πόλεις της Κρήτης, όπου υπενθύμιζαν στη συνέλευση του λαού τις 
παραδοσιακές σχέσεις της πόλης τους με την Κρήτη, τονίζοντας τη σημασία του 
ιερού του Διονύσου και παρουσίαζαν τα ψηφίσματα των προηγούμενων πόλεων, με 
τα οποία αναγνωριζόταν η ασυλία του ιερού και η προστασία των πολιτών της Τέω. 
Οι πρεσβευτές συνοδεύονταν από απεσταλμένους δυο μεγάλων δυνάμεων, της 
Μακεδονίας και της Συρίας, οι οποίοι παρουσιάζονταν χωριστά στις πόλεις με τις 
οποίες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, για να υποστηρίξουν το αίτημα της Τέω. 
Μεταξύ 170 και 150 η πόλη ξανάστειλε πρεσβευτές  για την ανανέωση της ασυλίας. 
Ένας από τους απεσταλμένους, προικισμένος κιθαριστής, για να δημιουργήσει 
ευνοϊκό κλίμα για το αίτημα, τραγούδησε με την κιθάρα του έργα παλιών κρητικών 
ποιητών. Αυτή τη φορά παραχωρήθηκε στην Τέω, εκτός από ασυλία και ισοπολιτεία, 
δικαίωμα κατοχής γης στην Κρήτη  και φορολογικές ελαφρύνσεις». 

Την ασυλία της Τέω αναγνώρισαν ανάμεσα στις κρητικές πόλεις  και οι 
Βιαννίτες. Το σχετικό ψήφισμα των Βιαννίων δημοσιεύτηκε σε επιγραφή στην Τέω, 
μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα τα σχετικά με την ασυλία της πόλης, αλλά η αρχή της 
επιγραφής αυτής είναι σπασμένη. Στο απόσπασμα που διατηρήθηκε οι Βιαννίτες 
υπόσχονται να μην αδικήσουν ποτέ τους Τηίους και να λαμβάνουν μέτρα για την 
απόδοση στην Τέω πολιτών και περιουσιών που τυχόν θα βρίσκονταν στην κατοχή 
κάποιου Βιαννίτη. 

 Αρχαίο κείμενο: 
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«... και θα διαφυλάξουμε όσο μπορούμε τις καλές μας σχέσεις.  Κι αν κάποιος 
αποπλέοντας από τη Βιάννο αδικήσει κάποιο κάτοικο της Τέω, μόνος του ή μαζί με 
άλλους παραβαίνοντας αυτή την απόφαση  της πόλης των Βιαννίων, για την ασυλία 
της Τέω έχει κάθε Τήιος το δικαίωμα να έρθει εδώ και να πάρει πίσω και τους 
ανθρώπους και τα πράγματα, που τυχόν έχουν αφαιρεθεί. Και οι εκάστοτε άρχοντες 
πρέπει να υποχρεώνουν αυτούς που έχουν στην κατοχή τους (τα κλοπιμαία) να τα 
ξαναδώσουν στους Τήιους, χωρίς όμως να υποστούν ή δίκη. Το ψήφισμα αυτό θα 
γραφτεί στο ιερό του Άρη». 

Φαίνεται όμως ότι οι Κρητικοί λησμόνησαν σύντομα την υπόσχεση αυτή. 
Λίγο αργότερα στο 170 π. Χ. η Τέως έστειλε νέα πρεσβεία  για να ανανεώσει την 
παλιά συμφωνία. Η διπλωματική αυτή επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, τα σχετικά 
έγγραφα χαράχθηκαν πάλι στο ναό του Διόνυσου στην Τέω και το ψήφισμα της 
Βιάννου βρέθηκε τούτη τη φορά ακέραιο: Αρχαίο κείμενο:        
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                       Νεοελληνική απόδοση: 

« Ψήφισμα των Βιαννίων. Οι άρχοντες ( «κόσμοι») και η πόλη των Βιαννίων 
αποφάσισαν τα παρακάτω: οι Τήιοι - φίλοι μας και συγγενείς μας από α χρόνια των 
προγόνων μας - έστειλαν ένα ψήφισμα τους και τους απεσταλμένους Ηρόδοτο, γιο 
του Μινοδότου και Μενεκλή, γιο του Διονυσίου, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στους 
άρχοντες και στη συνέλευση του λαού και εξέθεσαν το ζήτημά τους, σύμφωνα και με 
όσα ήταν γραμμένα στο ψήφισμα της πόλης τους. Μας φανέρωσαν δε ότι οι πρόγονοί 
μας είχαν αναγνωρίσει την αφιέρωση της πόλης τους στο θεό Διόνυσο  και την 
ασυλία της. Γι’ αυτούς τους λόγους οι άρχοντες και η πόλη των Βιαννίων 
αποφάσισαν να αποκριθούν στους Τήιους τα παρακάτω: Και στα περασμένα χρόνια 
ποτέ δεν κάναμε κάτι που να αντιβαίνει στα συμφέροντά σας, αλλά και τώρα 
ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας για χάρη της συγγενείας  και της φιλίας που μας 
συνδέει από παλιά και χάρη του θεού, στον οποίο έχει αφιερωθεί η πόλη σας και τα 
εδάφη της. το παλιό μας ψήφισμα (για την ασυλία) θα το γράψουνε σε πέτρινη στήλη 
που θα αναθέσουμε στο ιερό του Θεού Άρη. Επίσης σας παραχωρούμε το προνόμιο 
της ισοπολιτείας (δηλαδή αμοιβαία παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε όσους 
πολίτες της Βιάννου και της Τέω ήθελαν να εγκατασταθούν στην άλλη πόλη) και σας 
απαλλάσσουμε από φόρους και σε πολεμική και σε ειρηνική περίοδο. Αν κάποιοι 
επιτεθούν στα αφιερωμένα στο θεό εδάφη  και την πόλη σας ή σας αφαιρέσουν κάτι,  
θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και σε όλα τα υπόλοιπα θα προσπαθούμε 
πάντοτε να σας ωφελούμε. Τους δε απεσταλμένους σας, τον Ηρόδοτο  και το 
Μενεκλή τους επαινούμε για το ζήλο που έδειξαν για την πατρίδα τους και επειδή η 
διαμονή τους εδώ ήταν αντάξια των σχέσεων των δύο πόλεων μας. Επίσης τους 
καλέσαμε σε φιλικό δείπνο στο πρυτανείο (έδρα των αξιωματούχων, όπου βρίσκεται 
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η κοινή εστία της πόλης μας), και τους παραχωρήσαμε τον τίτλο της πόλης των 
Βιαννίων. Αυτή η απόφαση πάρθηκε τον μήνα Ελευσίνιο, όταν ήταν επικεφαλής των 
αρχόντων ο Δέξιος, ο γιος του Γλαυκίου». 

Η γοητεία της μελέτης αρχαίων επιγραφών συνίσταται τόσο στην αμεσότητα 
με την οποία μιλούν τα αρχαία κείμενα στο σύγχρονο αναγνώστη τους, όσο και στο 
πλήθος πληροφοριών που δίνουν, αν μελετηθούν με προσοχή και συσχετιστούν με 
άλλες πηγές. Οι λιγοστές αυτές αράδες αποτελούν έτσι μια σημαντικότατη πηγή για 
πολλές πλευρές της ζωής στην αρχαία Βιάννο. Αυτή η ίδια ύπαρξη του ψηφίσματος 
δείχνει πρώτα-πρώτα ότι το μικρό αυτό κρατίδιο διατηρούσε ακόμα τον 2ο  π. Χ. 
αιώνα την ανεξαρτησία του και δεν είχε υποταγεί από κάποιο ισχυρότατο γείτονα. Ας 
σημειωθεί  ότι την ύπαρξη πολλών πόλεων – κρατών της αρχαίας Κρήτης γνωρίζουμε 
μόνο από τα ψηφίσματά τους. Επίσης το κείμενο αυτό μας δίνει πολλά στοιχεία για 
το πολίτευμα της Βιάννου. 

Μας πληροφορεί ότι, όπως και στις περισσότερες πόλεις  της Κρήτης οι 
σημαντικότεροι αξιωματούχοι ήταν οι κόσμοι», ένα ολιγομελές συμβούλιο το οποίο –
κάτω από την προεδρία του Δεξίου- διαμόρφωσε την πρόταση του ψηφίσματος. 
Μαθαίνουμε ακόμα για την ύπαρξη , τη λειτουργία και μιας από τις αρμοδιότητες  
της συνέλευσης του λαού («εκκλησία»), του κυρίαρχου οργάνου για τη λήψη 
αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες  της συνέλευσης στην Κρήτη φαίνεται ότι αυξήθηκαν 
στην ελληνιστική εποχή, είναι χαρακτηριστικό οι απεσταλμένοι της Τέω δεν 
παρουσιάστηκαν μόνο στους έχοντες αλλά και στη συνέλευση, όπου έπαιρναν μέρος 
όλοι οι πολίτες.. Επίσης,  ότι η Βιάννος συγκαταλέγεται στους αποδέκτες των 
πρεσβειών της Τέω, δείχνει ότι παρά την κάποια απόσταση της πόλης από τη 
θάλασσα, οι κάτοικοι της ασχολούνται με τη ναυτιλία και τα πειρατικά τους πλοία 
είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους μέχρι και τα μικρασιατικά παράλια. 
Πληροφορούμαστε παραπέρα την ύπαρξη φόρων, μάλλον δασμών για την εισαγωγή, 
εξαγωγή προϊόντων και πολεμικών εισφορών, από τους οποίους η Βιάννος 
απαλλάσσει τους κατοίκους της Τέω. Οι ζωηρές διπλωματικές σχέσεις της Βιάννου 
με το εξωτερικό και η σημασία της αυτόνομης πόλης φαίνεται από το ότι η Τέως 
θέλει να ελπίζει στη βοήθειά τους αν απειληθεί, και ακόμα από το γεγονός ότι η 
Βιάννος και δίχως να διατηρεί προξένους στο εξωτερικό, το πετύχαινε. Στην 
περίπτωση αυτή παραχωρεί τον τίτλο αυτό στους δύο απεσταλμένους της Τέω. Οι 
πρόξενοι που είχαν ορισμένα προνόμια στη Βιάννο είχαν την υποχρέωση να 
εξυπηρετούν στη δική τους πατρίδα τους Βιαννίτες πολίτες ή αξιωματούχους που την 
επισκέπτονταν. Αλλά και για τις θρησκευτικές λατρείες στην αρχαία Βιάννο 
κερδίζουμε διάφορα στοιχεία. Το σημαντικότερο ιερό της πόλης όπου αφιερώθηκε 
μια στήλη του ψηφίσματος ήταν ο ναός του Άρη, που ίσως αποκαλύψουν μελλοντικές 
αρχαιολογικές έρευνες. Ο γεωγράφος Στέφανος Βυζάντιος (6ος αιώνας μ. Χ. αναφέρει 
μάλιστα ότι στο θεό Άρη οι Βιαννίτες πρόσφεραν κάθε χρόνο μεγάλη θυσία 
(Εκατομφώνια, μάλλον θυσία εκατόν βοδιών). Η λατρεία αυτή ανταποκρίνεται 
μάλλον στις πολεμικές τους δραστηριότητες. ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα του 
μήνα Ελευσίνιου. Σχετίζεται με το όνομα της θεάς Ειλειθυίας (ή Ελευθυίας), 
προστάτιδας των γεννήσεων, ένα σημαντικό ιερό της οποίας βρισκόταν στην Ίνατο  
(Τσούτσουρος), όχι μακριά από τη Βιάννο.  Αλλά και το ύφος του εγγράφου δεν είναι 
χωρίς σημασία, ιδιαίτερα η φρασεολογία – τυπική για τη διπλωματική γλώσσα της 
εποχής – και ο τονισμός διαφόρων θεμάτων, όπως η συγγένεια, η παραδοσιακή φιλία, 
ο σεβασμός στο θεό Διόνυσο κλπ. 

Βέβαια πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντητα. Ποια μυθολογική παράδοση 
τεκμηρίωνε άραγε τη συγγένεια ανάμεσα στους Ίωνες της Τέω και τους Δωριείς της 



 19 

Βιάννου;  Ποια είναι η προϊστορία των σχέσεων των δύο κρατών, που υπονοείται στο 
ψήφισμα με την αναφορά στην παραδοσιακή φιλία και σε υπηρεσίες που είχαν 
προσφέρει οι Βιαννίτες στους Τήιους στο παρελθόν ; Αλλά και αυτά τα αναπάντητα 
ερωτήματα κέρδος είναι. Δίνουν τον προβληματισμό και τον  ερεθισμό για νέες 
έρευνες και σκέψεις. 

Όπως και πιο πάνω αναφέραμε, στην περιοχή της Βιάννου διάφορες 
επιγραφές, που, αν και η ιστορική τους σημασία είναι μικρότερη, κρίνεται σκόπιμο να 
παρουσιαστούν σύντομα εδώ.. Όλες ταφόπλακες το περιεχόμενο των οποίων 
αποτελεί εκδήλωση σεβασμού  προς το νεκρό. Μια τέτοια βρέθηκε στο Παπαδιανό- 
Σκλαβό. Είναι το μνήμα της Ορειάδος  (κόρης του βουνού), θυγατέρα κάποιου 
Επικτήτου που πέθανε δυο μόλις χρονών τον 1ο π. Χ. αιώνα. Μια άλλη ταφόπλακα 
είναι αφιερωμένη από τον Γοργία στη γυναίκα του Θερμούτα στα χρόνια του 
Χριστού. Η γυναίκα έχει αιγυπτιακό όνομα, που φανερώνει τις στενές εμπορικές και 
πολιτιστικές σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αίγυπτο, τόσον τον 
καιρό που διοικούσαν οι Πτολεμαίοι, όσο και αργότερα όταν είχε γίνει ρωμαϊκή 
επαρχία. Η εκδότρια της  επιγραφής Μ. Γκουαρντούτσι παρατηρεί (1935) ότι 
βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ. Προφανώς πρόκειται για την εκκλησία 
του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, αυτή που προϋπήρξε της σημερινής. Γιατί, αν οι μνήμες και 
οι πληροφορίες είναι σωστές, στη θέση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου προϋπήρχε άλλη 
μικρότερη εκκλησία αφιερωμένη επίσης στο Μιχαήλ Αρχάγγελο, από τα πρώτα 
χριστιανικά χρόνια. 

Από την ίδια εποχή προέρχεται και η ταφόπλακα του Γράπτου, αφιερωμένη από το 
συνονόματο του γιού  του «Γράπτος Γράπτω τω πατρί μνήμης χάριν». Βρέθηκε στο 
σπίτι του Εμμανουήλ Αγαπάκη. Αν κάποιος γνωρίζει την τύχη της ας ενημερώσει την 
αρχαιολογική υπηρεσία.  

Στο Μουσείο Ηρακλείου βρίσκεται η ταφόπλακα του Βιαννίτη υποδιακόνου 
Αναστασίου, που πέθανε 56 χρονών στα βυζαντινά χρόνια. (5ο ή 6ο αιώνα) δυο ακόμα 
επιγραφές , η μια στο σπίτι του Γρηγόρη Μεταξάκη και η άλλη από τον αγρό του 
Μαθ. Αγγελάκη (πληροφορίες που περιέχονται στις  INSCRIPTIONES CRETICAE) 
είναι τόσο αποσπασματικά διατηρημένες, που δεν μπορούν να ερμηνευτούν, δείχνουν 
όμως την έντονη παρουσία ανθρώπων στο χώρο αυτό στα ελληνιστικά, ρωμαϊκά και 
βυζαντινά χρόνια.  

Οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ίδια την αρχαία Βιάννο φέρνουν κοντά 
μας με ζωντανό και άμεσο τρόπο ανθρώπους και κοινωνικές σχέσεις  που 
προϋπήρξαν στα ίδια αυτά χώματα. Η κατανόηση των κειμένων αυτών ρίχνει 
πολύτιμο φως στην ιστορία ενός τόπου και με τον τρόπο αυτό διευρύνει τους 
ιστορικούς ορίζοντες  και σφραγίζει την αυτοσυνείδηση και την ταυτότητα όσων 
συνεχίζουν σήμερα τη ζωή του. οι αρχαίες επιγραφές δείχνουν με ενάργεια ότι η 
διάσωση των αρχαίων μνημείων όσο ασήμαντα και αν φαίνονται από πρώτη ματιά, 
είναι το στέρεο θεμέλιο για την έρευνα ενός μακρινού  παρελθόντος. 

Σε μια άλλη σημαντική επιγραφή αναφέρεται η Κατερίνα Ι. Μανδαλάκη 
Καθηγήτρια Ιστορίας, (Β. Ν. αρ. φυλ. 142-143, του 1988). Αναφέρει: 

«... την παρουσίαση μιας άλλης επιγραφής από την οποία διαπιστώνονται οι 
σχέσεις φιλίας και συμμαχίας της αρχαίας Βιάννου με το βασιλιά Ευμένη ΙΙ της 
Περγάμου. Η Πέργαμος ήταν ένα από τα κράτη της ελληνιστικής εποχής  στα 
βορειοδυτικά της Μ. Ασίας. Η πραγματική ιστορία της Περγάμου, ως πόλεως και ως 
κράτους, αρχίζει και τελειώνει με τη δυναστεία των Ατταλιδών, που καλύπτει ένα 
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χρονικό διάστημα 150 ετών, από την αρχή της διακυβέρνησης του Φιλεταίρου (283 π. 
Χ.) μέχρι το θάνατο του Αττάλου ΙΙΙ (133 π. Χ.). 

Το 183 π. Χ. ο βασιλιάς της Περγάμου Ευμένης ΙΙ , που βασίλευε από το 197 
έως το 159 π. Χ., συνήψε συνθήκη φιλίας και συμμαχίας με τριάντα μία πόλεις της 
Κρήτης, μια από τις οποίες είναι και η αρχαία Βιάννος. Το κείμενο της συνθήκης που 
έχει δημοσιεύσει η Μαργαρίτα Γκουαρντούτσι στον τέταρτο  τόμο  του έργου της 
INSCRIPTIONES CRETI (ic. Iv. 179) έχει έτσι, ως εξής: 

 

                                    
Στην αρχή της επιγραφής μνημονεύονται τα δύο συμβαλλόμενα μέρη: Ο 

Ευμένης ΙΙ και οι διάδοχοί του και τριάντα μία πόλεις της Κρήτης, που αναφέρονται 
ονομαστικά. Το όνομα της τελευταίας κατά σειρά πόλεως δεν διασώζεται. 

Η Γόρτυνα που αναφέρεται πρώτη στη συνθήκη (ακολουθούν η Κνωσός, η 
Φαιστός, η Λύττος, η Ιεράπυτνα, η Ελεύθερνα και άλλες πόλεις) κατείχε κατά τη 
χρονική αυτή περίοδο την πρώτη θέση στην Κρήτη, όπως μαρτυρεί και το γεγονός ότι 
η συνθήκη χρονολογείται με βάση τους κόσμους της Γόρτυνας και το δέκατο τέταρτο 
έτος της βασιλείας του Ευμένη ΙΙ.   

       Το ότι η Γόρτυνα κατείχε κατά το 183 π. Χ. την πρώτη θέση στην Κρήτη δύναται 
να συναχθεί, όπως παρατηρεί ο κ. Μικρογιαννάκης (Η Κρήτη κατά τους 
Ελληνιστικούς χρόνους, Αθήνα 1967, σελ. 101, σημ. 2) και από μαρτυρία του 
Πολύβιου (ΧΧΙΙ 15.1), που αναφέρεται στις επιτυχίες που είχαν οι Γορτύνιοι κατά το 
έτος αυτό εις βάρος των Κνωσίων.  

       Ως πρώτη δύναμη στην Κρήτη κατά την περίοδο αυτή η Γόρτυνα βρίσκεται 
επικεφαλής του « Κοινού των Κρηταίων» στο οποίο ανήκουν οι τριάντα μία πόλεις. 

       Το κοινό των Κραταίων που η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται από διάφορες 
επιγραφές στις οποίες αναφέρεται ως «Κοινόν  των Κρηταίων»  ή ως «πάντες 



 21 

Κρηταιείς» ή με άλλες ανάλογες εκφράσεις ήταν μια χαλαρή ομοσπονδία που 
περιελάμβανε όλες ή τις περισσότερες πόλεις του νησιού υπό την ηγεσία της Κνωσού 
ή της Γόρτυνας. 

       Ανώτατη διοικητική αρχή του κοινού ήταν το συνέδριο, που το αποτελούσαν 
εκπρόσωποι από όλες τις πόλεις – μέλη του κοινού. Υπήρχε επίσης μια λαϊκή 
συνέλευση, το κοινό ή το πλήθος των Κρηταίων, στην οποία μπορούσαν να 
συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες  των διαφόρων πόλεων – μελών του κοινού. Η 
συνέλευση αυτή συνερχόταν σε διάφορες πόλεις (Κνωσό, Αξό, Πρίανσο, Λάππα). 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ομοσπονδιακών αρχόντων ή ομοσπονδιακού 
στρατού. Όσον αφορά τη χρονολογία της ιδρύσεως του κοινού,  έχουν εκφρραστεί 
διάφορες απόψεις. Ορισμένοι ιστορικοί τοποθετούν την ίδρυσή του κοινού στο 221 π. 
Χ., στηρίζοντας την άποψη αυτή σε μαρτυρία του Πολύβιου (iv. 53. 4) για 
«συμφρόνησιν» Κνωσού και Γόρτυνος και υποταγή όλης της Κρήτης εκτός της 
πόλεως των Λυπτίων στην εξουσία τους. 

       Ο κ. Μικρογιαννάκης, (όπ. Π.σελ. 127 κ. εξ. ) τοποθετεί τη «συμφρόνησιν» 
Κνωσού και Γόρτυνος στο χρονικό διάστημα 237/6 – 229/8 π. Χ. Η  άποψη αυτή 
στηρίζεται στην παραδοχή του 229/8 π. Χ.  ως έτους κατά το οποίο η Κρήτη ήδη είχε 
διασπασθεί σε δυο αντίπαλες παρατάξεις, επικεφαλής των οποίων βρισκόταν η 
Κνωσός και η Πολυρρηνία, και του 237/6 π. Χ. ως έτους, κατά το οποίο δεν είχαν 
ακόμα συμπράξει η Κνωσός και η Γόρτυνα.  

Ανεξάρτητα πάντως από τη χρονολογία η « συμφρόνησις « Κνωσού και 
Γόρτυνας είναι στενά συνδεδεμένη με την ίδρυση και την ύπαρξη του Κοινού των 
Κρηταίων.  

Κάποιοι ιστορικοί τοποθετούν την ίδρυση του κοινού στο 217/6 π. Χ. 
συσχετίζοντας την  ομόνοια, που είχε επικρατήσει τη χρονική αυτή στιγμή στο νησί, 
με την ίδρυση του μακεδονικού προτεκτοράτου στην Κρήτη και την αναγνώριση του 
Φιλίππου Ε΄ ως προστάτη  των Κρητών. Έχει εκφραστεί ακόμη η άποψη ότι το κοινό 
ιδρύθηκε το χρονικό διάστημα 250 – 225 π. Χ.  

Σύμφωνα με μαρτυρία   του Πολύβιου  (ΧΧΙΙ 15. 2 κ. εξ. ) ο Άππιος Κλαύδιος  
και άλλοι Ρωμαίοι πρεσβευτές  ήλθαν στην Κρήτη, για να θέσουν τέρμα σε εμφύλιες 
συγκρούσεις. Το κοινό που πρέπει να είχε διαλυθεί κατά τη  διάρκεια  αυτών των 
συγκρούσεων, επανιδρύθηκε. Το 183 π. Χ. ο Ευμένης ΙΙ της Περγάμου φίλος και 
σύμμαχος των Ρωμαίων, ακολούθησε τη διπλωματική τους επιτυχία στην Κρήτη και 
συνήψε συνθήκη για αμοιβαία βοήθεια με τριάντα μία πόλεις του νησιού. 

Η κατάταξη των τριάντα μιάς πόλεων στο κείμενο της συνθήκης  δε γίνεται 
σύμφωνα με τη γεωγραφική τους θέση. Αν εξαιρέσει κανείς, όπως η Γκουαρντούτσι  
( ic. Iv. 179), τις πόλεις των Βιαννίω και των Μαλλαίων, των Ελυρίων και των 
Υρτακινίων, των Ανωπολιτών και των Ηραδηννίων, τις οποίες χωρίζει μικρή σχετικά 
απόσταση, οι υπόλοιπες πόλεις έχουν διάφορη γεωγραφική θέση στο χώρο του 
νησιού. Δε συμφωνεί η Γκουαρντούτσι με τη γνώμη των ιστορικών  ότι η κατάταξη 
των πόλεων έγινε με βάση τη χρονική σειρά με την οποία οι διάφορες πόλεις έγιναν 
μέλη του κοινού. Η κατάταξη των πόλεων,  κατά τη γνώμη της, γίνεται μάλλον με 
βάση τη δύναμη και το κύρος που είχε η κάθε μια κατά τη χρονική αυτή στιγμή.  

Απουσιάζουν βέβαια από τη συνθήκη αυτή η Ίτανος στην ανατολική και η 
Κυδωνία στη δυτική  Κρήτη. 

Η Ίτανος είναι την περίοδο αυτή  κάτω από την επιρροή των Πτολεμαίων της 
Αιγύπτου και φαίνεται να ακολουθεί δική της πολιτική, που βρίσκεται σε στενή 
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σχέση με την πολιτική των Πτολεμαίων.. Σύμφωνα με μαρτυρία του Πολύβιου ΧΧΙΙ  
15. 3), οι Ρωμαίοι πρεσβευτές  άφησαν στους Κιδωνιάτες ελευθερία εκλογής για 
συμμετοχή  τους ή μη στο « Κοινοδίκιον» ή «Κοινοδίκαιον», θεσμό που σχετίζεται με 
το κοινό τω Κρηταίων. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο Ευμένιοις II συμφωνεί 
με κάθε πόλη – μέλος του Κοινού ονομαστικά και όχι με το Κοινό ως ενιαίο σύνολο. 

Ο λόγος για τον οποίο ο Ευμένης ενεργεί με αυτόν τον τρόπο έχει σχέση με τη 
χαλαρή οργάνωση του κοινού. Ο Ευμένης γνωρίζει αρκετά καλά ότι το Κοινό των 
Κρηταίων είναι μια ένωση χαλαρή και ευκολοδιάλυτη. Συμμαχεί λοιπόν με κάθε 
πόλη  - μέλος  του Κοινού ονομαστικά, προβλέποντας σωστά ότι σε περίπτωση που 
το Κοινό διαλυθεί ή ένα ή περισσότερα μέλη του αποχωρήσουν από αυτό, η 
συμμαχία κάθε πόλεως μαζί του θα εξακολουθεί να υπάρχει. Η συμφωνία του Ευμένη 
II  με κάθε πόλη – μέλος του Κοινού χωριστά είναι ενδεικτική της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας, που είχαν οι πόλεις – μέλη του κοινού σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής.                            

Οι πόλεις διατηρούν τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους διπλωματία και δεν 
εξαρτώνται αυτόματα από τις αποφάσεις  του Κοινού.  Το κοινό θα είχε  ένα  μάλλον 
ρόλο μεσολαβητικό  κατά τη σύναψη των συνθηκών ανάμεσα σε μέλη του και 
κάποια ξένη δύναμη, όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ευμένης II της 
Περγάμου.  

Στη συνθήκη του Ευμένη II με τις τριάντα μια πόλεις της Κρήτης καθένας από 
τους δυο συμμάχους αναλάμβανε την υποχρέωση να στείλει στον άλλο ως βοήθεια σε 
περίπτωση πολέμου σιτηρά, όπλα και βέλη και κυρίως μισθοφόρους ιππείς, στους 
οποίους ο ενδιαφερόμενος  εργοδότης θα καταβάλει μισθό – οψώνια – για όσο 
χρονικό διάστημα του παρέχουν αυτοί τις υπηρεσίες τους.  

Οι μισθοφόροι που στέλνονταν στην Πέργαμο ή την Κρήτη έμπαιναν κάτω 
από τις διαταγές των αντίστοιχων αρχόντων. Σε περίπτωση απείθειας κάποιου από 
τους μισθοφόρους  προς το βασιλιά  Ευμένη ή προς τους άρχοντες της Κρήτης έπρεπε 
να καταβληθεί κάποιο πρόστιμο που ανερχόταν μάλλον στο ποσό των 300 δραχμών. 

Το κύριο αίτιο για την υπογραφή αυτής της συνθήκης, που έχει τη μορφή μιας 
συμφωνίας για αμοιβαία βοήθεια, είναι το ενδιαφέρον του βασιλιά Ευμένη  II να 
προμηθευτεί Κρήτες μισθοφόρους, που συμπίπτει με το ενδιαφέρον των Κρητικών 
πόλεων να εξασφαλίσουν απασχόληση για τους πολεμιστές τους σε ξένους στρατούς. 

Η απασχόληση των Κρητών μισθοφόρων και η πειρατεία ήταν κατά την 
ελληνιστική εποχή οι κύριοι παράγοντες της οικονομική ζωής του νησιού. Οι Κρήτες 
μισθοφόροι που φημίζονταν ως η καλύτερη στρατιωτική δύναμη της  εποχής, είχαν 
μεγάλη ζήτηση την περίοδο αυτή, όπως διαπιστώνεται από ένα σημαντικό αριθμό 
συνθηκών για αμοιβαία βοήθεια ανάμεσα σε πόλεις της Κρήτης  και σε ελληνιστικές 
δυνάμεις (Μακεδονία, Ρόδος, Πέργαμος,  Αιτωλική Συμπολιτεία). Μια από αυτές τις 
συνθήκες είναι και αυτή που παρουσιάστηκε εδώ, του Ευμένους II με τις τριάντα μια 
πόλεις της Κρήτης. 

Η αναφορά της αρχαίας Βιάννου στην παραπάνω συνθήκη, ως μιας από τις 
πόλεις  που συνήψαν τη συμφωνία με τον Ευμένη II, μας δίνει τη δυνατότητα να 
κάνουμε κάποιες αξιόλογες παρατηρήσεις για την ιστορία της πόλης κατά την 
περίοδο αυτή (2ος  αιώνας π. Χ. ). 

Η αρχαία Βιάννος  εμφανίζεται  στη συνθήκη ως μια πόλη ανεξάρτητη και 
αυτοδύναμη. Είναι μέλος του Κοινού των Κρηταίων, στο οποίο ανήκουν άλλες 
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τριάντα πόλεις κατά τη χρονική στιγμή. Έχει, όπως και οι άλλες πόλεις – μέλη του 
Κοινού τη δυνατότητα να συμφωνεί χωριστά ως αυτοδύναμη  πόλη με τον Ευμένη II. 

Η Βιάννος θα πρέπει να είχε οικονομική ευρωστία, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει έναντι του Ευμένη II στο πλαίσιο 
της συνθήκης που συνάπτει μαζί του. Η συμμετοχή της Βιάννου στο Κοινό των 
Κρηταίων και οι σχέσεις της με τον ισχυρό βασιλέα  της Περγάμου αποκαλύπτουν 
την οικονομική και πολιτική ισχύ της πόλεως, αλλά και την ενεργό παρουσία της στο 
ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής. * 
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---------------------- 

• Ανάμεσα στις 31 πόλεις που υπέγραψαν συνθήκη με το βασιλιά της 
Περγάμου, Ευμένη II, εκτός της πόλης των Βιαννίων, αναφέρονται και οι 
πόλεις των Αρκάδων  και των Κεραϊτών, οι αντιπρόσωποι των οποίων 
αναφέρονται ως «Αρκάδες», «Κεραϊτες». 

Με την Τέω, επίσης, εκτός από την πόλη των Βιαννίων, χωριστή συμφωνία 
υπέγραψε και η πόλης των Αρκάδων, ενώ για την πόλη των Κεραϊτών δεν 
βρέθηκε παρόμοια συνθήκη  (Γ. Ι. Παπαδάκη, Βιάννος, έκδοση Σμυρνιωτάκη, 
Αθήνα 2002, σελ. 120)    

 

Σημαντικές και με πολλά στοιχεία είναι και οι επιγραφές που υπάρχουν  σε 
πολλές από τις παλιές εκκλησίες της Βιάννου, όπως είναι της Αγίας Πελαγίας  στη 
συνοικία Σωρός. 
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 Μετάφραση: «Ανεκαινίσθην και εικονογραφήθην ο θείος και πάνσεπτος ναός της 
οσίας μητρός ημών Πελαγίας  δια συνεργασίας κόπου και μόχθου του δούλου του 
Θεού Νικολέτου Μαρή και της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών ....και της 
μητρός αυτών Ευδοκίας  Αμήν! Εν έτη SΩΞΘ, Ινδικτιώνος ΙΒ΄, εν μηνί Οκτωβρίου 
εις την πρώτη ώρα 

 

Παρόμοια επιγραφή υπάρχει και στον Άη Γιώργη τον Πλατανίτη:  

                 
  

Μετάφραση. 

«Ανεκαινίσθην και ιστορίσθην  ο θείος και πάνσεπτος ναός του πανδόξου μάρτυρος  
Γεωργίου δια συνδρομήν και εξόδων κυρίου Γεωργίου του Νταμωρώ και δια χειρός 
καμού Ιωάννου Ιερέως Μουσούρου και ιστοριογράφου  έτος 1401   
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Αποικίες της Βιάννου 
Εκτός από τις διακρατικές της σχέσεις η Βιάννος διατηρούσε και αποικίες, με 
λίγους ή περισσότερους κατοίκους, σε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου 
δημιουργήθηκαν και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι  σημαντικότερες όμως  
ήταν, όπως έγραψε ο Στέφανος ο Βυζάντιος τον 5ο μ. Χ αιώνα, όταν ύστερα 
από μεγάλη ξηρασία στην Κρήτη, μια μεγάλη ομάδα κατοίκων της Βιάννου 
κατέφυγε στα παράλια της νότιας Ιταλίας. Στη θέση Οτράντο έμεινε μέρος από 
του Βιάννιους και η αποικία που δημιούργησαν εξελίχθηκε σε κέντρο με 
σημαντικό ρόλο στην περιοχή στα επόμενα χρόνια. 

Οι υπόλοιποι από την ομάδα των Βιαννίων προχώρησε και εγκαταστάθηκε 
στις όχθες του Ροδανού Ποταμού στη Νότια Γαλλία στη θέση Βιέν, που 
διατηρεί το όνομά της μέχρι σήμερα. Περισσότερα όμως στοιχεία στην 
αλληλογραφία της εφ. Βιαννίτικα Νέα με το σημερινό Δήμο και την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία 

 
Βιαννίτικα Νέα  
Γκερόλα 1, 71201 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ 2810.281654                                                 15-5-1996 
Προς: Το Δήμαρχο της VIENNE   FRENCE 
Φίλε Κύριε Δήμαρχε 
Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, Έλληνας συγγραφέας ο οποίος έγραψε, τον 5ο μ. Χ. 
αιώνα, το γεωγραφικό λεξικό του «Εθνικά», βασισμένο σε συγγράμματα 
παλαιοτέρων γεωγράφων και ιστορικών, αναφέρεται και στην πόλη της 
Κρήτης, Βιάννο. Όπως θα διαπιστώσατε στο συνημμένο κείμενο, φαίνεται να 
υπάρχει σχέση μεταξύ της  Βιάννου Κρήτης και της πόλης σας Vienn. 

Στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Π. Δρανδάκη στο λήμμα Βιεν ή 
Βίεννα( Bienna), σελ. 245, αναφέρεται μεταξύ άλλων : Υπήρξε πρωτεύουσα 
των Αλλοβρόγων ( Vienna Allobrogun) κτισθείσα, κατά την παράδοσιν, υπό 
Κρητών αποίκων.   

Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια σελ 197 στο λήμμα Βίαννος, για την αρχαία 
Γεωγραφία της, παραπέμπει στη σελ. 245,  στο λήμμα Βίεννα ή Βιάννος  και 
Βιέννος, που μεταξύ άλλων αναφέρει: « κατά τον λεξικογράφο Στέφανο 
Βυζάντιο  η Γαλατική Βίεννα των Αλλοβρόγων ( η σημερινή Vienne, του 
Γαλλικού Νομού Ιζέρ) ήτο αποικία Βιαννίων.  

Ο συσχετισμός των παραπάνω με την τέταρτη παράγραφο σελ. 1 της 
συνοπτικής ιστορίας  της πόλης σας Ils paus situe enre le Rhone,  l’ Izere et les 
Alpes Grecgues) και άλλων,  ίσως στοιχείων, που εμείς δε γνωρίζουμε, 
επιβεβαιώνουν  την σχέση τω δυο πόλεων. 

Μια προσπάθεια επαφής μεταξύ των δυο πόλεων  έγινε το 1928 από το 
Δήμαρχο της Vienne και του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βιάννου, ‘’Ο 
Διαβάτης’’.  Το επιχειρεί και σήμερα η τοπική εφημερίδα ‘‘ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ 
ΝΕΑ’’  μαζί σας και πιστεύομε να υλοποιηθεί. 

Έτσι θ’ αποκτήσουμε στενότερη επαφή, με πιθανότερη ανταλλαγή 
επισκέψεων και την ανάπτυξη πολλών άλλων σχέσεων. 
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Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις. 

                                           Με πολλή τιμή  

                                       Για  τα Βιαννίτικα Νέα 

                                      Γιώργος Χρηστάκης 

 
Σε απάντηση πήραμε την ακόλουθη επιστολή 
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   Ηράκλειο 10  Σεπτεμβρίου 1996 

  Φίλε κύριε  LAUXEROIIS 

        Με πολύ ενδιαφέρον διάβασα το  από 26 Ιουλίου 1996 γράμμα σας,  καθώς και 
το απόσπασμα  από τη διατριβή  του  Anndre Pelletier. 

   Με την  πεποίθηση πως πίσω από την παράδοση  κρύβεται πάντα μια αλήθεια, 
εύχομαι ύστερ’ από τη δημοσίευση των στοιχείων που έχουν προκύψει από τις 
πρόσφατες ανασκαφές, που, όπως αναφέρετε στο γράμμα σας, έχουν γίνει στο χώρο 
της Vienne, να δώσουν περισσότερο φως  σ’ όσα η παράδοση αναφέρει σχετικά με τη 
σχέση της Vienne  της Γαλλίας με τη Βίεννα ή Βιάννο και Βιέννο της Κρήτης. 

       Εύχομαι ακόμη να προκύψουν στοιχεία  που να επιβεβαιώνουν ότι οι πρώτοι 
κάτοικοι στον προνομιακό χώρο  της Vienne ήταν οι Κρήτες άποικοι  τους οποίους  
διαδέχτηκαν οι Κέλτες που από αυτούς τα σημαντικότερα φύλλα οι Αλλόβρογες 
ανέδειξαν σε μεγάλη πόλη τον οικισμό των Κρητών,  αλλά πάντα με την αρχική της 
ονομασία.Vienne, ονομασία που διατηρήθηκε και μετά τις επόμενες κατακτήσεις , 
Ρωμαίους κ.ά. και διατηρείται και σήμερα 

       Εύχομαι, τέλος, αφού επιβεβαιωθεί ο θρύλος αυτός, να υλοποιηθεί  η επαφή 
μεταξύ των απογόνων των δυο αρχαίων πόλεων. Με την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί η 
αλληλοενημέρωση  για κάθε  νέο στοιχείο σε παραπέρα έρευνα για το θέμα αυτό, σας 
παρακαλώ να δεχτείτε τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς μας         

   Για τα Βιαννίτικα Νέα 

  Εφημερίδα της Βιάννου 

Γ. Δ. Χρηστάκης 

Γκερόλα 1, 71201 Ηράκλειο Κρήτης 
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ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης, ιατρός ορθοπαιδικός, κρητικός χορευτής 

 

Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει ποτέ η Κρητική 

μουσική παράδοση, αν όχι η μεγαλύτερη, είναι ο Σητειακός βιολάτορας Ευστράτιος (Στρατής) 

Καλογερίδης. Η επιρροή του στη Βιαννίτικη μουσική παράδοση από το 1930 περίπου μέχρι 

σήμερα ήταν αποφασιστικής σημασίας. Από τον Πατούχα του Κονδυλάκη και από 

προφορικές μαρτυρίες γνωρίζομε ότι παλαιότερα η Βιάννος είχε τη λύρα σαν βασικό μουσικό 

όργανο. Η λεπτή και καλλιεργημένη Βιαννίτκη ψυχή μόλις ήλθε σε επαφή με τις συνθέσεις του 

Καλογερίδη αφοσιώθηκε σε αυτές και στη μουσική τους. Κλείνοντας το 2010 50 χρόνια από 

το θάνατο του μεγάλου Σητειακού μουσικού κάνομε ένα μικρό αφιέρωμα στη ζωή του και το 

έργο του για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να διδαχθούν οι νεώτεροι. 

Α. Βιογραφικό 

O Στρατής Καλογερίδης γεννήθηκε στη Σητεία το 1883 και ήταν το μεγαλύτερο από τα 

πέντε παιδιά του Μανώλη Καλογερίδη. Ο πατέρας του καταγόταν από τον Ξυδά Καστελλίου 

Πεδιάδος και αφού δούλεψε για 4 χρόνια βοηθός Σχολάρχη στη Σητεία διορίστηκε Τελώνης 

Σητείας το 1885 περίπου. Στη Σητεία παντρεύτηκε την Άννα Τσαγκαράκη από τη Μυρσίνη 

Σητείας. Ο μικρός Στρατής από την ηλικία των 10 ετών ήξερε να παίζει μαντολίνο και στη 

συνέχεια βιολί με τα ακούσματα που είχε από τους ντόπιους λυράρηδες και βιολάτορες της 

εποχής, όπως ήταν: ο βιολάτορας Μιχαήλ Καλομενόπουλος (1835-1920) από τη Λάστρο 

Σητείας και ο δεξιοτέχνης της λύρας Ιωάννης Χατζηαντωνάκης ή Φοραδάρης (1870-1935) 

από τη Ζήρο Σητείας. Το 1903 πήγε στην Τουλών της Γαλλίας για σπουδές στη Χημεία, αλλά 

τελικά τον κέρδισε η μουσική με αποτέλεσμα να σπουδάσει δυο χρόνια στο αντίστοιχο Ωδείο. 

Το 1905 επέστρεψε στη Σητεία όπου και παρέμεινε έως το 1907 περίπου, οπότε και 

μετακόμισε στο Ηράκλειο για να εργαστεί ως φωτογράφος (1).  

Έτσι διαβάσαμε για τον αθάνατο πηδηχτό του Καλογερίδη στο καφενείο 

Χατζοπούλου στην Πλατεία Πρίγκηπος στο φύλλο της 7-8-1907 της εφημερίδας Ίδη και για τη 

μουσική του παρουσία σε εκδήλωση του συλλόγου κυριών και Δεσποινίδων στο φύλλο της 

20-2-1916 στη Νέα Εφημερίς. Φαίνεται ότι ο Καλογερίδης αφού έγινε γνωστός για τη 

βιολιστική του δεινότητα στο λαϊκό κοινό του Μεγάλου Κάστρου, από το 1907 που έπαιζε σε 
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καφενεία και πλατείες, στη συνέχεια άνοιξαν οι πόρτες της αστικής τάξης της πόλης. Επίσης 

από το άρθρο στην εφημερίδα Πατρίς του αρχιμουσικού Γιάννη Δεληβασίλη στις 3-1-1960 

συμπεραίνομε ότι ο Στρατής Καλογερίδης έπαιζε μαζί με τον αδελφό του Βαγγέλη βιολί στο  

μουσικό Σύλλογο Απόλλων στα τέλη της δεκαετίας του 1900 και στις αρχές του 1910 καθώς ο 

Δεληβασίλης αναφέρει σαν θαυμάσιους βιολιστές τους αδελφούς Καλογερίδη (1). 

Στο Ηράκλειο συνέχισε τη μουσική του δημιουργία και σύνθεσε πολλά νέα μουσικά 

κομμάτια. Έπαιζε συχνά βιολί με τη συνοδεία πιάνου ή κιθάρας. Όπως θα διαπιστώσει ο 

αναγνώστης και στα παρακάτω κείμενα η κρητική μουσική τις δεκαετίες από το 1910 έως και 

στις αρχές του 1970 ένα συχνό όργανο μουσικής συνοδείας του βιολιού στις λόγιες 

Ηρακλειώτικες παρέες ήταν το πιάνο. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι πολλές από τις συνθέσεις 

του Καλογερίδη ήταν για κλειδοκύμβαλο (πιάνο) όπως θα δούμε παρακάτω.  

Παράλληλα δίδασκε παραδοσιακές κρητικές μελωδίες στο βιολί σε πολλούς επιφανείς 

Ηρακλειώτες όπως ο Μηνάς Τζωρτζάκης και η Μαρία Αμαριώτου. Η φήμη του ξεπέρασε την 

πόλη που ζούσε και διάσημοι λυράρηδες όπως ο Σκορδαλός αλλά και βιολάτορες όπως ο 

Ναύτης (Κώστας Παπαδάκης) από την Κίσαμο Χανίων ερχόταν στο μεγάλο δάσκαλο για να 

διδαχθούν την τεχνική και τις απαράμιλλες κοντυλιές του. Ο Στρατής ήταν πανελλήνια 

γνωστός από τη δισκογραφία του και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το προπολεμικό 

ραδιοφωνικό σήμα της Ελληνικής Κρατικής Ραδιοφωνίας ήταν μουσικό του αριστούργημα, οι 

περίφημες Κονδυλιές στη Fa maggiore (1).  

Το 1952 διορίστηκε στην καλλιτεχνική επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί συνέχισε 

και ολοκλήρωσε το δημιουργικό του έργο. Εδώ θα πρέπει να τονίσομε ότι ο μεγάλος αυτός 

μουσικός είτε έπαιζε σε παρέες είτε δίδασκε το έκανε πάντα αφιλοκερδώς. 

Οι κοντυλιές του Καλογερίδη και η αξεπέραστη τεχνική του στο παίξιμο του βιολιού, 

αποτέλεσαν σημείο αναφοράς, μέτρο σύγκρισης και προσπάθεια μίμησης όλων των 

μεταγενέστερων Κρητικών καλλιτεχνών τόσο της Ανατολικής Κρήτης όσο και της Δυτικής 

Κρήτης. Ειδικότερα στην Ανατολική Κρήτη, η συμβολή του στη μουσική παράδοση ήταν 

καταλυτική διότι όχι μόνο κατέγραψε, διέσωσε και αναμόρφωσε παλαιές μελωδίες, αλλά 

ταυτόχρονα δημιούργησε και εκτέλεσε με άφθαστη δεξιοτεχνία καινούργιες. Με άλλα λόγια 

εξέλιξε την κρητική μουσική φέρνοντάς τη κοντά στα δυτικά κλασικά πρότυπα.  

Αυτή η εξέλιξη φάνηκε και από την σύγκριση της μουσικής του με την εκτέλεση 

σητειακής κοντυλιάς στη λύρα του σύγχρονού του Κυρλίμπα (Ιωάννη Σολιδάκη). Ο αδρός 

ήχος της λύρας με την πρωτόγονη ακουστική έδειχνε πως ήταν η αυθεντική σητειακή μουσική 

πριν την παρέμβαση Καλογερίδη. Ο απλός λαός δέχτηκε αυτή την νέα τεχνοτροπία και 

ακουστική, την αφομοίωσε και την έκανε δική του ως μέρος της ζωής του για να υμνήσει τον 

έρωτα και τη χαρά της ζωής. Με αυτή τραγούδησε και χόρεψε στο γάμο, τη βάφτιση, στο 

πανηγύρι και στις παρέες για «ψύλλου πήδημα», ενώ έδωσε μια άλλη ψυχική διάσταση στην 

καντάδα. 
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 Ένα άλλο πολύ σημαντικό επίτευγμα που δεν έχει αναγνωριστεί στον Στρατή 
Καλογερίδη είναι η ίδρυση της έντεχνης παραδοσιακής σχολής του βιολιού του 
Μεγάλου Κάστρου. Πολλοί έντεχνοι βιολιστές είτε τον είχαν δάσκαλο είτε 
επηρεάστηκαν στην εκτέλεση των μουσικών μελωδιών. Είναι βέβαιο ότι η κλασική 
τεχνική στο βιολί που κατείχε ο Καλογερίδης, απόρροια των δυτικοευρωπαϊκών 
μουσικών σπουδών σε συνάρτηση πάντα με το πολιτισμικό περιβάλλον, που είχε 
διαμορφωθεί εκείνη την εποχή οδήγησε στον εξευρωπαϊσμό της κρητικής λαϊκής 

μουσικής (1). 

Επίσης χάρη στον Καλογερίδη ολόκληρες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης 
που πατροπαράδοτα είχαν τη λύρα σαν βασικό μουσικό όργανο εκτέλεσης κρητικών 
σκοπών όπως η Βιάννος, χωριά της επαρχίας Πεδιάδος αλλά και στο Μεραμπέλο την 
άλλαξαν με το βιολί (1). 

Β. Το μουσικό έργο  

Το μουσικό έργο του Καλογερίδη χωρίζεται σε: α) συνθετικό που ήταν καταγραμμένο 

σε παρτιτούρες και β) σε δισκογραφικό που ξεκίνησε το 1933 στην Αθήνα. Σε αυτές τις 

ηχογραφήσεις στην κιθάρα τον συνόδευε πότε ο αδελφός του Βαγγέλης και πότε ένας 

Μεσημέρης. Επίσης σε κάποιες ηχογραφήσεις δεύτερο βιολί έπαιζε ο αδελφός του Βαγγέλης 

(1). 

Α) Συνθετικό - Οι παρτιτούρες. Οι παρτιτούρες ήταν η γραπτή καταγραφή της 

μουσικής που λόγω σπουδών o Καλογερίδης είχε τη γνώση για να την κάνει. Έτσι κατέγραψε 

στο πεντάγραμμο τις συνθέσεις του και τα κομμάτια που παρέλαβε από την προφορική 

παράδοση. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται καταχωρημένο στη Βικελαία Δημοτική βιβλιοθήκη και 

μέρος του έχει εκδοθεί από τον αείμνηστο μουσικολόγο Γ. Αμαργιανάκη (2). Ορισμένες από 

τις παρτιτούρες αντιστοιχούν και  σε δισκογραφικές καταγραφές, ενώ άλλες δεν αντιστοιχούν. 

Κρίνομε σκόπιμο να παραθέσομε τον πλήρη κατάλογο με τις παρτιτούρες που υπάρχουν 

στην έκδοση της Βικελαίας καθώς πιθανόν πολλοί αναγνώστες θα ήθελαν να τις έχουν. Αυτές 

είναι: 

1) Κονδυλιές in Fa maggiore - original No 1. Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

2) Κονδυλιές in Do maggiore - original No 2. Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). Νέος 

πεντοζάλης. 

3) Κονδυλιές Σητειακές και Μαλεβιζιώτικες- Διασκευή- Νο 3. Violon op 1. 

4) Κρητική μουσική-Κονδυλιές in Fa maggiore – op. 1- Δια βιολί και κλειδοκύμβαλο 

(πιάνο). 

5) Μια νύχτα στο Καστρινό ακρογιάλι- op. 2 - Δια βιολί και κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 
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6) Κρητικαί Μελωδίαι (Ηράκλειον)-op. 3- Δι΄ άσμα- Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

7) Νέος Πεντοζάλης- op 4- Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

8) Κονδυλιές in Fa maggiore No2 op. 5- Διά χορόν και άσμα συνοδεία 

κλειδοκυμβάλου. 

9) Κονδυλιές in Fa maggiore No3 op. 6 - Διά βιολί μετά κλειδοκυμβάλου. 

10) Η μοντέρνα Κρητικοπούλα op. 7- Κονδυλιές in Do maggiore. Δια βιολί και 

κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

11) Κονδυλιές Κρητικού χορού- op. 8- Δια άσμα μετά κλειδοκυμβάλου. 

12) Κονδυλιές  in Sol maggiore- op. 9 - Δια άσμα και κλειδοκύμβαλο. 

13) Κονδυλιές in Re minore- op.10- Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

14) Κρητική μουσική in Mi maggiore- op. 11. Δια τραγούδι (Μαντινάδες)- (Δια 

κλειδοκύμβαλον).  

15) Κρητική μουσική in Do maggiore (moderne)- op. 12 - Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

16) Κονδυλιές Καστρινές –op. 13 Duetto- Οι κανταδόροι- Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

17) Κρητική νυκτωδία (Duetto)- op.14 -  Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

18) Καστρινοί γλεντζέδες- op. 15 - Κονδυλιές in La minore (Cantabile). Δια 

κλειδοκύμβαλο (πιάνο). 

19) Κρητικός χορός Σητειακός – Μεραμπελλιώτικος - οπ. 16 – Διασκευή. 

20) Ο χορός της Πασιφάης – Δι άσμα- op. 17. Δια βιολί - Κλειδοκύμβαλον. 

21) Πεντοζάλης Νο 2 (Δια το Ηράκλειον)- op.18. 

22) Ο Ερωτόκριτος – Βιτσέντζου Κορνάρου (Σητείας) Διασκευή - op. 19. 

23) Σητειακοί Ξενύκτηδες – op. 20- Δια κλειδοκύμβαλον. 

24) Η Στειακοπούλα – οp..21 – Δια κλειδοκύμβαλον. 

25) Κονδυλιές in Fa No 4. – op. 22 - Δια κλειδοκύμβαλον. 

26) Συλλογή από Motiva Καλογερίδη (Κονδυλιές). 

Από τις παρτιτούρες διαπιστώνομε ότι ο Καλογερίδης αναφέρει ως πρωτότυπα δυο 

κoμμάτια: 1) Κονδυλιές in Fa maggiore - original No1. Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο) και 
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2) Κονδυλιές in Do maggiore - original No 2. Δια κλειδοκύμβαλο (πιάνο). Νέος 

πεντοζάλης. 

Ενώ ως διασκευές αναφέρει τρία κομμάτια: Κονδυλιές Σητειακές και Μαλεβιζιώτικες- 

Διασκευή- Νο 3. Violon op 1., Ο Ερωτόκριτος – Βιτσέντζου Κορνάρου (Σητείας) Διασκευή - 

op. 19. και Κρητικός χορός Σητειακός – Μεραμπελλιώτικος – οp. 6 – Διασκευή. 

Τα υπόλοιπα είναι γραμμένα είτε σαν διασκευές πάνω στα δυο δικά του πρωτότυπα είτε σαν 

δική του καταγραφή από τα αντίστοιχα παραδοσιακά. 

Β) Οι δισκογραφικές καταγραφές περιέχονται σε οκτώ δίσκους διπλής όψης 78 

στροφών και αντιστοιχούν σε 16 μουσικά κομμάτια. Αυτά είναι: 

1) Κοντυλιές Fa maggiore - κρητικός χορός- η δεύτερη σύνθεση με 16 γυρίσματα, η 

κορωνίδα των έργων του Καλογερίδη. Είναι ηχογραφημένη λίγο πριν το 1940. 

2) Κοντυλιές Do maggiore. Νέος πεντοζάλης. Πρωτότυπη κοντυλιά που συντέθηκε 

περίπου το 1929. 

3) Μαλεβιζιώτικος χορός ανάμικτος με ασκομαντούρα σε La minore. 

4) Κοντυλιές ανάμικτες με ασκομαντούρα σε κλίμακα La minοre. Από τις πιο 

αγαπημένες εκτελέσεις, οι μαντουρίστικες, όπως ονομάστηκαν, καθώς το βιολί μιμείται τον 

ήχο της ασκομαντούρας. 

5) Σητειακές και Μαλεβιζιώτικες κοντυλιές σε La maggiore. 

6) Νέος πηδηχτός χορός σε Re maggiore. Πιο αργός ρυθμός σε σχέση με τα συνήθη 

γυρίσματα του πηδηχτου σε κλίμακα Sol maggiore. Ιδανική για ηλικιωμένους χορευτές. 

7) Κρητικός χορός, Σητειακός πηδηχτός-Μεραμπελλιώτικος. 

8) Ηρακλιώτικες κοντυλιές. Διασκευές των κοντυλιών σε Re minore. 

9) Μαλεβιζιώτικος χορός σε La minore.  

10) Κοντυλιές στη Re maggiore. Θεωρούνται από τις πρώτες που πέρασε στη 

δισκογραφία και αποτελούν σύνολο παραδοσιακών και διασκευασμένων παραδοσιακών 

γυρισμάτων από ακούσματα που είχε ο Καλογερίδης πριν πάει στη Γαλλία. 

11) Κοντυλιές στη Fa maggiore, πρώτη σύνθεση με 10 γυρίσματα. 

 12) Κρητική νυχτωδία (καντάδα) σε Re maggiore. Κλασσική παραδοσιακή κοντυλιά 

με δυο γυρίσματα. Εδώ τραγουδιέται και το άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα… 
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13) Οι κανταδόροι (καντάδα). (Άγγελοι δώστε μου φτερά και δύναμη στις πλάτες, να 

περπατώ να κυνηγώ ξανθιές και μαυρομάτες).ή ( Αγγέλοι δώστε μου φτερά και δύναμη τσοι 

πλάτες, να κυνηγήσω στα στενά ξανθές και μαυρομάτες). 

14) Μεραμπελλιώτες ξενύχτηδες (καντάδα) σε La maggiore. Διασκευή της 

παραδοσιακής κοντυλιάς re maggiore με δυο γυρίσματα. 

15) Στειακοπούλα (καντάδα) με πέντε γυρίσματα.  

16) Ερωτόκριτος. Διασκευή των γυρισμάτων της παραδοσιακής μελωδίας και 

προσθήκη νέων γυρισμάτων. 

H μουσική δομή της κοντυλιάς όπως αυτή εκτελέστηκε από τον Καλογερίδη ήταν: 

εισαγωγή (introduction) που προετοίμαζε τον ακροατή να προσέξει, ακολουθούσε η κοντυλιά 

και έκλεινε με το finale που ολοκλήρωνε την ικανοποίηση του ακροατή γι΄ αυτό που είχε 

ακούσει. 

Από το δισκογραφικό έργο του Καλογερίδη διαπιστώνομε δυο κατηγορίες κοντυλιών: 

α) τις χορευτικές με ρυθμό allegro, οι 12 από τις 16 συνθέσεις  και β) τις τραγουδιστές με 

αργό ρυθμό για καντάδες και μαντινάδες που είναι τέσσερεις: (1) Κρητική νυχτωδία, 2) 

Κανταδόροι, 3) Μεραμπαλλιώτες ξενύχτηδες, 4) Στειακοπούλα. Συνολικά στο δισκογραφικό 

έργο του Ε. Καλογερίδη υπάρχουν 228 γυρίσματα. Επίσης, στις παρτιτούρες δεν υπάρχουν 3 

μόνο από τις δισκογραφικές συνθέσεις: οι κοντυλιές σε re maggiore, η Στειακοπούλα και ο 

νέος πηδηχτός χορός. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να πούμε ότι στην πόλη του Ηρακλείου 

συνυπήρχε και η λύρα με κύριο εκπρόσωπο τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα τον Ιωάννη 

Βαρδάκη ή Κοντόχα από τις Αρχάνες (1). 

Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι ο Στρατής Καλογερίδης ήταν η μουσική γέφυρα, 
που ένωσε το παρελθόν με το μέλλον της κρητικής μουσικής. Κατέγραψε, 
δημιούργησε και εκτέλεσε την πατρογονική μουσική κληρονομιά της Ανατολικής 
Κρήτης με ένα μοναδικό τρόπο, μια μεγαλειώδη μαεστρία. Με αυτό τον τρόπο τα 
ακούσματα του 19ου αιώνα δεν παρέμειναν μουσικά απολιθώματα, αλλά απέκτησαν 
σάρκα και οστά στον 20ο αιώνα και στη συνέχεια εξελίχθηκαν και ξαναγύρισαν στο λαό 
που τα γέννησε. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη ποικιλομορφία στην εκτέλεση των 
σητειακών κοντυλιών και των κοντυλιών του Καλογερίδη, καθώς και η αγάπη των 
μουσικών προς αυτές. Ο καθένας από αυτούς τους λαϊκούς μουσικούς τις εκτέλεσε και 
συνεχίζει να τις εκτελεί  ανάλογα με την ψυχική διάθεση, την δεξιοτεχνία και τα 
βιώματά του. Αυτό ήταν και είναι το μυστικό της διαχρονικότητας και συνάμα της 

αθανασίας αυτής της Σητειακής μουσικής μεγαλοφυϊας.  
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ΑΝΘΡΩΠΟΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης, ιατρός Ορθοπαιδικός, κρητικός χορευτής 

Η παρούσα μελέτη είναι μια αναδημοσίευση των άρθρων των Παπαγιαννάκη 

Νικόλαου και Θεοδοσάκη Γεώργιου στα Βιαννίτικα Νέα στις 15-7-178 και 20-10-1980 

αντίστοιχα καθώς του κρητολόγου ιστοριοδίφη Στέργιου Σπανάκη στην ίδια εφημερίδα στις  

15-8-1978. Η ιστορική, κοινωνική και λαογραφική αξία των 3 άρθρων είναι προφανής γι αυτό 

και την εμπλουτίσαμε με βιβλιογραφικά στοιχεία. Η Βιάννος σαν ορεινή περιοχή 

χαρακτηρίζεται από τη χρήση των παρωνυμίων και έτσι εξηγείται η παρουσία τριών άρθρων 

στην τοπική εφημερίδα της Βιάννου. Χαρακτηριστικό λογοτεχνικό παράδειγμα χρήσης 

παρωνυμίων αποτελεί ο Πατούχας του πατέρα του Ελληνικού χρονογραφήματος Ι. 

Κονδυλάκη.  

Είναι γνωστό ότι η ονομασία του ανθρώπου με ένα ή περισσότερα ονόματα είναι 

πανάρχαιο και πανανθρώπινο φαινόμενο. Το σύγχρονο ονοματολογικό σύστημα της 

Ευρώπης φαίνεται να ξεκίνησε από την Ιταλία, όμως οι πηγές του ξεκινούν από το αρχαίο 

Ελληνικό σύστημα. Ο ίδιος ο Όμηρος πιστεύει ότι η ανθρωπονυμία είναι πανανθρώπινη 

συνήθεια. Αυτό φαίνεται στην Οδύσσεια όταν ο Αλκίνοος ρωτάει τον Οδυσσέα πως 

ονομάζεται, διότι πρέπει να έχει και αυτός ένα όνομα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Για τους 

Έλληνες κάθε χρονική περίοδος έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ονοματοθεσίας της. Έτσι 

στην ηρωϊκή εποχή της αρχαιότητας επικρατούν ονόματα που εκθειάζουν πολεμική ικανότητα 

και αρετές, όπως Μενεπτόλεμος, Μενεχάρης. Επειδή όμως το βαφτιστικό όνομα δεν 

επαρκούσε για την διάκριση των ατόμων στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, εμφανίστηκε 

νωρίς η ανάγκη ύπαρξης και δεύτερου διακριτικού ονόματος, του σύγχρονου επώνυμου. Αυτό 

είχε τις ρίζες του στην Ομηρική εποχή, όπου σαν δεύτερο διακριτικό όνομα, επικρατεί το 

πατρωνυμικό επίθετο το οποίο είναι παρωνύμιο. Έτσι ο Αχιλλέας είναι Πηλίδης, ο 

Αγαμέμνονας Ατρείδης, ο Οδυσσέας Λαερτιάδης.  

Στην κλασσική εποχή επικρατεί, είτε: α) ο συνδυασμός του βασικού ονόματος με τη 

γενική του ονόματος του πατέρα αντί του πατρωνυμικού επιθέτου, είτε β) ο συνδυασμός 

βασικού ονόματος και τόπου καταγωγής, ή τέλος γ) πατρώνυμα που δηλώνουν το γένος σε 

παλαιές αριστοκρατικές οικογένειες. Τέτοια παραδείγματα είναι: Σωκράτης Σωφρωνίσκου, 

Περικλής Ξανθίπου, Διόδωρος ο Σικελιώτης, Κλέαρχος ο Λακεδαιμόνιος, Αλκμαιωνίδαι, 

Αιγίδαι. 

 Στη Βυζαντινή περίοδο σαν βασικά ονόματα, επικρατούν τα χριστιανικά ονόματα και  

τα ονόματα αξιωματούχων της αυλής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτά στη συνέχεια 

συνδυάστηκαν με παρωνύμια που συνδέονταν με κάποια ηθικά ή σωματικά χαρακτηριστικά 

του ονομαζόμενου προσώπου, όπως: Ανδρέας (ο ανδρείος), Ευγένιος (ο ευγενής), Γεώργιος 

(ο γεωργός). Έτσι έχομε το Θεόδωρος Ανδρέου, Γεώργιος Βασιλείου. Από αυτά τα 

παρωνύμια σχηματίστηκαν τα επώνυμα στη Βυζαντινή και νεοελληνική περίοδο.  
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Εδώ θα πρέπει να κάνομε και μια αναφορά στα μητρωνυμικά επώνυμα, τα οποία 

στην αρχαία Ελλάδα, αν και ήταν πολύ σπάνια, εντούτοις υπήρχαν, όπως π.χ. ο Απόλλωνας 

λεγόταν Λητοϊδης από τη μητέρα του Λητώ και ο Ερμής Μαιάδας ως γιος της Μαίας. Τα 

μητρωνύμια στην αρχαιότητα εμφανίζονται κυρίως στους Λυκίους της Μικράς Ασίας. 

Μητρωνυμικά επώνυμα συναντάμε και στο Βυζάντιο, όπως  Λεόντιος ο Παυλίνης, Λέων της 

Μαρίας. Οι λόγοι που χρησιμοποιούσαν τα μητρώνυμα ήταν: α) απώλεια ή ξενιτεμός του 

πατέρα ή β) καταπιεσμένος σώγαμπρος. Οι κατηγορίες που συναντάμε είναι: α) από το 

βαπτιστικό της μητέρας (Ελένης Γαρουφαλιάς), β) από το ανδρώνυμο της μητέρας από το 

βαφτιστικό ή το παρατσούκλι του συζύγου (Αλέξαινα, Κώσταινα, Παπαδίτσας), γ) από το 

επάγγελμα της μητέρας ή του άνδρα της (Γιατρούδαινα, Καλόγραιας), δ) από τον τόπο 

καταγωγής της μητέρας (Αμουργιανής, Βλάχας), ε) από σωματικό της ελάττωμα (Καμπούρας, 

Χοντρολένης) και στ) από βαθμό συγγένειας (Γιαγιάς, Νυφούδης).  

Τα ανθρωπονύμια είναι πολύ σημαντικά για την εθνολογία, την Ιστορία, την 

γλωσσολογία. Από τα ανθρωπονύμια μπορούμε να διακρίνομε τις διάφορες κοινωνικές 

ομάδες που συμβιώνουν σε ένα κοινό χώρο, την καταγωγή τους, τις μετακινήσεις τους 

(εθνολογία). Στη γλώσσα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες διότι συμβάλλουν στη 

σύνθεσης της ιστορίας της με την αναδρομή σε παλαιότερα στάδιά της και σε φωνητικές 

μορφές που σήμερα χάθηκαν. Η έρευνα των ανθρωπονυμίων κατανέμεται σε 3 κατηγορίες: α) 
επώνυμα, β) βαφτιστικά ονόματα και γ) παρωνύμια. Στη μελέτη μας θα αναφερθούμε στα 

επώνυμα και τα παρωνύμια. 

Τα επώνυμα προέρχονται: 1) από βαφτιστικά (Βασίλης-Βασιλάκης, Στεφανής-

Στεφανάκης, Ζαχαρίας-Ζαχαράκης), 2) από αξιώματα ή τίτλους: Παπά-Γιάννης-Παπαγιανάκης 

ή Παπαγιάννης, 3) επαγγέλματα: σωμαράς-Σωμαράκης, ράφτης-Ραφτάκης, κασάπης-

Κασαπάκης, 4) από παρωνύμια που προέρχονται από σωματικά και ηθικά χαρακτηριστικά 

(προτερήματα και ελαττώματα) π.χ. γαλανός (άσπρος σαν το γάλα)-Γαλανάκης, μαύρος 

Γιάννης-Μαυρογιάννης-Μαυρογιαννάκης, καρά (μαύρος, δυνατός) Μανώλης-

Καραμανωλάκης, κοντός-Κοντάκης, 5) από τον τόπο καταγωγής, τοπωνύμια Σύμη-Συμιανός-

Συμιανάκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επώνυμο Λιαπάκης που σημαίνει ή λιάπης-

χωροφύλακας ή Τουρκαλβανός. Πολλές φορές για την διάκριση των ανδρών συναντούμε μαζί 

επώνυμο με βαφτιστικό μαζί π.χ. Ραφταντώνης, Μανεταντώνης, Θεοδοσονικολής. Στις 

γυναίκες συναντούμε: 1) τη χρήση του επωνύμου με διάφορες καταλήξεις, όπως: –ινα, -αίνα: 

Τζανίνα, Παπαδάκαινα, Λιαπάκαινα και 2) επώνυμο με βαφτιστικό μαζί με τις ίδιες καταλήξεις 

–ινα, αινα: Ραφταντώναινα, Θεοδοσονικολίνα, Γαιμαλονικολίνα (1).  

Τα παρωνύμια (παρανόμια, παρατσούκλια) υπήρχαν από την αρχαία Ελλάδα. 

Είναι γνωστή η ομιλία του ρήτορα Δημοσθένη το 348-349 π.χ. προς Βοιωτόν που γράφηκε 

για να υποστηρίξει κάποιον Μαντίθεο από το Βοιωτό που πήρε παράνομα το όνομά του. 

Πολλά επώνυμα σε ολόκληρη την Ελλάδα προέρχονται από παρατσούκλια. Στην Κρήτη, τη 

Λέσβο και την Κέρκυρα λέγεται παρανόμι, στη Χίο παραγκώμη, στη Σύρο περιγέλιο, στην 
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αρχαία Ελλάδα παρωνύμιον. Τα παρατσούκλια είναι σημαντικά για τη μελέτη της κοινωνίας, 

της λαογραφίας, της νοοτροπίας, τον πολιτισμό ατομικά και συνολικά για ολόκληρο τον λαό 

(2). Τα παρανόμια μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες: α) ονομαστικά από το όνομα, β) 

σκωπτικά για να δείξουν κάποιο σωματικό ελάττωμα ή ελαττώματα του χαρακτήρα, γ) για να 

εξάρουν προσόντα-ιδιότητες, δ) επαγγελματικά (π.χ. Παπαδάκης από παπάς), ε) τοπωνύμια, 

για να δείξουν τον τόπο καταγωγής και αναφέρονται πάντα σε μετανάστες (π.χ. χανιωτάκης, 

μεραμπελιωτάκης). Γενικά τα παρανόμια διατηρούνται σε ορεινές περιοχές, όπως είναι τα 

Σφακιά, ο Μυλοπόταμος και η Βιάννος (3). 

Πρώτος στην Κρήτη ο Στέργιος Σπανάκης το 1957 δημοσιεύει τη μελέτη Συμβολή 

στην Ιστορία του Λασιθίου κατά την Ενετοκρατία (4). Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύει τα ονόματα 

Λασηθιωτών παχτωτών (ενοικιαστήριο βοσκοτόπων) του Λασηθιώτικου κάμπου το 1583 και 

παρατηρεί ότι τα περισσότερα συνοδεύονταν από παρατσούκλια, που πολλά από αυτά 

υπάρχουν και σήμερα σαν πραγματικά επώνυμα. Στο Λασίθι λένε τα επώνυμα χωρίς το –

άκης που δεν υπήρχε επί ενετοκρατίας. Άλλα παρωνύμια είναι: κοντυλάκης από το 

κοντυλοφόρο, κάποιος πρόγονος ήτανε γραμματισμένος και κρατούσε κοντυλοφόρο, κατά μια 

άλλη άποψη επειδή ο παππούς του δεν είχε αρκετά άχυρα για το γαϊδαρό του ζητούσε δυο-

τρία κοντύλια (χοντρά άχερα). Το παρανόμι Σάντολος είναι από τη λέξη νονός στην κρητική 

διάλεκτο που προκύπτει από την ιταλική λέξη santo δηλ. Άγιος (πνευματικός πατέρας). Άλλα 

επώνυμα είναι: Καρτσάκης από την κάλτσα, Απαλάκης από το απαλός, Κατάκης από τη γάτα, 

Καταπότης από το αυλάκι του νερού, Κούντουρος από την κουντούρα (τα ζώα που έχουν 

κοντή ουρά), Κουταλάκης από την κουτάλα (ωμοπλάτη), Λουλάκης από το λουλάς 

(σωλήνας), Μανδαλάκης από το μάνταλο (σύρτης).  Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι το παρατσούκλι Αθρωπάκη. Ο ιδιοκτήτης του  το πήρε από τον παππού του Νίκο 

Πετράκη που είχε βρει το σακούλι με τα χρήματα του Αρίφ Αγά και του τα παρέδωσε. Αυτός 

τον ονόμασε Άθρωπο, όπως και ο Διογένης και από αυτόν τα παιδιά του ονομάστηκαν 

Αθρωπάκια κι ας ήταν ψηλοί και εύσωμοι (5).   

Τέλος ας δούμε τα παρανόμια που αναφέρει ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο Πατούχα 

που περιλαμβάνουν όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες. Ο Πατούχας (σκωπτικό, 

σωματικό ελάττωμα που αναφέρεται στα μεγάλα πέλματα), ο Τερερές (σκωπτικό, ελάττωμα 

του χαρακτήρα), ο Σμυρνιός (τοπωνύμιο, μετανάστης στη Βιάννο από τη Σμύρνη), ο 

Αστρονόμος (σκωπτικό, ελάττωμα του χαρακτήρα), η Σπυριδολενιά (ονομαστικό, η Ελένη 

Σπυριδάκη), Σαϊτονικολίνα (ονομαστικό, η γυναίκα του Σαϊτονικολή), Σαϊτονικολής 

(ονομαστικό, από το βαφτιστικό όνομα). 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι τα ανθρωπονύμια και τα παρωνύμια είναι αναπόσπαστο 

μέρος της Βιαννίτικης κοινωνίας από τα τέλη του 19ου μέχρι και σήμερα. Αποτελούν βασικά 

στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας και της λαογραφίας της Βιάννου, ενώ ταυτόχρονα 

δείχνουν την ταυτότητα και την καταγωγή των ιδιοκτητών τους.  
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                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  

                                                                  Ξενοδόχος  [1885 – 1965] 

                                                 Στοιχεία από τα παιδία του Κώστα, Μανόλη, Νίκο, Χρυαάνθη κ..ά. 

 

      Ο Ιωάννης  Κων/νου Παπαγιάννης γεννήθηκε το 1885, στην Άνω Βιάννο, από φτωχούς, έντιμους 
ανθρώπους, πολύ αγαπητούς στην κοινωνία του χωριού τους και όχι μόνο. 

Ο πατέρας του, Κων/νος - καλός γεωργός στα μέτρα της εποχής του- όργωνε με ξύλινο αλέτρι και τα 
βόδια του, 

τα λιγοστά άγονα χωράφια του και έβγαζε με πολύ κόπο αλλά χωρίς άγχος, το ψωμί των παιδιών του. 

Ήταν καλόκαρδος άνθρωπος με έξυπνο πηγαίο χιούμορ και δεξιοτέχνης της καλαθοπλεκτικής. 

Η μητέρα του Πετρούλα, ήταν απόγονος των Βαρδιατζήδων, αγωνιστών της απελευθέρωσης της 
Κρήτης από τον 

τουρκικό ζυγό και της ένωσής της με την Ελλάδα. Προκομμένη νοικοκυρά και καταξιωμένη σύντροφος 
του άνδρα της του Κωνσταντή –όπως τον έλεγε. 

      Ο  Ιωάννης το πρώτο από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του ήταν γενικά καλός μαθητής. Διάβαζε την 
«προπαίδεια» τα βράδια με το φως του λύχνου, στο φτωχικό τους σπίτι, στον «Κάτω Μύλο» και 
τελείωσε το 

ονομαστό τότε Σχολείο της Βιάννου, το 1897. Έμεινε  πέντε χρόνια ακόμα στο πατρικό σπίτι και 
βοηθούσε τον πατέρα του στις γεωργικές δουλειές του. 

      Το 1902 σε ηλικία 17 χρονών, λόγω των φυσικών και ψυχικών προτερημάτων του- έφηβος με 
κρητική λεβεντιά και καλή ανατροφή-  τον επέλεξαν οι οργανωτές του Σώματος της Κρητικής 
Χωροφυλακής να υπηρετήσει για 3 χρόνια έφιππος χωροφύλακας στη φρουρά του Ύπατου Αρμοστή 
Κρήτης Πρίγκηπα Γεωργίου επί Κρητικής  Πολιτείας στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. 

      Το 1909 αποστρατεύτηκε εθελοντικά για αναζήτηση καλύτερης ζωής και τύχης. 

Μετά από πολλή και σοβαρή σκέψη αποφάσισε να μεταναστεύσει στη μακρινή Αυστραλία. 
Ενημέρωσε τους γονείς του για την απόφασή του και έχοντας πάρει τη σύμφωνη γνώμη τους και τις 
ευχές τους έφυγε από τη Βιάννο για το πολύ μακρινό και δύσκολο ταξίδι. 

      Μπάρκαρε από τον Πειραιά με εμπορικό καράβι και μετά από περιπετειώδες ταξίδι τριάντα 
περίπου ημερών  

έφθασε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας αρχές του 1910. 

      Γρήγορα βρήκε δουλειά σε αγροτική περιοχή ως εργάτης, στην καλλιέργεια και συγκομιδή 
ζαχαροκάλαμου. 

Με την εργατικότητά του, την τιμιότητα και το δυναμισμό του κέρδισε την εμπιστοσύνη του εργοδότη 
του και 

εξασφάλισε καλύτερους όρους εργασίας και καλό μεροκάματο. 
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     Μετά από  μια πενταετία σκληρής χειρονακτικής εργασίας και αφού είχε εξοικονομήσει 
ικανοποιητικό χρηματικό ποσό και είχε μάθει αρκετά καλά την Αγγλική γλώσσα μετακόμισε στην άλλη 
μεγάλη πόλη της Αυστραλίας την Μελβούρνη. Εκεί εργάστηκε ως ξενοδοχοϋπάλληλος και βοηθός 
μάγειρα με πολύ καλές αποδοχές. Με καλή διαχείριση των εισοδημάτων της μακροχρόνιας καθαρής 
και επίπονης εργασίας του στη ξένη χώρα, αλλά και με τη φρόνιμη και μετρημένη ζωή του δημιούργησε 
ένα ικανοποιητικό χρηματικό κεφάλαιο το οποίο αποφάσισε να μεταφέρει για αξιοποίηση στη πατρίδα 
του. 

      Προς το τέλος του 1924 αφού έκρινε ότι είχε ολοκληρώσει τις 15ετείς κοπιαστικές εργασίες  και 
«Σπουδές» του στο μεγάλο Πανεπιστήμιο της βιοπάλης, επέστρεψε στην αγαπημένη του Βιάννο, 
γεμάτος ζωή χρήσιμες εμπειρίες και καλά οικονομικά…. 

      Η χαρά, η συγκίνηση και υπερηφάνεια των γονέων και αδερφών του ήταν  απερίγραπτη. 
Καινούρια περίοδος δράσης άρχισε για τον Ιωάννη  Παπαγιάννη. 

     Η κοινωνία της Βιάννου εκδήλωσε αμέσως την εκτίμηση και τον θαυμασμό της στον 
αυτοδημιούργητο, επιτυχημένο, χαρισματικό άνδρα του χωριού, ο οποίος ανταπέδωσε στους 
συγχωριανούς του τις φιλοφρονήσεις τους, με σεμνότητα, φιλότιμο και καλή καρδιά. Με το τραγούδι 
του, τις μαντινάδες του, το μαντολίνο του και τους χορούς του, ήταν μια καινούρια ευχάριστη νότα στις 
παρέες και στις συντροφιές τους  Με ξεχωριστό κέφι τραγουδούσε τις παρακάτω Βιαννίτικες 
μαντινάδες γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα. 

 

                                           1.  Μαρίες μου κι Ελένες μου Καλιές και Δεσποινιές μου 

                                               όλες καλά αγαπάτε με χαρώ σας κοπελιές μου. 

                                           2. Πουλάκι μου αηδονάκι μου βιόλα και καντιφέ μου 

                                               μη ροζονάρεις αλλονού και κακοφαίνεταί μου. 

                                          3. Μικρός που είναι ο ντουνιάς άχι και δε με βάνει 

                                              κι η πεθυμιά, αστείρευτη πηγή, και δεν ποκάνει. 

                                          4.  Άφτω και σβήνω και κεντώ, φοβούμαι και τρομάσω  

                                              αποκοτώ κι αγγίζω σου φεύγω μα πάλι αράσω. 

                                          5. Μη φεύγεις μη γιατί πονώ, στο χωρισμό σου φως μου 

                                              το πρόσωπό σου όντε θωρώ γίνεται ο γιατρός μου. 

                                          6. Τα σκαλοπάτια της ζωής στιμάριζετα πρώτα 

                                              δυο-δυο να μη τα δρασκελάς κι αν δεν κατέχεις ρώτα. 

       Αγαπημένο στον ίδιο και στις συντροφιές του ήταν το παλιό παραδοσιακό τραγούδι : 

                                                                 «ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΟ ΔΡΟΣΟΜΗΛΟ»                                                                                                                                                                         

                                         ’’Το μήλον, όσον κρέμεται εις τη δροσομηλίτσα 
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                                          ψήγεται για μαραίνεται, για οι κοτσυφοί το τρώνε, για πέφτει στο 

                                          παράστρατο και παίρνουν το οι διαβάτες. 

                                          Ετσά  ‘ναι δα κι η κοπελιά, σαν έρθει του καιρού  τζη βρίσκει αφορμή 

                                          τση μάνας τζη, κι αιτία του καιρού τζη : Μάνα, στη μέση δε χωρώ, στην 

                                         άκρα τρων΄ οι ψύλλοι κι αν θέσω στα μπροσπόδια σας, γλιστρώ και 

                                         πέφτω κάτω. 

                                         Στρώσε μου μάνα, στην αυλή, όξω στο φεγγαράκι, 

                                         Για να γροικώ και το βοσκό, όντε γλυκοσφυρίζει 

                                         κι όντε λαλεί τα πρόβατα και τα μορφοσταλίζει!   

                                         Μωρή, βοσκόν αγάπησες, μωρή βοσκό θα πάρεις 

                                        απού ΄χουν τα στιβάνια ντου δέκα λογιώ τομάρι 

                                        και γάτινο και σκύλινο και γυτσικό και πρόβειo;  

                                        Μάνα βοσκόν αγάπησα, μάνα βοσκό θα πάρω! 

      Ήταν γλεντζές και χουβαρντάς. Έκανε φιλίες, βαφτίσεις και κουμπαριές στη Βιάννο και σε άλλα 
χωριά. Ακόμη βοήθησε και τις δύο αδερφές του να αποκατασταθούν και να καλοπαντρευτούν. 

      Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και έχοντας στο πρόγραμμα τη δημιουργία δικής του οικογένειας 
έψαχνε την «Αρετούσα» του για να κτίσουν μαζί το σπιτικό τους. 

     Η Βιαννιτοπούλα  Μαρία Εμμ. Κατσαράκη ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και είναι η εκλεκτή 
της καρδιάς του. Είναι  νέα κοπέλα, όμορφη, σεμνή, καλλιεργημένη, καλοστεκούμενη, από καλή 
οικογένεια για οικογένεια και νοικοκυριό. Πιτήδεια στο κέντημα με το χέρι και στον αργαλειό. Έστηνε 
«ανυφαντήρι» και ήξερε πολύ καλά «περαμάτιση». 

    Ο Ιωάννης Κ. Παπαγιάννης και η Μαρία Κατσαράκη του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης το γένος 
Ραπτάκη αρραβωνιάστηκαν το 1925 και παντρεύτηκαν το 1926 στη Βιάννο. 

Απέκτησαν 5 παιδιά. Ο νέος οικογενειάρχης χαρούμενος  ευτυχισμένος και δυνατός προχώρησε πιο 
γρήγορα στην εφαρμογή των σχεδίων του για την αξιοποίηση των χρημάτων του που είχε φέρει σε 
«χρυσό» από την Αυστραλία. Από παλιά είχε στο μυαλό του να φτιάξει δικό του ξενοδοχείο. Πίστευε 
πως η κατασκευή και λειτουργία του ήταν στα μέτρα του. Με τις σκέψεις αυτές άρχισε την κατασκευή 
διώροφου κτιρίου με υπόγειο στο οικόπεδο που είχε αγοράσει αρχές του 1925 στο κέντρο της Βιάννου.  

        Έμπειροι κτίστες οικοδόμοι, ταλαντούχοι μαραγκοί και καλοί εργάτες, όλοι Βιαννίτες με κέφι και 
μεράκι, θεμελίωσαν,έκτισαν και τελείωσαν σχετικά γρήγορα μια γερή, όμορφη πετρόκτιστη οικοδομή, 
με εντυπωσιακή κεραμοσκεπή στέγη. 

     Σ’ αυτό το καινούριο κτίριο λειτούργησε στη Βιάννο προπολεμικά το ξενοδοχείο «ύπνου και 
φαγητού» η  
«ΒΙΕΝΝΑ». 
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Στο ισόγειο ήταν το εστιατόριο με την κουζίνα, στον όροφο τέσσερα δωμάτια ύπνου με 8 συνολικά 
κρεβάτια. 

Στο υπόγειο του κτιρίου, ήταν οι αποθήκες, τα μεγάλα δρύινα βαρέλια για τα κρασιά, τα πιθάρια για το 
λάδι, ο φούρνος για τα ψητά και οι εγκαταστάσεις του καζανιού της ρακής. Στο υπόγειο υπήρχε και το 
λεγόμενο «ΧΑΝΙ» 

για την εξυπηρέτηση των οδοιπόρων μικρών εμπόρων της περιοχής. Εκεί υπήρχε χώρος για τα ζώα 
των πελατών του ξενοδοχείου, καθώς και αποθήκη για την τροφή τους σε άχερα και ταγή. 

     Το εγχείρημα κατασκευής και λειτουργίας Ξενοδοχείου στη Βιάννο, την εποχή εκείνη, θεωρήθηκε 
πολύ αισιόδοξο και παράτολμο λόγω της ανυπαρξίας των απαιτούμενων έργων υποδομής για τη 
στήριξη και την επιτυχία του. Παρά τις δυσκολίες αυτές οι πρώτοι πελάτες του ξενοδοχείου δεν 
άργησαν να έρθουν. Μικροί έμποροι κυρίως παραγγελιοδόχοι υφασμάτων και άλλων εμπορευμάτων 
έφθαναν στη Βιάννο για τη διαφήμιση και διάθεση των προϊόντων που είχαν ζήτηση στην περιοχή. 
Είναι γνωστό ότι στη Βιάννο τότε ανθούσαν πολλά επαγγέλματα. Πολύ καλοί και τακτικοί πελάτες ήταν 
οι καθηγητές του Γυμνασίου της Βιάννου που νοίκιαζαν δωμάτια στο ξενοδοχείο και έβρισκαν καλό 
φαγητό στο εστιατόριό του. 

       Άλλοι καλοί πελάτες του ξενοδοχείου ήταν Ευρωπαίοι αρχαιολόγοι ερευνητές οι οποίοι 
επισκέπτονταν τη Βιάννο και μελετούσαν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και την πλούσια ιστορία της 
περιοχής.. Την υποδοχή και ξενάγηση των αλλοδαπών πελατών του ξενοδοχείου αναλάμβανε ο 
ξενοδόχος με τα αγγλικά του. 

      Γενικά το ξενοδοχείο «πάει καλά». Τα εστιατόριο εμπλουτίστηκε με νέα εδέσματα και γλυκά 
φτιαγμένα από ντόπια καλά υλικά. Με «βιολογικό» γάλα από τα αιγοπρόβατα της «Αγ. Μονής» και του 
«Θεόπιστου» ο ξενοδόχος παρασκεύαζε εξαιρετικό γιαούρτι και θαυμάσιο παγωτό για τους πελάτες 
του ξενοδοχείου και τους κατοίκους του χωριού. 

     Πρωτότυπο και εντυπωσιακό ήταν το αυτοσχέδιο ψυγείο του ξενοδόχου, το οποίο λειτούργησε με 
πάγο και ο οποίος πολλές φορές μεταφερόταν   με το μουλάρι από τα βουνά της Βιάννου. 

     Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, ένας παράξενος πελάτης εγκαταστάθηκε στο ξενοδοχείο. Ήξερε 
πολλά πράγματα για την Ελλάδα και τον άλλο κόσμο και όταν είχε «καλό καιρό» τα έλεγε σαν 
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ» όπως του τα μετέφεραν τα μεσαία, μακρά και βραχέα « κύματα» τα “FM” δεν υπήρχαν.  
Ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που είχε φέρει ο Παπαγιάννης στη Βιάννο. 

    Παράλληλα με την κατασκευή και λειτουργία του ξενοδοχείου του μετέφερε στη Βιάννο και άλλες 
δραστηριότητες και εμπειρίες από τη ζωή και δράση του στην Αυστραλία. 

Φύτεψε και καλλιέργησε συστηματικά μεγάλο αμπέλι στο «Ψυχούλι» και έφτιαχνε εκλεκτό κόκκινο 
κρασί από κρητικές ποικιλίες κοτσιφάλι και μαντηλάρι. Άνοιξε βαθύ πηγάδι σε καλό «κτήμα» με ελιές 
και διάφορα οπωροφόρα δέντρα στην περιοχή «Μουρνιά Μπαμπακομέρκου» όπου εγκατέστησε ένα 
σύνθετο αντλιτικό συγκρότημα το λεγόμενο «ΣΑΚΙΕ» . Η κίνηση και λειτουργία του «ΣΑΚΙΕ» γινόταν με 
το μεγάλο μουλάρι και με το αντλούμενο νερό του πηγαδιού ποτιζόταν όλο το χωράφι.   

     Ακόμη αγόρασε, στην ορεινή περιοχή της Βιάννου «Στσι Δώδεκα Πρίνους» άγονα χωράφια για την 
ανάπτυξη μικρών οικογενειακών κτηνοτροφικών μονάδων. 
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     Σε όλες τις παραπάνω μικρές επιχειρήσεις του ξενοδοχείου στη Βιάννο δούλεψαν πολλοί 
συγχωριανοί του που έβγαζαν το ψωμί τους με τον ιδρώτα του προσώπου τους και ζούσαν με 
αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους.      

     Οι οικονομίες της 15ετούς δουλειάς στην Αυστραλία έγιναν δημιουργικά έργα στη Βιάννο και αυτή η 
προσφορά του δεν ξεχάστηκε.  

      Αξιόλογη ακόμη υπήρξε η έμπρακτη συμμετοχή του ξενοδόχου στη δημιουργία των κοινωφελών 
έργων της Βιάννου. Με ακλόνητη βαθειά πίστη στις αξίες και αρχές της κοινής προσπάθειας και 
αλληλεγγύης εργάστηκε με ξεχωριστό ζήλο και ανιδιοτέλεια στη κοινότητα τον Συνεταιρισμό και στη 
12μελή Επιτροπή του Μιχαήλ Αρχάγγελου. 

     Αλλά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού ήταν πάντα παρών με την οικογένειά του. 

Μετά την δεκαπενταετία [1926-1940], εργώδους παραγωγικής προσπάθειας, επαγγελματικών 
επιτυχιών, οικογενειακής ευτυχίας και κοινωνικής γαλήνης, ήρθε η πενταετία [1941-1945] φρίκης και 
απερίγραπτης οδύνης που σημάδεψαν σκληρά τη ζωή του ξενοδόχου, της οικογένειάς του και όλου του 
λαού της μαρτυρικής επαρχίας Βιάννου. 

     Είναι η περίοδος της κατοχής της Ελλάδας [μετά τον πόλεμο του 1940] από τα στρατεύματα του 
ιταλογερμανικού  Φασισμού, του απάνθρωπου ολοκαυτώματος της μαρτυρικής επαρχίας Βιάννου, των 
ομαδικών εκτελέσεων αμάχων, των φυλακίσεων, των βασανιστηρίων και τουφεκισμών των πατριωτών 
από τους αδίσταχτους εγκληματίες Ναζί του  Χίτλερ- αλλά και η περίοδος του Δοξασμένου, Ηρωικού 
Αντιστασιακού Αγώνα ανδρών και γυναικών κατά του Φασισμού. 

    Ο Ιωάννης Παπαγιάννης για την πατριωτική  δράση του ως μέλος της Επιτροπής Εθνικής 
Αντίστασης με αρχηγό τον αείμνηστο Αλέξανδρο Ραπτόπουλο, συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 1942 
από τις Ιταλικές Αρχές κατοχής της Βιάννου, μεταφέρθηκε στις ιταλικές φυλακές στη Νεάπολη 
Μεραμπέλλου και στη συνέχεια στις φυλακές της Κω και της Ρόδου στα Δωδεκάνησα. Στις 28 
Σεπτεμβρίου 1942 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 χρόνων με απόφαση του Πολεμικού Δικαστηρίου της 
Ρόδου.  

    Μετά την καταδίκη του μεταφέρθηκε σε φυλακές στο Μπάρι της Ιταλίας. Από τότε η γυναίκα του και 
τα παιδιά του έχασαν τα ίχνη του. Δεν ήξεραν αν ήταν ζωντανός ή πεθαμένος, καθώς κάθε επικοινωνία 
μαζί του ήταν αυστηρά απαγορευμένη. Αρχές του 1944 πληροφορήθηκε η γυναίκα του μέσω του 
Ερυθρού Σταυρού ότι ο άντρας της ζούσε και ήταν κρατούμενος στις φυλακές του ΑΡΕΤΣΟ της Ιταλίας. 

    Στο ΑΡΕΤΣΟ παρέμεινε μέχρι την απελευθέρωσή του από τα Συμμαχικά Στρατεύματα κατάληψης 
της Ιταλίας και στις 16 Ιουλίου 1945 παραμονή της Αγίας Μαρίνας μετά από τέσσερα χρόνια εξορίας 
επέστρεψε ελεύθερος στο σπίτι του στη κατεστραμμένη ηρωική μεγάλη Βιάννο. Η υποδοχή του από 
την κοινωνία της Βιάννου ήταν, πραγματικά εντυπωσιακή και αυτονόητη η χαρά και συγκίνηση της 
γυναίκας του και των παιδιών του. 

      Την επομένη της επιστροφής του στη Βιάννο, 17 Ιουλίου 1945, μεγάλη εορτή της Αγίας Μαρίνας, 
πήγε στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου στην Πλάκα με την γυναίκα του και τα παιδιά του και μαζί. 
Προσευχήθηκαν και Δοξολόγησαν το Θεό, για τη χαρά που ξαναγύρισε στο σπίτι τους, με το Θέλημά 
ΤΟΥ. 

    Καταπονημένος, από την περιπέτεια της 4χρονης εξορίας του, αλλά ελεύθερος και αισιόδοξος κοντά 
στην οικογένεια του, άρχισε από την αρχή τον αγώνα της ζωής. Ήταν ένας τιτάνιος αγώνας 
ανασυγκρότησης της κατεστραμμένης από τους κατακτητές οικονομίας του, της ανακούφισης και 
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θεραπείας της ηρωίδας γυναίκας του, της αντιμετώπισης των απαιτήσεων ανατροφής και προόδου των 
τεσσάρων παιδιών του και βέβαια της αναστήλωσης του λεηλατημένου ξενοδοχείου του, αυτού του 
σημαντικού δημιουργήματός της ζωής του. 

      Εργάστηκε και πάλι όπως πάντα, με ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ και τα κατάφερε. 

Γενικά ο Ιωάννης Παπαγιάννης ήταν ένας έντιμος, δραστήριος και δυναμικός  «εργάτης» της ζωής. 
Χριστιανός ορθόδοξος, γνήσιος πατριώτης και καλός οικογενειάρχης. 

     Ήταν ένας καλός «Σαμαρείτης». Σαν « Καλός Καπετάνιος» πέρασε κάβους και φουρτούνες μεγάλες, 
σκληρές δοκιμασίες αμέτρητες και δεν λύγισε. Όμως δύο τραγικά γεγονότα όπως έγιναν και όταν 
έγιναν, τον τραυμάτισαν αθεράπευτα και  ο καημός του ήταν αβάσταχτος. Ο θάνατος του μικρότερου 
παιδιού του, της Βασιλικής σε ηλικία 3 χρονών το 1943 όταν ήταν στη φυλακή και της γυναίκας του το 
1954 σε ηλικία 49 ετών μαζί με όλα τα άλλα λιγόστεψαν τα χρόνια της ζωής του. 

      Ο Ιωάννης Παπαγιάννης από τις 22 Απριλίου 1965 Μεγάλη Πέμπτη αναπαύεται στον οικογενειακό 
του τάφο, στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου της Βιάννου. 

                  « Η μνήμη του είναι αιώνια» 

                   Τον Αντρειωμένο μην τον κλαις……  

                                                                                               Ηράκλειο Νοέμβριος 2011  
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Παλιοί και νέοι επαγγελματίες στα χωριά του Δήμου 
Βιαννου 
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                                          Γ. Δ. Χρηστάκη, Δάσκαλου-Βιβλιοπώλη  

  Στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη, μόνος 
του κάλυπτε όλες του τις ανάγκες. Με την πάροδο του χρόνου και την 
ομαδοποίησή του, τη συγκρότηση των πρώτων κοινωνιών, άρχισε ο επιμερισμός 
απασχόλησης για την εξυπηρέτηση της μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας. Έτσι 
δημιουργήθηκαν τα πρώτα επαγγέλματα.    
    Λίγα την αρχή, με την πάροδο του χρόνου και την παρουσία νέων αναγκών, 
νέα επαγγέλματα δημιουργούνταν για να τις καλύψουν, για να φτάσουμε σήμερα 
στην εξειδίκευση με τις εκατοντάδες επαγγέλματα σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, 
από τη μικρή κοινότητα του χωριού ως το οργανωμένο κράτος, ομάδα κρατών 
ή την Παγκόσμια Κοινότητα. Έτσι το κάθε επάγγελμα, το κάθε μέλος του, με 
συντονισμένο τρόπο μετέχει στην οικονομική δραστηριότητα της μικρής ή 
μεγάλης κοινωνίας που ανήκει. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και 
σωματική ή πνευματική προσπάθεια της  μαθητείας, που είναι απαραίτητη για 
μια αποτελεσματική και εξειδικευμένη παραγωγική απόδοση. 
   Για να γίνει όμως μια σωστή στατιστική εκτίμηση πρέπει να καταφύγουμε σε 
μια ακριβή τεχνολογική περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας.  Με 
την έννοια αυτή, που εκφράζει από τη μια πλευρά τη φύση της προσπάθειας που 
καταβάλλεται  και από την άλλη το σκοπό στον οποίο κατευθύνεται η 
προσπάθεια αυτή,  συνδέεται και η παραδοσιακή διάκριση ανάμεσα στο 
επάγγελμα και στις τέχνες. Αυτός ο καθορισμός είναι ανεπαρκής για να 
χαρακτηρίσει τον πραγματικό ρόλο ενός επαγγέλματος στο χώρο της 
οικονομίας. Μπορεί ωστόσο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ιστορική 
εξέλιξη της έννοιας του επαγγέλματος. 
   Στην αρχαιότητα, τα διάφορα επαγγέλματα στηρίζονταν στην κλίση, συνήθως 
από οικογενειακή παράδοση ή προσωπική τους προτίμηση. Δεν υπήρχε στον 
αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο η συνήθεια της μαθητείας και της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κι αν αυτό ίσχυε για τις ευρύτερες κοινωνίες, από 
πού νωρίς διαμορφώθηκαν εκπαιδευτικά σχολεία. Η Ακαδημία του Πλάτωνα, 
387 π. Χ. , το Λύκειο του μαθητή του Αριστοτέλη, στη συνέχεια, καθώς και 
παρόμοια σχολεία την ίδια περίπου περίοδο στην αρχαία Ινδία και Κίνα, 
διατηρούσαν πολλούς μαθητές, σε φιλοσοφικά κυρίως θέματα. Αλλά και σε 
θέματα τέχνης την ίδια περίοδο ο Πραξιτέλης πλαισιωνόταν από πολλούς 
μαθητές. 
    Στο Μεσαίωνα, οι κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες αναπτύσσονταν 
από τον οργανωμένο κλήρο (κοινόβια, μοναστήρια) και από τις συντεχνίες των 
χειροτεχνών, που διατηρούσαν τις δικές τους σχολές και δικούς τους στόχους, 
στο πλαίσιο κυρίως των θρησκευτικών ταγμάτων.   
      Στην περίοδο της Αναγέννησης με την απαλλαγή της εκπαίδευσης από την 
κηδεμονία του κλήρου τα επαγγέλματα απόκτησαν ανεξάρτητα χαρακτήρα και 
συγκροτήθηκαν οι λαϊκές συντεχνίες των δικηγόρων, των γιατρών, 
φαρμακοποιών, εκπαιδευτικών με τα καθήκοντα και τα προνόμια τους. Μετά ο 



 55 

17ο αιώνα η διαδικασία της συμμόρφωσης της επαγγελματικής δραστηριότητας 
προς τις αρχές του φιλελευθερισμού αποτέλεσε ένα γεγονός αρκετά γενικευμένο 
και  τα διάφορα επαγγέλματα καταστατικά ρυθμίζουν τις εσωτερικές και 
εξωτερικές τους σχέσεις. Η αναγνώρισή τους όμως από το κράτος ακολούθησε 
μια αργή πορεία μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα. Σε  άμεση σύνδεση με τη 
μαθητεία και την τελική φάση της, είναι η άδεια και το δίπλωμα που παρέχουν 
τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε καθορισμένη περιοχή.             
        Η ταξινόμηση όλων των επαγγελμάτων σήμερα και η διάκριση μεταξύ 
χειροτεχνικής και διανοητικής εργασίας (που τα όρια τους  είναι σήμερα 
ιδιαίτερα δύσκολα να καθοριστούν), χρησιμεύει σε μια σωστή αλλά και αναγκαία 
εκτίμηση της εργασιακής κατάστασης στην κοινωνία. 
     Οι επαγγελματίες των χωριών του Δήμου Βιάννου, που θα αναφερθούν στη 
συνέχεια, ανήκουν και στις δυο παραπάνω κατηγορίες. Οι παλαιότεροι άσκησαν 
το επάγγελμα τους κληρονομώντας από τους γονείς τους ή από δική τους 
επιλογή ακολουθώντας την ιδιαίτερη βιολογική κλίση τους προς αυτό, ενώ οι 
νεώτεροι σχεδόν στο σύνολό τους φοίτησαν σε κάποια εξειδικευμένη σχολή.    
      Με τη βοήθεια δυο, τριών ή και περισσοτέρων κατοίκων από το κάθε χωριό, 
συγκεντρώθηκαν τα ονόματα, που θα διαβάσετε στο 5ο αυτό τεύχος ‘‘Βιαννίτες 
Ρίζες’’ και στα επόμενα τεύχη. Παράκληση σε όσους επισημάνουν τυχόν 
παραλείψεις να τις γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση της ΙΛΑΕΒ, για να 
καταχωριστούν σε επόμενο τεύχος.    
Κάτω Βιάννου: 
   Πληροφορίες: Αντώνης Εμμ. Μανδαλάκης, Νίκος Παπαδάκης 
Τα ονόματα με + μπροστά έχουν πεθάνει   
    1. Κληρικοί :+ Δημήτρης Παπαδάκης,  +π΄΄Νικόλαος Λουλάκης, +π΄΄ 
Ιωάννης Μηλιαράς, +π΄΄ Μιχαήλ Δουλγεράκης, π΄΄ Νικόλαος Δουλγεράκης, 
π΄΄ Αντώνιος Ψαρολογάκης. 
    2. Δάσκαλοι : +Ιωάννης Αγγουράκης (Αγγουροδάσκαλος) +Χαράλαμπος 
Τζανάκης, +Ευαγγελία Τζανάκη, +Γεώργιος Ν. Αγγουράκης, Φώτης  
Δουλγεράκης, Μαρία Γ. Βαβουραάκη, Μαρία Αγγουράκη-Τζανάκη, 
Χαράλαμπος Μεραμβελιωτάκης, Μελπομένη Ζ. Δουλγεράκη 
Νηπιαγωγοί: Νίκη Ζ, Δουλγεράκη, Γεωργία Μεραμβελιωτάκη  
    3. Καθηγητές : +Κωνσταντίνος Μηλιατράς, Στυλιανός Μανδαλάκης, Βίλμα 
Βαβουρανάκη, Ευαγγελία Μηλιράκη, Εμμανουήλ Ιωάν. Μανδαλάκης, Βιολέτα 
Μανδαλάκη, Χαρίλαος Εμμ. Βαβουρανάκης,  Βλαδίμηρος Βαβουρανάκης, 
Γεώργιος Βασιλάης, Ευαγγελία Μανδαλάκη, Μαρία Ζ.Δουλγεράκη, Ελένη Ν. 
Παπαδάκη,  Άννα Β. Μηλιαρά, Γεώργιος Ι. Δουλγεράκης, Κατερίνα Ι. 
Δουλγεράκη, Γεώργιος Κ. Αγγουράκης, Ιωάννης Β. Βαββουράνάκης, Ιωάννης 
Ζ.  Αγγουράκης, (Κονταξής), Εύα Μ. Παπαδάκη, Εμμανοήλ Α. Μηλιαράς , 
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Γεώργιος Εμ. Βαβουρανάκης, Κωνσταντίνος Εμ. Βαβουρανάκηςμ, Αριάδνη Στ. 
Βαβουρανάκη. 
Καθηγητής Πληροφορικής: Δημήτρης Ν. Παπαδάκης 
    4. Πάρεδροι Παιδαγωγικού Ινστοτούτου : Χαράλαμπος Χ. Βαβουρανάκης, 
Αντώνιος Ε. Μανδαλάκης. 
   5. Ευρωβουλευτής : Χαράλαμπος Γ. Αγγουράκης 
   6. Μαραγκός-Επιπλοποιός : +Γεώργιος Εμμ. Βαβουρανάκης. 
    7. Παρασκευαστής αναψυκτικών: Γεώργιος Χαραλ.Τζανάκης. 
   8. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων : Εμμανουήλ Χρηστάκης 
  9. Στιβανάδες :  +Ιωάννης Τζανάκης., Μιχαήλ Ι. Τζανάκης. 
  10. Κτίστες με πέτρες : +Εμμανουήλ  Διακάκης, + Δημήτριος 
Βασιλιογιαννάκης, +Εμμανουήλ Παπαδάκης. 
  11. Μπογιατζής-Βαφέας ρούχων : +Στυλιανός Θεοδοσάκης  
  12. Περιπτεριούχος :+Χαράλαμπος Παπαγιαννάκης, Εμμανουήλ Χρηστάκης. 
  13. Καφεζήδες : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Ιωάννης Δουλγεράκης, 
+Γεώργιος Χρηστάκης, +Πολυχρόνης Μηλιαράς, Μιχαήλ Τζανάκης, 
Δημήτρης Βασιλικογιαννάκης, +Νίκος Γ. Αγγουράκης, +Ελευθέριος Μ. 
Δουλγεράκης 
15. Κουρέας : +Ιωάννης Μηλιαράς. 
16. Χασάπης-Κρεοπώλης, : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Ιωάννης 
Δουλγεράκης, +Θεόδωρος Τζανάκης., Μιχαήλ. Ι. Τζανάκης 
17. Πεταλωτής : Γρηγόρης Αρ. Αγγουράκης. 
18. Αλετράς-Ζυγούς-Βολόσυρους : Κωνσταντίνος Μανδαλάκης, +Δημήτρης 
Μεραμβελιωτάκης, +Δημήτρης Μηλιαράς. 
19. Σωμαράς : Δημήτρης Θεοδωράκης, από το Καλάμι κι έμεινε στην Κάτω 
Βιάννο 10 περίπου χρόνια 
20. Καλαθάς : (καλάθια, κοφίνια, κοφινίδες, πανέρια κ. άλ.). 
21. Ντελάλης- Κήρυκας : +Νικόλαος Γ, Μανδαλάκης. 
22. Νερουλάς- Νεροφύλακας- Νερομπεξής : Νικόλαος Εμμ. Μανδαλακης, 
Ιωάννης Εμμ. Μανδαλάκης (Κλέαρχος), Εμμανουήλ Χαράλ. Βαβουρανάκης 
23. Κλαδευτές ελιών, αμαπελιών : +Νικόλαος Αγγουράκης, + Χαράλαμπος  
Φραγκάκης, Ιωάννης Νηστικάκης, Αντώνης, Μεραμβελιωτάκης Εμμαν. 
Σταματουλάκης  
24. Κεντριστές δένδρων : Νικόλαος Εμμ. Μανδαλάκς, Ιωάννης Εμμ. 
Μανδαλάκης (Κλάρχος), Εμμανουήλ Χαρ. Ββουρανάκης. 
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25. Αγροφύλακες : : +Κωνσταντίνος Παπανικόλαου, +Εμμ. Μηλιαράς, +Νίκος  
Γ. Παπαδάκης, +Δημήτρης Χρηστάκης, +Δημήτρης Αγγουράκης  
26. Κτηνίατροι : Αικατερίνη Γ. Βασιλάκη, + Εμμανουήλ Σταματουλακης. 
27. Δικηγόροι : +Χαράλαμπος Χρηστάκης, +Ιωάννης Δουλγεράκης, Αντιγόνη 
Αγγουράκη, Ελευθερία Ι. Δουλγεράκη, Συμβολαιογράφος, Ιωάννα Α. 
Πλαϊνιώτη 
28. Γεωπόνοι : +Εμμανουήλ Βασιλάκης, Γεώργιος Εμμ. Σπανάκης, 
29. Γιατροί : +Εμμανουήλ Γ. Μανδαλάκης, Γεώργιος π΄΄Ιωάν. Μηλιαράς, + 
Εμμανουήλ Σταματουλάκης, Τιτίκα Μανδαλάκη, Μαλβίνα Βαβουρανάκη-
Ασβεστά, Κυριακή Ι. Μανδαλάκη, Χαρίλαος Χαραλ. Βαβουρανάκης, 
Δημήτριος Γ. Μεραμβελιωτάκης, Νεκτάριος Αγγουράκης, Εμμανουήλ Ι. 
Μανδαλάκης, Εμμανουήλ Φωτίου Δουλγεράκης, Δημήτριος Γ. Τζανάκης, 
Εμμανουήλ Στυλ. Μανδαλάκης,  Έμυ Γιαννιτσιώτη, Κατερίνα Φ. Δουλγεράκη,  
Ευαγγέλια Σεμερτζάκη, Βάνα Κατσομήτρου, Πολυξένη Κατσομήτρου, 
Χαράλαμπος Ε. Τζανάκης. 
30. Φαρμακοποιοί : Ελευθέριος Τζανάκης, Ιωάννα Αντ. Μανδαλάκη-
Δασκαλάκη. 
31.Στρατιωτικοί : +Νικόλαος Βαβουρανάκης, +Εμμανοήλ Προνάκης, Μιχαήλ 
Μηλιαράς, Ευκλείδης Τζανάκης, Ζαχαρίας Αγγουράκης, Γεώργιος Νικ. 
Μανδαλάκης. 
32. Αστυνομικοί : +Εμμανουήλ Αντ. Μανδαλάκης (Μανός), +Γεώργιος Μιχ. 
Βαβουρανάκης, +Ιωάννης Μ. Βαβουρανάκης, +Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης, 
+Μιχαήλ Βασιλικογιαννάκης,, +Γρηγόρης Σταματουλάκης,  Ιωάννης 
Αγγουράκης, Νικόλαος Γ. Μανδαλάκης, Νικόλαος Γ. Μανδαλάκης, Νικόλαος 
Εμμ. Αγγουράκης, Κωνσταντίνος π΄΄ Ιωάν. Μηλιαράς. 
33. Ηλεκτρολόγος : Αλέξανδρος Δημ. Παπαδάκης 
34. Αρχαιολόγος : Στυλλιανή Μανδαλάκη, Γεώργιος  Β. Βαβουρανάκης. 
35. Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος : Δημήτριος Σπανάκης, Τρίφωνας 
Μεραμβελιωτάκης 
36, Αγρονομείου : Νικόλαος Μηλιαράς, Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, Ιωάννης 
Ευαγ. Μανδαλάκης. 
37. Οργανοπέκτης : +Στυλιανός Θεοδοσάκης. 
38. Ιεροψάλτες :  +Εμμανουήλ Αντ. Μανδαλάκης (Μάνος), +Κωνσταντίνος 
Μανδαλάκης, +Γεώργος Μιχ. Βαβουρανάκης, +Γεώργιος Δ. Τζανάκης, 
Ιωάννης Αντ. Μεραμβελιωτάκης. 
39. Εμπορικός αντιπρόσωπος : Μύρων Παπαδάκης. 
40. Ρακοκαζανάδες : +Εμμανουήλ Βασιλάκης, Γεώργιος Χαρ. Τζανάκης, 
Δημήτριος Δουλγεράκης. 
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41. Ιδιοκτήτες φάμπρικας : +Εμμανουήλ Σπανάκης, +Εμμανουήλ Βασιλάκης, 
+Ιωάννης Δουλγεράκης. 
 42. Σύγχρονο ελαιουργείο :  Αδελφών Ζαμπετάκη 
43. Τσαγκάρηδες : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Μιχαήλ Τζανάκης 
44. Μουνουχιστές ζώων : +Γρηγόρης Αρ. Αγγουράκης. 
 45. Οικογενειακοί φούρνοι - Φουρνάρισσες : +Μιχαήλ Δουλγεράκη, 
+Γεώργιος Παπαδάκης, Νικόλαος Μανδαλάκης (Κοκόλης), +Ελένη Μηλιαρά, 
+Ιωάννης Αγγουράκης, +Νικόλαος Χρηστάκης, Νικόλαος Βερυκοκάκης, 
 46. Πρακτική μαμή : +Αικατερίνη Μανδαλάκη, +Καλλιόπη Ρολάκη 
47. Κτηνοτρόφοι βοσκοί - Τυροκόμοι : +Δημήτριος Χρηστάκης, +Απόστολος 
Χρηστάκης, +Κωνσταντίνος Μεραμβελιωτάκης, Δημήτριος Μεραμβελιωτάκης, 
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης. 
48. Μελισσοκόμοι : +Ιωάννης Αγγουράκης,  Εμμανουήλ Ι. Μανδαλάκης, 
+Εμμανουήλ Σπανάκης, +Χαράλαμπος Φραγκάκης,  Εμμανουήλ Ευαγ. 
Μανδάλακης, Γεώργιος Ι. Μανδαλάκης         
 49. Κυνηγοί : + Εμμανουήλ Μηλιαράς, Ευάγγελος, Εμμανουήλ Ι. 
Μανδαλάκης, +Γεώργιος Χρηστάκης, Γεώργιος Αγγουράκης, Ιωάννης 
Νηστικάκης. 
50. Μεταξοτρόφοι :  Ελένη Μηλιαρά, Ελένη Βαβουρανάκη, Φωτεινή και 
Καλλιόπη Δουλγεράκη, Ασπασία και Πηνελόπη Παπανικολάου. 
51. Πλέκτρες- Κεντήστρες : Αιμιλία Νικ. Μανδαλάκη, Σοφία Εαυγ. 
Μανδαλάκη,  Μαρία Εμμ. Βαβουρανάκη, Ελένη Αντ. Μεραμβελιωτάκη,  
Μαρίνα Μεραμβελιωτάκη. 
52. Περαματήστρες- Κλώστρες- Ανυφαντούδες : +Μαρία Βαβουρανάκη,+ 
Ελένη Μηλιαρά, Φαλεία Μανδαλάκη-Βασιλικογιαννάκη, Ελένη Βαβουρανάκη. 
53. Ξομπλιάστρες : +Ελένη Μηλιαρά, Ειρήνη Τζανάκη-Μανδαλάκη  
54. Μοδίστρες : +Τιτίκα Ν. Βαβουρανάκης, Σοφία Ν. Μανδαλάκη. 
55. Υπάλληλοι ΑΤΕ : Νικόλαος Ρολάκης, Ιωάννης Εμμ. Μανδαλάκης, 
Γεώργιος Σταματουλάκης 
56. Υπάλληλοι ΕΛΤΑ : Νικόλαος Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Μαργαριτάκης 
57. Υπάλληλοι ΔΕΗ : +Χαράλαμπος Διακάκης, Χαράλαμπος Γεωρ. Τζανάκης. 
58. Τελωνιακοί : Εμμανουήλ Ν. Δουλγεράκης, Γεώργιος Κ. Παπανικολάου, 
Εμμανουήλ Ν. Μανδαλάκης. 
59. Ναυτικοί : +Νικόλαος Χρηστάκης, Απόστολος Χρηστάκης, Ιωάννης Ευαγ. 
Μανδαλάκης. 
60. Ταξιτζήδες : Σταύρος Χαριλ. Βαβουρανάκης. 
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61. Φαμέγιοι : Γεώργιος Αγγουράκης, Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης 
62. Ασφαλιστής : Εμμανουήλ Δουλγεράκης. 
63. Αρχιτέκτων Μηχανικός : Μαρία Στυλ. Μανδαλάκη. 
64. Ιστορία του αρδευτικού δικτύου : Παλιότερα το νερό από τις πηγές ‘‘ 
Μανίτσι’’, τ’ ‘‘Αφρατί’’ και το ‘’ Καμίνι’’  έφτανε στη δεξαμενή κι απ’ εκεί, με 
φυσική ροή, στις βρύσες σε διάφορα σημεία του χωριού, ‘’Καταβλδού, Ακακίας’’ 
κ. αλ.      
  Από τη δεξαμενή, με σταμνιά, έπαιρναν το νερό που ήθελαν για το σπίτι τους, 
ενώ σε γούρνα, που υπήρχε κάτω από τη βρύση πότιζαν τα οικόσιτα ζώα τους.  
Με σταμνιά έπαιρναν νερό και από την πηγή του Καβρού, που ήταν στα 
Λιβάδια. Το ρουχισμό τους, οι κάτοικοι, τον έπλεναν στον ποταμό, όπου έκαναν 
και τις μπουγάδες τους, όπου σε μεγάλες παραστιές ζέσταιναν νερό για το κοφίνι 
με τα ρούχα σκεπασμένα με την αθωμαντίλα  γεμάτη  άθω (στάχτη) και να τ’ 
απλώσουν στα γύρω κλαδιά, για να στεγνώσουν, να τα πάρουν το βράδυ για το 
σπίτι. 
  Τότε βέβαια υπήρχε πολύ νερό τρεχάμενο και πότιζαν τα συνεχόμενα 
περβόλια (στο  ‘‘Αρχοντικό’’ και ‘‘Κάτω Περβόλια’’. Τα τελευταία χρόνια το 
χωριό υδρεύεται από γεωτρήσεις στου ‘‘Καβρού’’ και στο ‘‘ερδάλι’’, απ’ όπου με 
δίκτυο διοχετεύεται στα σπίτια.      
   65. Ιστορία του Δημόσιου φωτισμού του χωριού. Παλιότερα στο χωριό δεν 
υπήρχε Δημόσιος φωτισμός. Ηλεκτροφωτίστηκε από τη ΔΕΗ το 1968.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                      Παρατήρηση 
Το χωριό κάποτε έσζε από κίνηση και ζωή. Τώρα καθημερινά φθίνει κι 
ερημώνεται. Σχολείο έπαψε να λειτουργεί στο χωριό, εφημέριος υπάρχει. 
   Από τους απόδημους Κατωβιαννίτες μερικοί απ’ αυτούς έχουν συντηρήσει τα 
πατρογονικά τους σπίτια και σποραδικά τα επισκέπτονται, άλλοι για να 
μαζέψουν τις ελιές που συνεχίζουν να καλλιεργούν και άλλοι για διακοπές στις 
γιορτές ή το Καλοκαίρι.     
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                  ανθρωπωνύμια 
                                  Γιώργου Ν. Θεοδοσάκη, συντ/χου του ΟΤΕ  

Ο Γιώργης Ν. Θεοδοσάκης, γέννημα και θρέμμα του Χόνδρου, ζει μακριά από 
το χωριό του, αλλά δεν το ξεχνά. Στις καλοκαιρινές διακοπές του το 
επισκέπτεται. Τον περισσότερο χρόνο της εκεί παραμονής του, χρόνια τώρα, 
έχει ασχοληθεί με τη λεπτομερή καταγραφή της κάθε κατηγορίας λαογραφικού 
υλικού, που υπάρχει στο Χόντρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. 
  Για το έργο του συνολικά, γίνεται αναφορά  σε βιβλιοπαρουσίαση του 
τελευταίου του βιβλίου. Εδώ θα γίνει αναφορά στον CΤ  Τόμο των 
Λαογραφικών του «Γηθειές», με περιεχόμενα: Ανθρωπωνυμικά Χόντρου-
Βιάννου, Λαϊκές παραδόσεις, Λαϊκά Κρητικά δίστιχα, Γλωσσολογικές 
καταγραφές, Μύθους και Θρύλους, Λαϊκές προλήψεις, Νεάπολη Κοζάνης, 
Αύγουστος 2009, με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών.  
 Στο τεύχος αυτό του «Β. Ρ.» θα γίνει αναφορά  στο ανθρωπωνυμικό, που στον 
πρόλογό του, σελ. 16 αναφέρει: «Η συλλογή και έρευνα «ανθωπωνυμιών», είναι 
μια σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για το μακρινό παρελθόν όσο και για 
τις πρόσφατες περιόδους. Η εμφάνισή τους ανάγεται στις πρώτες οργανωμένες 
ανθρώπινες κοινωνίες και έχουν σκοπό να διακρίνουν τα μέλη μιας κοινωνίας 
μεταξύ τους, στοιχείο που βοηθάει τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις των 
ανθρώπων. 
   Από τα ιστορικά χρόνια έχομε μαρτυρίες για τη χρήση των ανθωπωνυμικών 
συστημάτων. Η έρευνα τους αποτελεί σχετικά ένα κλάδο της γλωσσολογίας, 
αλλά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αυξάνει συνεχώς γιατί η αξία των 
συμπερασμάτων είναι πολλαπλή και επεκτείνεται σε πολλούς και ποικίλους 
επιστημονικούς κλάδους, Ιδιαίτερα σημαντική είναι, για την Εθνολογία, την 
Ιστορία και τη Γλωσσολογία. 
 Στη συνέχεια αναφέρονται τα ανθρωπωνύμια του Χόντρου κατά κατηγορίες, 
όπως τις παραθέτει ο Γιώργης Θεοδοσάκης:                

Τα βαφτιστικά χριστιανικά ονόματα 
Αγάπη= γυν. όν. στο χωριό μου σε δυο τύπους, Αγαπούλα,(η). Αγαπηνιά. 

Άγγελος = α. ο.  

Αγγελική = γ. ο. Στη βάση του Άγγελος . Αγγελική (η). Αγγελικούλα 

Αθηνά = γ. ο.  Αθηνούλα (η), Αθηνιώ (η) 

Αικατερίνη =γ. ο. Πολύ συνηθισμένο στο χωριό μου. Απαντάται ως Κατερίνη ( η), 
Κατερινιό, (το). Κατινιώ (το), Κατερινιά (η), Κατερίνα (η).  Κατίνα (η).  Κατινάκι (το) 
Καντίκο (η) και Καντικούλα (η) 

Αλέξανδρος = αν. ο. Κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται  από το όνομα του  Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Μακεδόνα Βασιλιά, παρά από τον Πατριάρχη Αλέξανδρο, που γιορτάζει στις 30 
Αυγούστου. 
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Αναστασία = γ. ο Πιθανόν από το όνομα της ομώνυμης Αγίας, πιο πιθανόν όμως από την 
Ανάσταση του Χριστού. Συναντάται και ως Τασία (η), Τασούλα (η), Στασώ (η ), Στασά (η), 
Ανεστασία (η). 

Άννα = γ. ο. Αννίκα (η), Αννάκι (το), Αννιώ (το) 

Αντρέας = α. ο. Από τον ομώνυμο Άγιο Ανδρέα,  Επίσκοπο Κρήτης. 

Αντώνιος = α. ο. Αντώνης (ο),  Αντωνάκης (ο), Αντωνιό (το). 

Απόστολος = α. ο. Από το λειτούργημα των μαθητών του Χριστού. Ελάχιστες φορές γίνεται 
χρήση το Απόστολος. Συνηθίζεται το Αποστόλης (ο), Αποστολάκης (ο), Αποστολιώ (το). 

Αργυρώ = γ. ο. Συνηθίζεται και Αργυρούλα (η). 

Βασίλειος = α. ο. Από τον Άη Βασίλη, από την Καισαρεία. Συνηθίζεται πιο πολύ ο τύπος 
Βασίλης (ο), Βασιλάκι (το),  Βασιλιώ (το).  

Βασιλική = γ. .ο. Βασιλικούλα (η). Βάσω (η), Βασούλα (η). 

Γεώργιος = α. ο. Πιο πολύ συνηθίζεται ο τύπος Γιώργης (ο),  Γιώργος (ο),  Γιωργάκης (ο),  
Γιωργάκι (το), Γιωργιώ (το). Τ’  όνομα Γεώργιος ή Γιώργης στο χωριό μου είναι πολύ 
διαδεδομένο. Στη λατρευτική  ζωή των κατοίκων, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Άη Γιώργης στη 
Φλέγα, που προστατεύει τις σοδειές, και σταμάτησε τη μπουλτόζα στο γκρεμό.  Στο 
Πανηγύρι του, 23 Απριλίου, οι χαρές, τα γλέντια και οι πολλές αρτοκλασίες συγκινούσαν 
ιδιαίτερα κάθε χωριανό για να αποχτήσει τ’ όνομά του. 

 Γεωργία =  γ. ο. Γεωργίτσα (η),  Γεωργούλα (η), Γιωργουλιώ (το). 

Δέσποινα = γ. ο. Από την Παναγία Δέσποινα,  Δεσποινιώ (το), Δεσποινιά (η), Δεσποινάκι 
(το). 

Δημήτριος = α. ο. Πολύ διαδεδομένο  για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στο όνομα 
Γεώργιος. πιο συνηθισμένος  τύπος  Δημήτρης (ο),  Δημητράκι (το), Δημητρώ (το)  και 
λιγότερο το Μήτσος (ο). 

Δήμητρα = γ. ο  Δημητρούλα (η) 

Διονυσία = γ. ο. (η) 

Διονύσιος = α. ο. (ο) συνηθίζεται Διονύσης (ο) 

Διομήδης = α. ο.  περισσότερο από τον αρχαίο βασιλιά Διομήδη. Συνηθίζεται και ως 
Διομηδιώ.   

Δράκος = α. ο.  λέγεται και Δρακάκι (το), Δρακουλιώ (το). Όταν υπήρχε μεγάλη 
θνησιμότητα στα παιδιά, δινόταν το όνομα Δράκος με την έννοια  να είναι γερό σαν το 
Δράκο, για να μπορεί να νικήσει τις ασθένειες και να μην πεθάνει. 

Ειρήνη = γ. ο.  Ειρήνη (η), Ρηνιώ (το),  Ρηνούλα (η ), Ρηνάκι (το). 

Ελένη = γ, ο. Ελένη (η) ο πιο συνηθισμένος τύπος, αλλά και το Ελενιά (η), Λενιώ (η), Λενάκι 
(το),  Ελενίτσα (η), Ελενιώ (το). 

Ελευθέριος = α. ο.   λέγεται κα Λευτέρης (ο),  Λευτεράκης (ο) 

Ελευθερία = γ. ο.  Ελευθερία (η), Λευτεριά (η). 

Ελπίς = γ. ο. συνηθισμένος τύπος Ελπίδα 

Εύανδρος = α. ο.  λέγεται και Βανδράκι (το). 

Ευαγγελία = γ. ο. Πιο συνηθισμένος τύπος , Βαγγελία(η), Βαγγελιώ (η ή το), Βαγγελίτσα(η) 
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Ευγενία = γ. ο. λέγεται και Ευγενούλα (η), Ευγενιώ (η) Βγενούλα (η). Στο χωριό μου έγινε 
πολύ γνωστό από το δημοτικό τραγούδι «Η Ευγενούλα η μοσχονιά κι η μοσχοπαντρεμένη». 
Το ήξεραν και το τραγουδούσαν όλες οι γυναίκες. 

Ζαχαρίας = α. ο. Λέγεται και Ζαχάρης (ο), Ζαχαριώ (το). 

Ζαχαρένια = γ. ο.  λέγεται και Ζαχαρούλα (η), Ζαχαρίτσα (η). 

Ζωή = γ. ο. συνηθισμένος και ο τύπος Ζωίτσα (η).  

Ηλέκτρα = γ. ο. Συνηθισμένος τύπος και το Λέχτρα (η). φεύγει το η και το κ γίνεται χ. 

Ηρακλής= α. ο.  λέγεται και Ηρακλειώ (το), Ηρακλάκι (το). 

Θεόδωρος = α. ο. συνηθισμένοι τύποι, Θοδωρής (ο), Θόδωρος (ο), Θοδωράκι (το). Στη 
Μακεδονία το όνομα Θεόδωρος γιορτάζεται πάντα το πρώτο Σάββατο  της Μ. Σαρακοστής. 

Θεονύφη = γ. ο. (Θεός +νύφη), νύμφη του Θεού. 

Θεόφιλος  = α. ο. (Θεός + φολώ) = ( αγαπώ τον Θεό ). Συνηθίζεται και στον τύπο, 
Θεοφιλιώ (το), Φιλιώ (το). 

Ιωάννα = γ. ο, συνηθίζεται πολύ το Γιαννούλα (η). 

Ιωάννης = α. ο. Πιο πολύ συνηθίζονται τα, Γιάννης  (ο), Γιαννάκος (ο), Γιαννακός (ο), 
Γιαννάκης (ο), Γιαννιώ (το), Γιαννακό (το), Γιαννάκι (το) 

Κυριακή = γ. ο. συνηθίζεται το Κυριακιώ (το), Κούλα (η). 

Κωνσταντίνα = γ. ο. συνηθίζονται τα Ντίνα (η), Ντινιώ (το), Ντινάκι (το). 

Κωνσταντίνος = α. ο.  συνηθισμένοι τύποι Κωστής (ο), Κωστάκης (ο),    Κωστάκι (το), οι 
δυο τύποι Κωσταντής (ο) και Κωστάντης (ο), υπήρχαν στο χωριό μου στις  προηγούμενες 
δεκαετίες. Σπάνια λέγεται ο τύπος Κώτσος (ο), γιατί συνδέεται στο χωριό μου με την έννοια  
του κορόιδου. « Τον πιάσανε Κώτσο» ή « Εγώ δεν πιάνομαι Κώτσος». 

Λαμπρινή = γ. ο. Σπάνιο όνομα στο Χόντρο. 

Μαγδαλινή = γ. ο.  (η) 

Μαρία = γ. ο.  συνηθίζονται οι τύποι, Μαρία (η), Μαρίκα (η), Μαριγώ (η),  Μαργιώ (η ή το), 
Μαρικάκι (το), Μαριγούλα (η), Μαργή (η), Μαρούλι (το). 

Μαριάνθη = γ. ο. Συνηθίζονται τα, Μαριανθούλα (η), Ανθούλα (η),  Ανθή (η) αλλά και τα 
Αριάνθη (η) και Αργιάνθη (η). 

Μαρίνα =  γ. ο.  συνηθίζονταιτα Μαρινιώ (το) και Μαρινάκι (το). 

Μαρίνος = α. ο.  

Μιχαήλ = α. ο.  Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι Μιχάλης (ο).  Άλλοι τύποι, Μιχαλιώ  (το),  
Μιχαλιός (ο), Μιχαλάκι (το),  Μιχαλής (ο)  και ο μοναδικός τύπος Μιχαλαριάς (ο). 

Μύρων = α. ο. συνηθίζονται τα Μύρος (ο), Μύρωνας (ο), Μυρωνιό (το).  

Νεκτάριος = α. ο. Συνηθίζονται τα Νεχτάριος (ο) και Νεχταρούλι (το). 

Νικήτας = α. ο.  συνηθίζονται τα Νικητάκι το) και Νικητώ (το). 

Νικόλαος = α. ο.  συνηθίζονται τα Νίκος (ο), Νικολής (ο),Νικόλας (ο), Κοκάλας (ο). 
Νικολάκι (το), Νικάκι  (το). 

Ξανθίππη = γ. ο. 

Ουρανία = γ. ο.  Συνηθίζονται τα Ουρανία (η), Ουρανιώ (το), Ουρανάκι  (το).    
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Πελαγία = γ. ο.  συναντάται σε δυο τύπος, Παλαγία (η) και Πελαγιώ  

Παύλος = α. ο. συνηθίζονται τα Παυλής (ο) και Παυλάκι (το). 

Προκόπιος = α. ο. συνηθίζεται Προκόπης (ο) και Προκοπάκι (το). 

Πολυχρόνιος = α. ο. λέγεται και Πολυχρόνης (ο),  Χρόνης (ο),  Χρονάρα (η), Χρονιώ (το). 

Ρένος = α. ο. χαϊδευτικό Ειρηναίος 

Σοφία = γ. ο.  λέγεται και Σοφούλα (η), Σόφη (η),  Σοφιάκι (το). 

Στυλιανή = γ. ο. λέγεται και Στέλλα (η),  Στελιώ (το), Στελάκι (το), Στελιανή (η).  

Στυλιανός = α. ο.  λέγεται και Στέλιος (ο), Στελιανός (ο),  Στελάκος (ο), Στελάκι  (το). 

Τσινιά, Τσιτσινούλα, Τσιτσινιώ  = γ. ο.  (η)  

Φανούριος = α. ο. λέγεται και Φανούρης (ο), Φανουράκης (ο), Φανουργιώ (το),  Φανουράκι 
(το). 

Φιλοθέα = γ. ο. λέγεται και Φλοθέη. 

Φραγκίσκος = α. ο.  λέγεται καi Φραγκίσκος (o),  ή Φραγκιάς (ο). 

Φωτεινή = γ. ο.  λέγεται και Φώτα (η), Φωτεινούλα (η), Φωτεινάκι (το), Φωτεινιώ (το). 

Χριστόφορος = γ.  ο. λέγεται και Χριστοφοράκης (ο), Χριστοφοράκι (το). 

Χριστίνα = γ. ο.  συναντάται και ως Χριστινιά (η), Χριστινούλα (η), Χριστινιώ (το). 

 
Βαπτιστικά ονόματα: 

1.  Από την ελληνική παράδοση (Αρχαϊα_Μεσαιωνική_ Νέα) 

Αιμίλιος =  α. ο.  

Αλίκη = γ. ο.  

Ανδρονίκη = γ. ο. από τη βυζαντινή περίοδο  

Αριστείδης = α. ο. 

Αριστοτέλης =  α. ο.  

Άρτα  = γ. ο.  λέγεται και Αρτούλα (η). 

Αταλάνθη ή Αταλάντη =  γ. ο. 

Ασπασία = γ. ο. συναντάται και ως Ασπασούλα (η) Ασπασώ (η). 

Καλλιόπη = γ. ο.  λέγεται και Καλλιοπάκι (το),  Πόπη ή Πέπη (η). 

Κλεάνθη = γ. ο. 

Ναυσικά = γ. ο.  από την παράδοση 

Ξανθίνη = γ . ο. σπάνιο όνομα 

Πολύμνια = γ. ο. Μούσα της αρχαίας εποχής, λέγεται κα Πολυμιάκη (το) 

Πολυξένη = γ. ο. , από την παράδοση. 

Χαρίκλεια = γ. ο.  συναντάται και Χαρικλειά (η), Χαρικλειώ (η), Χαρούλα (η).   
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2. Με πνεύμα ελεύθερης δημιουργίας από το ελληνικό λεξιλόγιο 

Γαρεφαλιά =  γ. ο. από το φυτό Γαρυφαλιά 

Διαμάντω = γ. ο.  συναντάται και ως Διάμαντα (η). 

 Ροδάνθη = γ. ο.  λέγεται και Ροδούλα (η). 

Χρύσανθος = α. ο.  από το χρυσό +άνθος 

3. Από ξένη επίδραση 

Αμαλία =γ. ο.  σύζυγος του βασιλιά Όθων. 

Βύρων = α. ο.   Άγγλος ποιητής, φιλέλληνας 

Φρειδερίκη = γ. ο. σύζυγος του βασιλιά Παύλου 
    
Επώνυμα  Χόνδρου – Βιάννου 
      Τα επώνυμα είναι οικογενειακά ονόματα και αποτελούν επίσημο στοιχείο αναγνώρισης. 
Είναι υποχρεωτικά και κληρονομούνται στους απογόνους. Ακολουθούν τα βαπτιστικά και 
προέκυψαν από την ανάγκη για μεγαλύτερη διάκριση.  Βασικές πηγές για τη δημιουργία τους 
στάθηκαν τα βαπτιστικά και τα παρωνύμια(παρατσούκλια, παρανόμια),  καθώς επαγγέλματα, 
αξιώματα , τίτλους, σωματικά και ηθικά χαρακτηριστικά ή τόπο καταγωγής. 

1. Αγγουράκης, 2. Βαβουρανάκης, 3. Βασιλάκης, 4. Βελιβασάκης, 5. Γαλανάκης, 

6. Γιαμαλάκης, 7.   Δαμουλάκης, 8  Ζαϊμάκης, 9. Ζαχαράκης, 10. Ζουράρης,                                

11. Θεοδοσάκης, 12. Καραμανωλάκης,  13. Κασαπάκης, 14, Κονσολάκης, 15. Κοντάκης,   

16. Κρασανάκης, 17. Κρασάς, 18. Λιαπάκης, 19. Μανετάκης, 20. Μακρυγιωργάκης,                    

21. Μαυρογιαννάκης, 22. Μικρογιαννάκης, 23. Μορφουλάκης,  24. Παπαγιαννάκης,                

25. Παπαδάκης, 26. Ραπτάκης, 27, Σερμάκης, 28. Στιβακτάκης, 29. Στεφανάκης,  

30. Στραταντωνάκης. 31. Συμιανάκης, 32. Σχοινάκης, 33. Σωμαράκης, 34. Τζανάκης, 

35. Χαριτάκης, 36, Χερσονιωτάκης, 37. Χριστοδουλάκης, 38. Χρηστάκης. 39. 
Ψαρολογάκης. 
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Παραδοσιακά αλλοτεσινά επαγγέλματα 

A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων 
                                      Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου 

 2ο μέρος 

                                                                                                                                                                                                                       
283. Νεροφόρος- υδρονομέας = αυτός που με το σκαπέτι, το μανάρι, την 
τσουγκράνα, το τριτσέτο καθάριζε του χωμάτινους καταπότες για να πηγαίνει πιο 
εύκολα το νερό στο χωράφι για πότισμα. Έτσι λέγεται και σήμερα αυτός που 
κατανέμει το νερό. Λέγεται και νερομπεξής. 
284. Νιόλουρα = τα λούρα και το υνί για το όργωμα. 

285. Νιταδόρος = ο ξυλογλύπτης για τα τέμπλα των ναών, προσκυνητάρια, θρόνους 
δεσποτικούς, στασίδια κ. ά.  χρησιμοποιεί ξύλα από λεύκα, φλαμουριά ή κ. ά..  

286. Ντίνα = δοχείο μεγάλης χωρητικότητας, συνήθως για λάδι. 

287. Ντουκιάνι = το καφενείο ή και το παντοπωλείο. 

288. Ντρουβάς = σάκος με κορδόνια για να κρεμιέται. Κατασκευάζεται στον 
αργαλειό  από μαλλί προβάτων ή τρίχες κατσικιών. 

289. Νηματερό = μακρύ ξύλινο ραβδί, για να νηματούνε (παρακινούνε) τα ζώα, για 
να προχωρούνε σε ώρα εργασίας ( π.χ. τα βόδια στο όργωμα). Στη μια του άκρη 
ήταν στερεωμένη μεταλλική μυτερή λιμαρισμένη μπρόκα. Λέγεται και βουκέντρι ή 
βουκεντράκι.  

290.  Ντερμιτζής = αυτός που επεξεργάζεται με τη φωτιά τα σίδερα για να φτιάξει 
διάφορα εργαλεία ( σκαπέτια, κασμάδες, τσάπες, μανάρες, μαναράκια, σκεπάρνια, 
υνιά,  λούρα, τσεκούρια, τσουγκράνες, σιδερένιες πόρτες, αυλόπορτες,  κλειδαριές, 
κλειδιά, κοντεμερί, λουκέτα, χερούλια, υνιά, λούρα, πέταλα,  αρδάκτους κ. ά.). 

291. Ντενεκετζής =  αυτός που με υλικά τον τσίγκο, τον τενεκέ, το καλάι, το 
κολλητήρι και με εργαλεία το σφυρί, τη φουφού, το ψαλίδι, το μέτρο τη  λαβίδα και 
το κομπάσο κατασκευάζει διάφορα σκεύη του νοικοκυριού, όπως: κουβάδες, 
φανάρια, τσιγκάκια, σκάφες, κάρτα, ψησταριές, φουφούδες, μαγκάλια κ.ά..  

292. Ξαίνω = αραιώνω τα μαλλιά των προβάτων με τα χέρια ή τα χερόχτενα και τα 
διαμορφώνω σε «τουλούπες» ή «κορκίδες». 

293. Ξεματίζω = με το στόμα ή το μαχαίρι βγάζω το μαύρο μάτι από το ξερό κουκί 
για να ψήνεται καλύτερα και να φεύγει από μέσα, αν υπάρχει, το μαμούνι.   
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294. Ξεπασουλιστήρι = μεταλλικό ή ξύλινο ραβδάκι που μ’ αυτό βγάζουνε την 
καρβουνίδα που δημιουργείται στο φτύλι του λύχνου κι έτσι φέγγει καλύτερα. 

295. Ξερολιθιά = τοίχος από πέτρες χωρίς τη χρησιμοποίηση λάσπης από χώμα 
οτιδήποτε άλλο. Γίνεται συνήθως σε κατηφορικά εδάφη, που oι ξερολιθιές 
μετατρέπουνε, το έδαφος, σε πεζούλες και η καλλιέργεια τους είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη. 

296. Ξεροτήγανο = σπιτικό νόστιμο γλυκό που παρασκευάζεται με ειδική συνταγή. 
Xρησιμοποιούνται φύλλα ζύμης και άλλα υλικά.  

297. Ξεφαίνω ή ξυφαίνω = τελειώνω το ανυφαντικό στο αργαστήρι.  

298. ξεφαντώνω = μεγάλη διασκέδαση με χορούς, τραγούδια, ποτά και φαγητά. 

299. Ξινάρι = κοφτερό σιδερένιο τσεκούρι. Μ’ αυτό καθαρίζουν τα δένδρα από τους 
λεπτούς βλαστούς που πρέπει να φύγουν από το δένδρο. 

300. Ξόμπλια = τα ωραία σχέδια στα υφαντά. Για να γίνουν περνούσαν χρωματιστές 
κλωστές μέσα από το στημόνι. Γινόταν από ειδική τεχνίτρια, την ξομπλιάστρα. 

301. Ξύγγλες = δυο σιδερένιες ή ξύλινες πήχες σε σχήμα Χ με μεταλλικά δοντάκια 
στις άκρες. Μ’ αυτές κρατούσανε τεντωμένο το υφαντό, μεταξύ του πετάλου και 
του αυτιού. 

302. Ξυλίκι = κυλινδρικό λεπτό ξύλο, 70 εκατοστών μήκος. Μ’ αυτό ανοίγουνε, τη 
ζύμη  από αλεύρι σταριού, σε φύλλα για την παρασκευή διαφόρων σπιτικών 
ζυμαρικών: μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες, μπουρέκια, μακαρόνια. 

303. Ξυλογαϊδάρα = ξύλινο εργαλείο με τρίποδα, για να σπαθίζουν το λινάρι και να 
του βγάζουν το ξύλινο μέρος και να μένουν μόνο οι ίνες τα «σκουλιά». 

304. Ξυλογλύπτης =  αυτός που τα διάφορα εργαλεία του (γλύφανα, διαφόρων 
διαστάσεων) κατασκευάζει κουτιά, μικρά και μεγάλα, πιρούνια, κουτάλια, 
σφραγίδες,  πιάτα, χτένια, μουσικά όργανα, τυλιγάδια, αργαστηρόξυλα 
διακοσμημένα κ.ά. χρησιμοποιεί ξύλο ελιάς, καρυδιάς, πεύκου, λεύκης, 
κυπαρισσιού, πρίνου κ. ά.  

305. Ξυλοτέχνης = αυτός που με το πριόνι, την πλάνια τον ξυλοφά, το σφυρί την 
τανάλια κα τις μπρόκες κατασκευάζει, μπαούλα, κασέλες, πιατοθήκες, βολόσυρους, 
ζυγάλετρα, θρηνάκια, μεσοδόκια, δοκάρια κ. ά.. Χρησιμοποιεί  ξύλα ελιάς, πρίνου, 
μουριάς, καρυδιάς κ. ά.  

306. Ξυλοφάς = ατσάλινο πλατύ ξυλουργικό εργαλείο με δοντάκια και με ξύλινο 
χερούλι. Με αυτό λειαίνουν διάφορα ξύλα, σανίδια, στελιάρια κ. ά.  
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307. Ξινόχοντρος ή τραχανάς = στάρι χοντραλεσμένο στο χερόμυλο, βρασμένο σε 
ξινόγαλο (ξίγαλο). Στη συνέχεια απλώνεται στον ήλιο, στεγνώνει  από τα υγρά και 
αποτελεί εξαίρετο νόστιμο ζυμαρικό. 

  308. Ξωλαλώ ή ξελαλώ = καθοδηγώ το κοπάδι για τη βοσκή ή μέσα στη μάντρα για 
να πάνε να τα αρμέξουν στην είσοδο της μάντρας, συνήθως. 

309. Ομαθιές ή αμαθιές =  με ειδική συνταγή μαγειρικής χρησιμοποιούνε χοιρινά  
έντερα, που τα γεμίζουν με ρύζι ή τραχανά, κομμάτια από συκώτι, εντόσθια, καρδιά 
και διάφορα μπαχαρικά. Είναι πολύ νόστιμο. 

310. Οχταφυλλάτη βράκα =  ήταν από τσόχα και ραβόταν από ειδικό ράπτη, τον 
τερζή. Αποτελούσε κύριο εξάρτημα της Κρητικής φορεσιάς. Με την πλούσια 
φουφούλα της που κατά το περπάτημα κινούνταν αριστερά-δεξιά έδειχνε μια 
μεγαλοπρέπεια και  λεβεντιά στους κομψευόμενους «μελιτακομέσιδες» της εποχής. 

311. Παγίδα = σιδερένιο κατασκεύασμα με πριονωτές δαγκάνες για να πιάνουνε τα 
ποντίκια αλλά και λαγούς, αρκάλους, αλεπούδες κ. ά.. 

312. Παλέτσα = υφαντό με κουρέλια  από παλιά ρούχα.  Τη διπλώνανε και τη 
ράβανε σε μεγάλα σακιά για να μεταφέρουν  άχυρα ή ξηρά χόρτα. Τη 
χρησιμοποιούσαν και ως κάλυμμα σε αχυρόστρωμα ή και στρωσίδι σε φτωχόσπιτα.  

313. Πανιέρι = κάνιστρο πλεγμένο με κλωστή από ράπες σταριού. 

314. Πανιστής = μακρύ ξύλινο ραβδί στη μια του άκρη προσαρμοσμένα παλιά 
πανιά. Τον χρησιμοποιούσαν για να καθαρίσουν τον ξυλόφουρνο, μετά από το 
ζέσταμά του και πριν βάλουνε μέσα το ψωμί. Για να μην καούν τα πανιά τα έβρεχαν 
πιο μπροστά στο νερό που είχαν σ’ ένα κουβά.  

315. Πανωκαύκαλο - κατωκαύκαλο = το πάνω και κάτω μέρος της 
παξιμαδιασμένης κριθινοκουλούρας.  

316. Πανωμύλι = η πάνω πέτρα του χερόμυλου, που γυρίζει με το ξύλινο χειραγώνι 
που έχει. 

317. Πανωπόρτι = το πάνω μέρος της ξύλινης πόρτας που ανοίγει σαν παράθυρο. Σ’ 
αυτό τοποθετείται η κλειδαριά και δεύτερος μάνταλος (ξύλινος σύρτης), ο πρώτος 
μπαίνει στην κυρίως πόρτα. 

318. Παραδοσάκουλο = υφαντό μικρό σακούλι με κορδόνι για να κλείνει. Εκεί 
βάζανε τους παράδες (χρήματά) τους. (παράδες = τούρκικο νόμισμα). 

319. Παρασθιά ή παραστιά = η πετρόκτιστη θέση για την τοποθέτηση του 
τσικαλιού για να ζεσταθεί από τα αναμμένα ξύλα που τοποθετούνται κάτω από 
αυτό για να ψηθεί το φαγητό.  
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320. Παρασύρα = σκούπα. Γίνεται από βούρλα,  φινοκαλιά,  νταρί ή αστοιβίδα. Η 
καλύτερη είναι από βούρλα θυσανωτά.  

321. Παρούθια = αγριόξυλα που στερεώνονται στο «ποδάρι του αλετριού δεξιά και 
αριστερά, βοηθούν στο άνοιγμα της αυλακιάς. 

322. Πατανία = πλουμιστό πολύχρωμο υφαντό κλινοσκέπασμα από μπαμπάκι και 
στημόνι από μαλλί. 

323. Πατητήρες = υφασμάτινες γερές λουρίδες, εξάρτημα του αργαλειού. Δένονται 
στα κάτω καλάμια των «μίτων» και καταλήγουνε κάτω από τα πόδια της υφάντρας, 
στο «πατητηρόξυλο».  Μ’ αυτές πιεζόμενες με τα πόδια ανοίγει το στημόνι για να 
περάσει η σαϊτα.  

324. Πεζούλι = λιθόκτιστο χαμηλό πατάρι μέσα κι έξω από το σπίτι. Για να κάθονται 
άνετα πάνω το στρώνουν με παλέτσες, κουρελούδες ή με ψάθα.  

325. Πελέκι =  ειδική πέτρα που την επεξεργάζεται ο λιθοξόος σε ό,τι μέγεθος 
χρειάζεται. Το τοποθετούσανε σε γωνιές τοίχων, σε καμπαναριά, σε καμάρες, σε 
παραστάδες, σε ανώφυλλα παραθυριών ή πορτών, σε τζάκια κ.ά. 

326. Πενταθέλικο = κορδόνι πλεγμένο με πέντε νηματοθελιές. 

327. Πενταρόλι =  μυτερό από σίδερο εργαλείο του λιθοξόου. 

328. Πέρδικα του νερόμυλου = ξύλινο εξάρτημα που ρυθμίζει την ποσότητα του 
καρπού που πρέπει να πέφτει από την κοφινίδα στις μυλόπετρες. 

329. Περόνα = σύρμα μεταλλικό ή στέρεο ξύλινο. Τοποθετείται μέσα στη σαϊτα για 
να περιστρέφεται το μασούρι. Στηρίζεται σε δυο μικρές εσωτερικές τρυπίτσες που 
έχει η σαϊτα τ’ αργαλειού. 

330. Περσιγκιά = τα πολύ φανταχτερά κοσμήματα και στολίδια. 

331. Περτσίνι = χειροποίητο καρφί από μαλακό μέταλλο. Το χρησιμοποιούνε για να 
ενώσουνε κομμάτια μετάλλων. 

332. Πέταλλο = α) αυτό που βάζει ο πεταλωτής ή πεταλάς στην οπλή του κάθε 
ποδαριού στο άλογο, στο μουλάρι, στο γάιδαρο. Το τοποθετεί με ιδιαίτερη τέχνη ο 
πεταλωτής, με ειδικά εργαλεία, για να μην κάμει ζημιά στο πόδι του ζώου. Το 
πέταλο είναι από μέταλλο σε σχήμα ημικυκλικό. β) πέταλο λέγεται και το εξάρτημα 
του αργαλειού, που έχει τα «μπράτσα», τις «μασέλες» και τη λαβή. Ανάμεσα στις 
λαβές τοποθετείται το χτένι. 

333. Πετεινός =  ο κόκορας αλλά και ο επικρουστήρας στα όπλα.  
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334. Πετροθελειά = πελεκημένη πέτρα χτισμένη στον τοίχο της αυλής, που 
προεξέχει. Έχει μια τρύπα όπου περνά το σκοινί που είναι δεμένο το ζώο. 

 335. Πετράς = αυτός που επεξεργάζεται τις πέτρες, λέγεται και πετροκόπος και 
λιθοξόος. Χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία: τις σφίνες, τον μπίκο, τη βαριά, τη 
βαριοπούλα, το λοστό, την καρμανιόλα, τη γωνιά κ. ά. διαμορφώνει καντουνάδες 
(ρουκούνους), για τις γωνιές των τοίχων πελεκητές). Κατασκεύαζαν ανώφλια και 
κατώφλια, σκάλες, παραστιές, κορνίζες, κιονόκρανα, βρύσες, μποτζάλε των 
πηγαδιών, καμπαναριά, γούρνες, αγιόθυρα, ντουλαπάκια στους τοίχους και πολλά 
άλλα.  

336.  Πετροκόφινο = γερό κοφίνι από βέργες λυγαριάς. Μ’ αυτά μεταφέρανε μικρές 
πέτρες στους χτίστες πάνω στη σκαλωσιά για να τις χρησιμοποιήσουν οι μαστόροι. 
Τα χρησιμοποιούσαν όμως και για να μεταφέρουν τις πέτρες, όταν καθάριζαν απ’ 
αυτές ένα χωράφι. Τις συγκέντρωναν σε μια άκρη και γινόταν ένας τρόχαλος, όπως 
τον έλεγαν.  

337. Πετρολεκανίδα = μεγάλη πήλινη λεκάνη, με αυτιά και παχιά τοιχώματα. 

338. Πηδηκτός = ομαδικός Κρητικός χορός, πολύ ωραίος, όπως και ο πεντοζάλης ( 
έχει πέντε ζάλα- βήματα). Επειδή ο πηδηκτός έχει πεταχτές και ζωηρές στροφές, 
που τις λένε «όρσες» ή «όρτσες», γι’ αυτό ίσως να έχει πάρει το όνομά του από τον 
αρχαίο χορό του «Ορσίτη». 

339. Πιθαρόγαστρα = γλάστρα, από πιθάρι, για τα λουλούδια.  

340. Πιθαρόπλακα = στρογγυλή πέτρινη ή πήλινη πλάκα που σκεπάζουμε το 
λαδοπίθαρο ή το   σταροπίθαρο                                                                                                                                              
341. Πίνακας = συνήθως ορθογώνια πελεκημένη, από αγριόδενδρο, σκάφη. Μ’ 
αυτήν μάζευαν την τσίπα από το γάλα. Πίνακας λέγεται και ο μαυροπίνακας του 
σχολείου, καθώς και κατάσταση με δίφορα στοιχεία π.χ ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων κλπ.  

342. Πινακωτή =  μονοκόμματη σανίδα μήκους 1 περίπου μ. και 30 εκ. πλάτους. 
Πάνω σ’ αυτήν τοποθετούσαν το ζυμωμένο ψωμί για να το μεταφέρουν κοντά στο 
φούρνο, να το βάλλουν μέσα σ’ αυτόν με το φτυάρι για να ψηθεί. 

343. Πιτοπούλι ή σκλερόπιττα = σταρένιο ή κριθαρένιο παρασκεύασμα, ψήνεται 
στο τηγάνι και χρησιμοποιείται ως ψωμί.  

344. Πλακωτάρι =  εξάρτημα του πιεστηρίου της φάμπρικας. Μ’ αυτό πιεζόταν οι 
μποξάδες   ( ντροβάδες ή πανιά), γεμάτα με ζύμη. Με την πίεση έρεαν το λάδι και 
τα υγρά που περιέχουν οι ελιές.  
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345. Πλαταντζίκι ή πλακαντζίκι = πρόχειρη κροτίδα. Τη χρησιμοποιούν τα παιδιά 
μόλις πει ο παπάς το Χριστός Ανέστη, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. 

346. Πλεκτή = σειρά από πλεγμένα, σε ξύλινη βέργα ή και χωρίς αυτή, κρεμμύδια ή 
σκόρδα. Την κρεμούσαν στη συνέχεια για να ξεραθούνε. Απ’ αυτήν τα αφαιρούσαν 
λίγα-λίγα για να χρησιμοποιηθούν.  

347. Ποδάρι = βασικό εξάρτημα στο αλέτρι, από γερό ξύλο, συνήθως από πρίνο. Στο 
μπροστινό μέρος τοποθετείται το «υνί», στη μέση η «σπάθη», στα πλάγια τα 
«παρούθια», στο πίσω μέρος σε ανοιγμένη υποδοχή στηριζόταν το «σταβάρι» και 
πιο πίσω η «έχερη».                            

348. Πόρτεγο = το πιο κύριο δωμάτιο της παλιάς κρητικής κατοικίας. 

349. Πορτέλα = η εξώπορτα του σπιτιού. Ήταν συνήθως πολύ μεγάλη με χερούλια 
και κερκέλια, μάσκουλα, κλειδαριά, κοντεμερί και χτυπητήρι. 

350. Πορτί (πορτάκι) = μικρή πόρτα για να μπαινοβγαίνουνε πιο γρήγορα και να 
μην ανοίγουν τη μεγάλη πόρτα.                 

351. Πορτομάγουλο = η αριστερή και δεξιά πλευρά της πόρτας όπου στηρίζονταν οι 
κάσες  με την πόρτα ή τα πορτόφυλλα, αν ήταν δίφυλλη. Ήταν χτισμένη με πελέκια. 

352. Πορτοστασιά = το πετροπελέκητο κούφωμα της πόρτας.  

353. Ποτίστρα = σκαφιδωτός κορμός δένδρου, που τη γέμιζαν με νερό για να πίνουν 
τα ζώα. 

354. Προσώμι = μάλλινη υφαντή και πλουμιστή λουρίδα, 80 περίπου εκατοστά και 
πλάτους 30 εκ., στην  άκρη είχε κρόσσια. Το τοποθετούσαν οι γυναίκες στον ώμο 
τους και πάνω σ’ αυτό τοποθετούσαν το γεμάτο με νερό σταμνί, που μετέφεραν 
από τη βρύση, για να μη βραχούν αν έφευγε νερό από το σταμνί κατά τη μεταφορά 
του στο σπίτι.  

355. Ράγλος = σιδερένιος γερός γάντζος με περιστροφική κίνηση. Τον κάρφωναν 
στον κορμό του δένδρου που ήθελαν να μεταφέρουν. Στην άλλη άκρη του έδεναν 
γερό σκοινί και το τραβούσαν με τα χέρια ή το έδεναν στα σκαρβέλια του σωμαριού 
του ζώου που με τη δύναμη του τραβούσε τον κορμό.  

356. Ρασίδι ή ρασί = ολόμαλλο χνουδάτο με κουκούλα παλτό του βοσκού και του 
αγρότη γενικότερα, άνδρα και γυναίκας.  Δεν διαπερνούσε το νερό της βροχής. 

357. Ρασόβρακα = υφασμάτινη μάλλινη ανδρική βράκα του Κρητικού. 
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358. Ρασοπατητής = αυτός που ξυπόλυτος πατούσε, μέσα σε πλαγιαστά 
τοποθετημένη σκάφη κομμάτια υφάσματος για να ράψουνε το ρασίδι. Στη διάρκεια 
του πατήματος, έβρεχαν το ύφασμα με σαπουνάδα, για να μαλακώνει. 

359. Ράσπα = εργαλείο του τσαγκάρη, ελαφρά καμπυλωτή λίμα. Τη 
χρησιμοποιούσε για να σπάσει τις «ξυλόμπροκες», που κατά το κάρφωμα της σόλας 
περνούσαν στο εσωτερικό του παπουτσιού ή του στιβανιού.  

360. Ραφτοκάλαθο  και ραφτοκόφινο = μικρά καλαθάκια, πλεκτά από καλάμι ή 
ράπες σταριού, χωρίς αυτιά. Σ’ αυτά τοποθετούσαν οι γυναίκες καρούλια, κλωστές, 
βελόνες, βελονάκια, καρφίτσες, ψαλίδια, τη δαχτυλήθρα κ.ά.  

361. Ριζάρι = αγριόχορτο στις άγονες βουνοπλαγιές. Με το ανεξίτηλο (πορτοκαλί)  
χρώμα του, που με ειδική συνταγή βράζανε τις ρίζες του κι έβαφαν τα ρούχα.  

362. Ριζοβελονιά = είδος της τέχνης του κεντήματος. 

363. Ροδόσταμο ή ροδόσταμνο = απόσταγμα από ροδοπέταλα. Χρησιμοποιείται 
στη ζαχαμαροπλαστική  και για τον αρωματισμό χώρων. 

364. Ρόδωμα = αργιλώδες χώμα, ανακατεμένο με άχυρα, το τοποθετούσαν στις 
χωματένιες στέγες πάνω από τα καλάμια, τις σκίζες ή τα σανίδια που έχουν 
τοποθετηθεί πάνω από τα δοκάρια. 

365. Ρόκα = λεπτό βλαστός με χαχάλες ή λεπτό ραβδί εμφυτεμμένα σ’ αυτό μικρές 
λουρίδες από καλάμι, δημιουργώντας σφαιρική επιφάνεια σαν φούσκα. Σ’ αυτές 
έκλωθαν μαλλιά, λινάρι, μπαμπάκι. Στην πρώτη κλώθανε τις κορκίδες και στη 
δεύτερη το εκλεκτό λεπτό μαλλί.                                                                                                           
366. Ροκόδεμα = κεντητή υφαντή πλουμιστή λουρίδα. Μ’ αυτήν σφίγγανε την του                              
λούπα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
στη φουσκώροκα για να μην φεύγει. Συνήθως στην άκρη της κρεμούσαν ένα παλιό 
κέρμα. 

367. Ρομπολί = μονοκόμματο γυναικείο φόρεμα χωρίς «ζιπόνι» και φούστα. 

368. Ροστέλο = ξύλινη χοντρή χτένα με μεταλλικά καρφιά. Τη χρησιμοποιούσε 
κατάλληλα η ανυφαντού 

369. Ρουκάνι = εργαλείο του μαραγκού (ξυλουργού), ένας από τους τύπους πλάνης 
που χρησιμοποιεί. 

370. Ρούκουνας = η πελεκημένη πέτρα που τοποθετείται στις γωνίες των τοίχων. 

371. Ρουμανέτο = πολύχρωμο γυναικείο επανωφόρι με κεντήματα στο κάτω του 
μέρος. 
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372. Ρούμπα = εξάρτημα του ρακοκάζανου. 

373.  Ρουμπάρα = η τρύπα που είχε η στέρνα στον πυθμένα (στον πάτο) για να 
φεύγει το νερό. Φράζεται μ’ ένα πελεκημένο ξύλο, το «ρουμπαρόξυλο». 

374. Ρωμάνα = είδος αχλαδιού, αρωματικό μεγάλου μεγέθους. Άλλα είδη είναι τα 
κοκκινάπιδα, τα δροσάπιδα, οι κοντούλες, τ’ ασπράπιδα, μηλάπιδα  κ.ά. 

375. Σαϊτα = εξάρτημα του αργαλειού. Βαθουλωτό ελαφρό ξύλο φουσκωτό στη 
μέση και λεπτό στις δυο άκρες όπου τοποθετείται το μασούρι με το υφάδι. Μ’ 
αυτήν, που την κινεί με τα χέρια της η ανυφάντρα, περνά το υφάδι ανάμεσα στο 
στημόνι που ανοίγει με την κίνηση του πετάλου μπρος-πίσω. Σαϊτες λένε και τα 
κανάλια που περνά το νερό του ποταμιού. σαϊτες λένε και το διπλωμένο χαρτί με 
μύτη μπροστά και φαρδύ πίσω, που το πετάνε τα παιδιά και διασκεδάζουν, όπως 
σκίζει τον αέρα και πηγαίνει μακριά.  

376. Σακί = υφαντός μπαμπακερός ή και μάλλινος σάκος. Χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή τη φύλαξη διαφόρων καρπών: σιτηρά, αμύγδαλα, καρύδια, 
φουντούκια, φιστίκια κ. ά.. μεγάλα σακιά λέγονταν σάκες, που τις χρησιμοποιούσαν 
για να μεταφέρουν τα άχυρα από το αλώνι στον αχυρώνα. 

377. Σακιές = μαγγανοπήγαδο. Τελειοποιημένο αντλητικό σύστημα, που 
αντικατέστησε το παλιό χειροκίνητο «γεράνι» και το «ράγλο». Κινείται με ζώο 
(γάιδαρο ή άλλο), αλυσίδα με κουβάδες, ο ένας πίσω από τον άλλο, που 
ανεβοκατεβαίνει στο πηγάδι. Στο βύθισμα στο νερό οι κουβάδες γεμίζουν και στο 
ανέβασμα στην κορυφή αδειάζουν σε αυλάκι που φέρνει το νερό στον καταπότη ή 
στη στέρνα.  

378. Σακοράφη ή σακοράφα = χοντρή μακριά βελόνα που ράβουν φάρδους, 
παλέτσες, σάκους.  

379. Σακούλι = υφαντό με χρωματιστά σχέδια  σακούλι με κορδόνια( βαστάγια , τα 
σακουλοβάσταγα), για να κρεμιέται στους ώμους. Τοποθετούσανε τρόφιμα όταν 
πήγαιναν στα χωράφια για δουλειά η για να βόσκουν τα ζώα τους.  

380. Σαλιάρα ή σαλιαρίτσα = κομμάτι ύφασμα με λαιμόκοψη και κορδόνια. Το 
βάζουνε στο λαιμό του μωρού για να μη λερώνεται την ώρα που τα ταϊζουν. 
Συνήθως έχει διάφορα παιδικά κεντήματα, παπάκια, πεταλούδες κ.ά.. 

381. Σαμιά = το σημάδι με το οποίο οι βοσκοί σημαδεύουν τα ζώα τους για να 
ξεχωρίζουν από τα ζώα των άλλων βοσκών. Το σημάδι έμπαινε  στα αυτιά και ήταν 
ομοιόμορφο σε όλα τα ζώα του κάθε κτηνοτρόφου. Λέγεται πως στην Κρήτη 
υπάρχουν 18 διαφορετικές σαμιές.  



 73 

382. Σανίδι = τ’ αυλάκια στο περβόλι (στον κήπο), που είναι στη σειρά και 
ποτίζονται από την ίδια κόψα. 

383. Σάρακας = εργαλείο του ξυλουργού, λεπτή ατσάλινη λουρίδα με δοντάκια στη 
μια πλευρά και ξύλινο χερούλι.                

384. Σαρκοτσίγκελο = το χρησιμοποιούσαν οι μαμές για να βγάλουν ευκολότερα το 
έμβρυο από τη λουχούνα. Όπως λέγεται ήταν λεπτό ξύλινο εργαλείο. 

385. Σασεπό = όπλο που γέμιζε από πίσω (οπισθογεμές). Τα φυσίγγια του ήτανε 
από χοντρό πανί. Μέσα στο πανί αυτό τυλίγανε το μπαρούτι και το καψούλι. 

 386. Σβίγα = χειροκίνητος κυλινδρικός τροχός με δυο διαφορετικές χρήσεις: α) 
τυλίγανε το μετάξι που έβγαινε από τα κουκούλια και β) τυλίγανε το σκοινί για να 
βγάζανε νερό με τον κουβά από το πηγάδι (βαρούλκο). 

387. Σβούρος = ξύλινος μικρούτσικος κώνος με σιδερένια μύτη και εξογκωμένος στο 
άλλο μέρος. Τα παιδιά τυλίγανε στο σώμα του ένα σπάγκο και με κατάλληλη κίνηση 
τον ρίχνανε στο έδαφος κι άρχιζε να γυρίζει. Σβούρους λένε και τα καφεκίτρινα 
έντομα που τρώνε τις μέλισσες και  το τσίμπημά του είναι οδυνηρό. 

388.  Σγόμπα = εργαλείο που τρυπούσανε τα ξύλα οι γεωργοί.  

389. Σειράδι = πλεξούδα μαλλιών που πέφτει στο σβέρκο της γυναίκας. 

390. Σείστρο = το γλωσσίδι της καμπάνας, το σήμαντρο. 

391. Σελάδικα = καβάλα στο άλογο με ανοιχτά τα σκέλη, τα πόδια κρέμονται 
αριστερά και δεξιά. Οι γυναίκες δεν καβαλίκευαν σελάδικα αλλά στα πλαγια. 

392. Σίγλα ή σιγλί = χάλκινο δοχείο με χερούλι. Το χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι 
για τυροκομική, οι μπογιατζήδες για βαφές. Το μικρό σιγλί παίρνει και ο παπάς και 
ραντίζει τα σπίτια στο Μεγάλο Αγιασμό (τα Φώτα). 

393. Σιντεροτσίκαλο = μεγάλο χάλκινο τσικάλι. Βράζανε χόρτα, ζυμαρικά και νερό 
για την μπουγάδα. 

394. Σινί = μεγάλος ανάβαθος χάλκινος δίσκος. Σ’ αυτόν συνήθως ψήνανε πίτες. 

395. Σιτζίμι = γερός ανθεκτικός σπάγκος. 

396. Σίτινος = ψωμί από αλεύρι σταριού. Αλεύρι από κριθάρι γίνεται το κρίθινο 
ψωμί. 

397. Σκάλεθρο = μοιάζει με το θρηνάκι. Είναι ξύλινο και μ’ αυτό σκορπούσανε τα 
στάχια στο αλώνι, για ν’ αλωνιστούνε καλύτερα. 

398. Σκαλίδα = φαρδύ σκαπέτι. 
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399. Σκαλοθυρίδα = τρύπες στον τοίχο για να στηριχθεί η σκαλωσιά με τα μαδέρια 
και τους δοκούς. 

400. Σκαλούνι ή σκαλοπάτι = ένα από τα τμήματα της σκάλας, ξύλινης, πέτρινης, 
σιδερένιας, σταθερής ή μετακινούμενης  ή ακόμη και ανεμόσκαλας  που πατάμε 
διαδοχικά για να την ανέβουμε. Για να είναι εύκολο το ανέβασμα το ένα σκαλοπάτι 
από το άλλο πρέπει να είναι σε ύψος 18 περίπου εκατοστά. 

401. Σκαμνί = χαμηλό, μικρό ξύλινο κάθισμα, συνήθως για παιδιά.  

402. Σκαπετοστέλιαρο = μακρύ σε κυλινδρικό σχήμα από ξύλο πρίνου, οξιάς ή 
αγριελιάς που στη μια του άκρη στηρίζεται το σκαπέτι. 

403. Σκαρβέλι = εξαρτήματα στο σωμάρι. Είναι δυο στο πίσω μέρος όρθια και δυο 
μπροστά πλαγιαστά. Σ’ αυτά περνά το σκοινί (φόρτωμα), για να στερεωθεί στο 
σωμάρι το φορτίο (τσουβάλια, κόφες, στάχια κ. ά.). 

404. Σκάφη = κατασκευασμένη από σανίδια, (σπάνια από χοντρό κορμό δένδρου 
βαθουλωμένο με τα σκεπάρνι). Σ’ αυτήν ζυμώνανε τη ζύμη για το ψωμί, ενώ σε 
άλλη έπλεναν τον ρουχισμό της οικογένειας. 

 405. Σκεπάρνι = σιδερένιο με ξυλολαβή εργαλείο του ξυλουργού, του οικοδόμου 
και του γεωργού. 

406. Σκίζα = πλατύ και μακρύ ξύλο από πεύκο, που τη βάζανε πάνω από τα 
δοκάρια, όταν στέγαζαν το σπίτι. 

407. Σκιζάφτι = η σχισμή στο αυτί των αιγοπροβάτων. Την έκανε ο βοσκός από τα 
πάνω προς τα κάτω.  

408. Σκλαβέρι = τύπος κουδουνιού στο λαιμό των αιγοπροβάτων. 

409. Σκουλί = λεπτές μακριές ίνες (μαλλιού, λιναριού ή μπαμαπακιού). 

410. Σκούλος = το κυβοειδές πίσω μέρος του σκεπαρνιού και του μαναριού. 
Σκούλος λέγεται κι ένα είδος χόρτου. Τρώγεται ωμό και μαγειρεμένο. 

411. Σκουτέλι = πήλινη μικρή λεκάνη. Λέγεται και το μικρό φιλοδώρημα σε φαγητό 
(σκουτελικό). 

412. Σμαγδάλι = σχισμή στο φούρνο ή στον πύργο απ’ όπου χτυπούσαν τον εχθρό 
(Τουφεκίστρα, ανοιχτή από το εσωτερικό  και με μικρό άνοιγμα απ’ έξω. 

413. Σουλτούκος = ανδρικό ένδυμα λίγο πιο μακρύ από το σακάκι. 

414.  Σούρος = το ξύλινο ή από φελλό  πώμα του μπουκαλιού. 

415. Σοφάς = εσωτερικό πατάρι από γερά σανίδια. Χρησιμοποιούνταν για κρεβάτι. 
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416. Σοφράς = στρογγυλό ξύλινο χαμηλό τραπέζι με δυο πλατιά πόδια. Εκεί 
πλάθανε το ψωμιά, κουλουράκια, γλυκά, ανοίγανε φύλλο ζύμης, καθαρίζανε το 
στάρι ή το κριθάρι από πέτρες ή άλλα αντικείμενα που έπρεπε να φύγουν.    

417. Σπάθη =  ξύλο, συνήθως, από πρίνο 80 περίπου εκ. μήκος, 20 εκ. πλάτος και 
1,5 εκ πάχος, που ενώνει το «ποδάρι» με το «σταβάρι» το αλετριού.  

418. Σποροντρουβάς = ντρουβάς από τρίχα που βάζει, ο σπορέας, τον καρπό που 
θα σπείρει. Τον κρεμά στο λαιμό του και πριν οργώσει το τμήμα που έχει χωρίσει 
(τη σπορά), τριγυρνά σ’ αυτό και σκορπά με το χέρι του, λίγο-λίγο, το σπόρο αραιά 
τον ένα από τον άλλο.  

419.  Σποροσακούλα=  σακούλα, πάνινη, που ο γεωργός τοποθετούσε το σπόρο 
που θα έσπερνε σε μια μέρα. 

420. Σταβάρι = εξάρτημα του αλετριού. Μακρύ κυλινδρικό, από γερό ξύλο. 
Σφηνώνεται σ’ εγκοπή στο πίσω μέρος του ποδαριού, στη συνέχει στηρίζεται στη 
σπάθη, μέσα από διαμπερή τρύπα που έχει ανοιχτεί σ’ αυτό. Είναι συνήθως 
μονοκόμματο ή και σε δυο κομμάτια, που το δεύτερο λέγεται ακροστάβαρο. Λίγο 
πριν από την άκρη του υπάρχει γερό χοντρό καρφί που περνά από τα λούρα για να 
συνδεθεί το αλέτρι με τον ζυγό. 

421. Στάκα = το υπόλοιπο από το βράσιμο της τσίπας του γαλάτου (το ανθόγαλο), 
για να πάρουν το βούτυρο. Μαγειρεμένο με κρίθινο αλεύρι είναι η στάκα. 

422. Σταμναγκάθι = πολύ νόστιμο και υγιεινό χόρτο του βουνού ή και παραλιακών 
περιοχών. Τρώγεται ωμό σαλάτα ή μαγειρεμένο με κατσικίσιο κρέας αυγολέμονο ή 
και σκέτο βραστό με συμπλήρωμα τηγανητές πατάτες. Σταμναγκάθι λέγεται και 
μικρός αγκαθωτός θάμνος. Με κομμάτια απ’ αυτό κλείνανε το στόμιο στο σταμνί ή 
στη λαϊνα, για να μην μπαίνουν μέσα ζωύφια ή σκουπίδια.  

423. Σταμνί ή λαϊνι = πήλινο δοχείο σε ωοειδές σχήμα. Έχει λαιμό και δυο 
αντικριστά χερούλια. Χωράει 8 περίπου λίτρα νερό, που το μεταφέρανε από την 
πηγή, τη βρύση ή το πηγάδι και το διατηρούσε πολύ δροσερό. Καμιά φορά έβαζαν 
μέσα κρασί. Χρησιμοποιούνταν και ως μέτρο. Έβγαλε 50 ή 100 ή 200 σταμνιά κρασί.  

424. Σταμνοστάτης = κοιλότητα στον τοίχο, σπάνια σε δένδρο ή και σε χτιστό 
πατάρι, σε ύψος του στήθους, όπου τοποθετούσαν το σταμνί.  

425. Σταυροχτενισά = είδος χτενίσματος της γυναίκας. 

426. Σταφιστής = όργανο του μυλωνά για να ελέγχει την ισομερή επαφή στις 
μυλόπετρες. 
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427. Σταφνίζω = ρυθμίζω στο «περαμάτισμα» ή στο «μιτοχτένισμα» τα νήματα του 
στημονιού να κατανεμηθούνε συμμετρικά στις «θύρες» του χτενιού και στις θηλιές 
των μίτων. 

428. Στεγή =  η στέγη του σπιτιού (μεσοδόκια, δοκάρια, φιαλώματα, ρόδωμα, 
χωμάτισμα.  

429. Στελιάρι = η ξύλινη χερολαβή διαφορών εργαλείων (σκαπέτι, κασμάς, μανάρα, 
σκεπάρνι, βαριά, παλάμη κ. ά. 

430. Στηθούρι = εξάρτημα της ανδρικής ενδυμασίας, πάνω  από το πουκάμισο. 
Υφαντός, από πανί μπαμαπακερό ή από χασέ ή από μετάξι, θώρακας με πλουμιά ή 
ριγάτος. 

431. Στιβακτής ή ξαξάς = διαχώριζε (στοίβαζε) τα μαλλιά των αρνιών και τα 
προετοίμαζε για το ξάσιμο.  Χρησιμοποιούσε ειδικό εργαλείο το «δοξάρι»,  
στρογγυλό μακρύ καμπυλωτό ξύλο, με μια «κόρδα». Με τους παλμούς της κόρδας, 
που δημιουργούσε με τα δάχτυλά του, στοιβαζότανε τα μαλλιά. 

432. Στιβάνι. =  ψηλή δερμάτινη μπότα, που φτάνει μέχρι λίγο πιο κάτω από την 
κλείδωση του γονάτου. Το μέρος που καλύπτει το πόδι κάτω από τους αστραγάλους 
λέγεται «μουζάκι» κι από κει και πάνω «καλάμι». 

433. Στιμαδόρος =  αυτός που εκτιμά τις αγροζημιές και ορκίζεται μπροστά στον 
αγρονόμο. 

434. Στουμούλα ή μουστούχα = φίμωτρο από βούρλα, σπάγκο, σκοινί ή σύρμα, 
πλεγμένο κατάλληλα για να χωρεί τη μούρη (το πρόσωπο) του ζώου, βοδιού, 
κατσίκας, προβάτου, σκύλου, γαϊδάρου, για να μην τρώνε, να πίνουν ή να 
δαγκάνουν. 

435. Στούμπωμα = το πώμα που τοποθετούμε στο στόμιο των διάφορων δοχείων 
(φιάλες, νταμουντζάνες, βαρέλια, τσικάλια, αλλά κα σε οχετούς. Ανάλογα με το 
δοχείο είναι το σχήμα και το μέγεθος του στουμπώματος. 

436. Στραβοράβδι = ελικοειδές ξύλινο ραβδί  από πρίνο, αγριελιά, μυρτιά, 
ασφένταμο ή μουριά ειδικός βλαστός.  

437. Στράφυλα ή στέμφυλα ή τσίκουδα = τα υπόλοιπα μετά από το πάτημα των 
σταφυλιών, για να πάρουμε το μούστο ( το κρασί). Από αυτά με την απόσταξη 
παίρνουμε τη ρακή (τσικουδιά). Με την απόσταξη παίρνουμε ρακή και από τα 
μούρα, τα σύκα, τ’ αχλάδια κ.ά.  

438. Στρουφογκερά = μάσκουλο, μεντεσές, που ανοίγει τα πορτοπαράθυρα.  
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439. Στρουφομακάρουνα ή σκιφτομακάρουνα ή λαζάνια = ζυμαρικό 
παρασκεύασμα. Η μαγείρισσα παίρνει σιταρένια ζύμη και την πλάθει πάνω στο 
σοφρά σε κυλινδρικά κομμάτια 30 περίπου εκ. το κόβει με το μαχαίρι σε μικρά 
τεμάχια των 2 περίπου εκ., πατάει στη συνέχεια με το δάχτυλό της το κάθε κομμάτι 
στη μέση του. Βράζουν στη συνέχεια σε ζουμί από κατσικίσιο ή άλλο κρέας ή και σε 
σκέτο νερό και σερβίρονται ανακατεμμένα με ανθότυρο.  

440. Στρόφα =  εξάρτημα της φάμπρικας με κοχλιώσεις. Βοηθούσε στην πίεση, στον 
όλο μηχανισμό του πιεστηρίου. 

441. Σύγκερο ή μελόπιτα = η κηρύθρα μαζί με το μέλι της. 

442. Σύρτης = μακρύ ξύλινο κοντάρι που με αυτό ο φούρναρης καθάριζε τον 
φούρνο από τα κάρβουνα και στη συνέχεια με τον πανιστή, μετά το ζέσταμα του 
φούρνου για να ψήσει τα ψωμιά.  

443. Σφεντίλι = στρογγυλό ξύλινο μικρό κωνοειδές εξάρτημα με τρύπα στη μέση. 
τοποθετείται στο κάτω μέρος του  αρδαχτιού για να το διευκολύνει στις στροφές 
του στο κλώσιμο. 

444. Σφίχτης = ξύλινος μοχλός που με αυτόν η υφάντρα περιστρέφει τα δυο «αντιά» 
του αργαστηριού.  

445. Σχοινοπλόκος = αυτός που με ίνες από λινάρι ή κάνναβη έπλεκε σκοινιά 
(φορτώματα των γαϊδάρων), τρίχινους ντρουβάδες, χαλιά, δισάκια, λιόπανα, 
ταγάρια.  

446. Σωμαράς ή σαμαράς = αυτός που κατασκευάζει σαμάρια για τους γαϊδάρους 
και τα μουλάρια.( Τ’  άλογα συνήθως τα χρησιμοποιούσαν μόνο για να 
καβαλικεύουν. Δεν τους έβαζαν σαμάρι αλλά σέλα). Για την κατασκευή του 
σαμαριού χρησιμοποιούσε ως υλικά: ξύλα από πλατάνια, στρασούρι, αφράτο 
(χόρτο), σύρμα, δερμάτινες καπλοδέτες, πίλημα μάλλινο λευκό, καρφιά 
διακοσμητικά κ.ά. Πριν το κατασκευάσει έπαιρνε μέτρα από το σώμα του ζώου. 

447. Σωφόρι = εσωτερική φούστα της παλιάς κρητικής γυναικείας φορεσιάς 

448. Τάβλα = μακριά φαρδιά σανίδα στηριγμένη σε βάση που χρησιμοποιούνταν ως 
τραπέζι σε διάφορες εκδηλώσεις. Γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια, μνημόσυνα. Τη 
σκεπάζανε με το ταβλομάντιλο, καθόταν δίπλα έτρωγαν, έπιναν και τραγουδούσαν 
τα τραγούδια της τάβλας. 

449. Ταγάρι = α) υφαντό σακούλι με κορδόνια για τον ώμο. β) δοχείο σαν ξύλινο 
κόσκινο, είχε δερμάτινο πάτο κα βάζανε μέσα ζωοτροφές για να τις μεταφέρουν να 
ταϊσουν τα ζώα. 

450. Τακίμι = ολόκληρη η κρητική ενδυμασία. Το σημερινό κουστούμι. 
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451. Ταμπάκης ή βυρσοδέψης = αυτός που επεξεργάζεται τα δέρματα των ζώων. 

452. Ταμπουράς = ξύλινο τρίχορδο όργανο με μακρύ χέρι. 

453. Ταμπούσκα ή νταμπούσκα = μεγάλη υφασμάτινη ή δερμάτινη σακούλα. 

454. Ταρατόλι = σαλάτα από γιαούρτι, σκόρδο (τριμμένο), κομμάτια αγγούρι κι 
αλάτι, κάτι σαν το τζατζίκι. 

455. Ταράχτης = τυροκομικό ξύλινο όργανο. Είχε μήκος 1 μ. και στη μια του άκρη 
προσαρμοσμένο θύσανο. Όταν έβραζε το γάλα στο καζάνι (σιγλί ή λεβίτζι), έβαζε 
την αγαστέρα (πυθιά) και  μετά με τον ταράχτη ανακάτευε αρκετά το γάλα για να 
βγει το τυρί. 

456. Τάγρα ή ντάγρα = η κάθε είδους ασπίδα. 

457. Τέλι = σύρμα μεταλλικό (ψιλό ή χοντρό). 

458. Τέντζερης = τσουκάλι από γανωμένο χαλκό. 

459. Τεραζί = φορητή ζυγαριά με δυο μεταλλικές φούχτες. 

460. Τεσσαροκάντιος ή τεσσαροκάντουνος = με τέσσερις γωνιές. 

 461. Τεστίρι = προφορική άδεια, σαν πτυχίο, για ν’ ασκήσει ο μαθητής μια 
οποιαδήποτε τέχνη. Την έδινε ο μάστορας του μαθητή. 

462. = Τεχρίλι = ειδικός τρόπος που κλώθανε το μετάξι.  

463. Τζακόξυλο = ξύλο χοντρό  κι ανθεκτικό, καμπυλωτό. Υποβάσταζε την καμινάδα 
και στηριζότανε στους πλαϊνούς τοίχους. 

464.Τζεβρές = χρυσοκεντημένο μαντίλι. Το δίνανε στον επικεφαλής της πομπής 
(ψίκι) του γάμου. Ήταν αραχνοϋφαντο χωρίς ανάποδη μεριά. 

465. Τσεμπέρι = α) υφασμάτινο κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής. β) μεταλλικά 
στεφάνια (τσέρκουλα), που συγκρατούν τις ντόγιες του ξυλοβάρελου. γ) μεταλλικό 
στεφάνι που ζώνει τη φτερωτή του μύλου. δ)μεταλλικά στεφάνια (ελάσματα) που 
συγκρατούν τα κομμάτια της πέτρας του αλευρόμυλου. 

466. Τζένιο = γερός σιδερένιος πάσσαλος , συνήθως με κρίκο, που καρφώνεται στο 
έδαφος ή στον τοίχο  και δένουνε τα ζώα.  

467. Τζιγκέλι = σιδερένιο  άγκιστρο, σχήμα ημικυκλικό, μυτερές άκρες όπου 
κρεμούν το κρέας  οι κρεοπώλες. 

468. Τζισβές = χάλκινο μπρίκι. 
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469. Τζόγια = στεφάνι από λουλούδια και χρυσά φλουριά. Το δίνανε στη νύφη. 

470. Τζουγκράνα = γεωργικό εργαλείο σιδερένιο με μακρύ ξύλινο στελιάρι. Μ’ αυτό 
στρώνανε το οργωμένο χωράφι. 

471. Τζουμπέτα = το χιτώνιο υπηρεσίας των Κρητικών χωροφυλάκων. 

472. Τηγανίτης = χυλός από αλεύρι που όταν πέσει μια κουταλιά στο τηγάνι σε 
βραστό λάδι συμπυκνώνεται, ψήνεται και  με μέλι πάνω του είναι ευχάριστο 
έδεσμα. 

473. Τιριαλίκοι ή τριγιαλίκοι = πέτρινες πλάκες, που τοποθετούνται γύρω-γύρω στο 
αλώνι, στερεωμένες στο έδαφος κι εμποδίζουν τα στάχια να πέφτουν έξω από το 
αλώνι την ώρα που αλωνίζονται. 

474. Τοιχίδα = α)ανωμαλία σε καλλιεργήσιμο χωράφι που το αλέτρι δεν μπορεί να 
το οργώσει. β) σημείο στο χωράφι που προστατεύεται από τους ανέμους και τις 
κακοκαιρίες. 

475. Τειχιό = πέτρινο τείχος από πηλό και ασβέστη. Περιφράσσανε αγρούς, αυλές ή 
βάζανε σύνορα. 

 476. Τουλούμπα = σιδερένιος χειροκίνητος μηχανισμός, για την άντληση νερού 
από το πηγάδι. 

 477.  Τουλούπα ή τολύπη = σφαιρική μπάλα από μαλλί ή μπαμπάκι που 
δημιουργείται μετά από το στοίβαγμα ή το ξάσιμο. 

478. Τουπί = τυροκομικό πλεκτό δοχείο, από βέργες λυγαριάς ή μυρτιάς. Εκεί 
βάζουν, μετά την τυροκόμηση το μαλακό τυρί (τη μαλάκα), για να γίνει τυρί, 
παίρνοντας και το  στρογγυλό σχήμα του τουπιού. 

479. Τράφος = λιθόχτιστος τοίχος χωρίς λάσπη. 

480. Τάφκος = μεγάλος λάκκος στο βουνό, που γεμίζει χιόνι. 

481. Τραχηλιά = εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας. Είχε πολλά δαντελωτά 
κοσμήματα και περίζωνε το λαιμό (το σβέρκο και τον τράχηλο). 

482. Τριβίδι =μακρουλό ψωμί, συνήθως με σισάμι πάνω του. 

483. Τρικάτηνος ή τρικάντηνος = αυτός που έχει τρεις πλευρές. 

484. Τσιρτσέτο ή τσερτσέτο ή τσιτρέτο = μαχαίρι με κυρτή λεπίδα, δρεπανοειδής με 
ξύλινη λαβή. 

485. Τρίφτης = εργαλείο του φούρναρη, για να καθαρίζει τον πάτο του φούρνου 
από τα κάρβουνα και τ’ άλλα υπολείμματα.  
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486. Τριχιά = το σκοινί από τρίχα κατσίκας. 

487. Τρούλα = σωρός από τα ίδια πράγματα. 

488. Τρουλί = μικρός σωρός. 

489. Τρόχαλος = σωρός από πέτρες. 

490. Τρυπάφτι = τρυπημένο αυτί. Σαμιά των ζώων. 

491. Τσακάι ή τσακί = μαχαίρι της τσέπης, σφαλιχτάρι, σουγιάς. 

492. Τζαμπάζης ή ματραμπάζης = αυτός που εμπορεύεται οικόσιτα ζώα 
(αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους κ.ά.). 

493. Τσανακομπαρντάκα = πήλινα σκεύη της κουζίνας. 

494. Τσαρδίνια = ανδρικά υποδήματα πολυτελείας. 

495. Τσαοφώρι ή τσαφόρι = είδος ποιμενικού κουδουνιού. 

496. Τσέτουλα ή σαμόξυλο = ίσιος χλωρός κλάδος (3 εκ. πάχος και ανάλογο μήκος). 
Σημείωναν την ποσότητα στερεών και υγρών. 

497. Τσιβίδι = μικρό πήλινο κατσαρόλι. 

498. Τσιβίλα = το κομμάτι τυρί που πριν το φάμε το ψήνουμε λίγο στη φωτιά (στα 
κάρβουνα ή στη φλόγα). 

499. Τσικαλάς ή τσουκαλάς = αυτός που φτιάχνει πήλινα τσουκάλια. 

500. Τσικαλόπανα = πανιά πλεκτά ή όχι που πιάνουμε το τσικάλι απ’ τ’ αυτιά για να 
το κατεβάσουμε από το τζάκι με τη φωτιά.  

501. Τσικίνι = ενετικό χρυσό νόμισμα. 

502. Τσικουδιά ή ρακή =  το οινοπνευματώδες ποτό που βγαίνει από τα στράφυλα. 

503. Τσικούρι =  γερό κορδόνι που πλέχτηκε στο χέρι. 

504. Τσικουρόξυλο ή μπελονιστήρι = ίσιο λεπτό ξύλο και λείο με  τρύπα στη μιά του 
άκρη. Εκεί περνούσαν το τσεκούρι. 

505. Τσιτσούνια = φλουριά από χρυσάφι. 

506. Τσιφτές = κυνηγετικό δίκανο όπλο. Γέμιζε από μπροστά και από πίσω. 

507. Τσιτσίρι = η αλαφρόπετρα (πυρόλιθος). 
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508. Τσούκος ή φλασκί = κολοκυνθοειδές ξεραμένο. Έχει σφαιρική μορφή, με λαιμό 
και ίσια βάση. Αφού του βγάζανε τους σπόρους από μέσα και ό,τι άλλο είχε ( του 
έβαζαν μέσα μικρά πετραδάκια, το χτυπούσαν πολλές φορές μέχρι που καθάριζε 
τελείως). Το χρησιμοποιούσαν για νερό ή για κρασί. 

509. Τσουράς = σφαλιχτό μαχαιράκι για την τσέπη. 

510. Τσουρί ή τσουρλί = οτιδήποτε γλιστρά στο έδαφος. 

511. Τσούρλα = κατηφορικό έδαφος. 

512. Τρουλιά ή τσουρλιά = πέτρα που την εκσφενδινίζουμε. 

513. Τσυρίχτρα = είναι σαν σύριγγα από βλαστό σφάκας. Μ’ αυτήν παίζανε τα 
παιδία «τσιρώντας» νερό. Νεροεκσφενδονισμός. 

514. Τυλιγάδι =ξύλινο εξάρτημα της υφαντικής. Τυλίσσανε το νήμα για να γίνει το 
«κυκλί» της ανέμης για να περάσει στα μασούρια ( ή στα μεγάλα μασούρια, τα 
καλαμουκάνια). Είχε σχήμα   Ε, χωρίς τη μεσαία γραμμή και ήταν απλό, διπλό, το 
ζερβόδεξο και το πηχάρικο. 

515. Τύπωση = σφραγίδα ξύλινη στρογγυλή. Είχε πάνω χαραγμένες διάφορες 
μορφές (π.χ. Αγίων) και γράμματα, μ’ αυτήν αποτύπωναν στους άρτους και στα 
πρόσφορα τις παραστάσεις.  

516. Τυροζούλι = μικρό σπιτικό τυρί. Γινότανε από τα υπολείμματα τυριού που 
έμενε στο τουπί. (αποκαθαρίδια). 

517. Τυροξύστης = η ξύστρα του τυριού, σιδερένιο ημικυκλικό σκεύος με αδρές 
προεξοχές πάνω στις οποίες τρίβεται το τυρί. 

518. Υφαντού ή ανυφαντού ή υφάντρα = αυτή που υφαίνει στον αργαλειό. 

519. Φάλαρα = τα δυο φύλλα που κρέμονται στο χαλινάρι αλόγου και καλύπτουν 
τα μάγουλά του. 

520. Φάμπρικα = το ελαιοτριβείο, ελαιουργείο. Στην ανατολική Κρήτη, το 1870 
ήρθαν οι πρώτες φάμπρικες από το Μιλάνο της Ιταλίας με ενέργειες του πασά 
Κωστή Αδοσίδι.(πληροφορίες Θ. Προβατάκη). Αυτός που εργάζεται στη φάμπρικα 
είναι ο φαμπρικάρης.  

521. Φαρδανάπλα = είδος κουβέρτας από λινάτσα (ανάπλα). 

522. Φαρδομάνικο = πουκάμισο των βρακοφόρων με φαρδιά μανίκια. 

523. Φαρφουρί = σκεύος, πιάτο από κινέζικη πορσελάνη. 
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524. Φασκιά = μακριά υφαντή ή υφασμάτινη λουρίδα, που περιτυλίσσανε 
(φασκιώνανε) τα μωρά τους οι μανάδες. Κλείνανε μέσα όλο το σώμα, πόδια και 
χέρια, μέχρι το λαιμό. 

525. Φασκομηλόλαδο = λάδι που παράγεται όταν αποστάξουμε τα φύλλα της 
φασκομηλιάς. 

526. Φεγγίτης  = τετράγωνο, τριγωνικό ή στρογγυλό παραθυράκι, συνήθως πέτρινο 
γλυπτό. Ήτανε μικρό μόνο για εξαερισμό και να μπαίνει φως στο δωμάτιο. 

527. Φελλός ή τσόκαρο = ξύλινη παντόφλα με δερμάτινο ιμάντα  

528. Φετσόρακη = ρακή που προέρχεται από τα κατακάθια των στράφυλων, όταν 
αποσταχθούν και αυτά.  

529. Φιλιοτσίστικα = τα ρουχαλάκια, παπουτσάκια κ. ά. που δίνει ο νονός 
(ανάδοχος-σάντολος) στο φιλιότσο (νεοφώτιστο- βαπτιστήρι) όταν το βαπτίσει. 

530. Φινοκαλιά = αγριόθαμνος που με τους βλαστούς του οι γεωργοί έφτιαχναν 
δεματικά κι  έδεναν τα στάχια, χόρτα, φουντάλια κ.ά. . 

531. Φόρτωμα = γερό μακρύ (9 περίπου μέτρων) σκοινί. Τυλιγμένο (ανελεγμένο), 
κρεμόταν πάντα στα σκαρβέλια του σωμαριού και μ’ αυτό δένανε το φορτίο πάνω 
στο σωμάρι για να το μεταφέρει το ζώο εκεί που θέλανε. 

532. Φορτωτήρα ή διχαλόβεργα ή χαχαλόβεργα = μακριά από γερό ξύλο (πρίνου) 
με διχάλα στην μια άκρη του. Τη χρησιμοποιούσαν για να βοηθηθούν στη φόρτωση, 
όταν ήταν μόνο ένα άτομο. Φόρτωναν από τη μια μεριά, τοποθετούσαν τη διχάλα 
στο σκοινί που ήταν δεμένο το φορτίο, ως αντιστήριγμα, μέχρι να φορτώσουν και 
από την άλλη μεριά και ισορροπούσε το σωμάρι πάνω στη ράχη του ζώου. 

533. Φουκάρι = θήκη μαυρομάνικη ή ασπρομάνικη  στο  αντίστοιχο Κρητικό 
μαχαίρι. 

 534. Φουντί = τα σανίδια του πάτου στο ξυλοβάρελο. 

535. Φουντούλης = αυτός που στολίζεται και με το ωραίο παράστημα του γίνεται 
πιο εμφανίσιμος. 

536. Φουρνιά = η κάθε φορά ποσότητα που βγαίνει από το φούρνο, ψωμί ή 
φαγητό. 

 537.  Φουρνόξυλο = μακρύ ξύλο με το οποίο, ο φούρναρης ανακατεύει τα ξύλα. 
Μέσα στο φούρνο, για να καίγονται καλύτερα. 

538. Φουρνόσπιτο= δωμάτιο που είναι μέσα ο φούρνος. 
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539. Φουσεκολόγος = ήταν η θήκη για τα φουσέκια. 

540. Φτερωτή = κύριο εξάρτημα του νερόμυλου, με την πίεση του νερού, που 
υφίσταται, όπως βγαίνε από το ζουριό, γυρίζει τις μυλόπετρες. Ήταν από ξύλο. 

541. Φτίλι = μπαμπακερό ή από πανί κορδονάκι πάνω στο γλωσσίδι του λύχνου, 
μουσκεμένο στο λάδι για ν’ ανάβει. Φτίλι βάζουμε και στο καντήλι αλλά στα 
φουρνέλα. 

542. Φυσερό = μεγάλη σχεδόν στρογγυλή φυσαρμόνικα που το κινούσε, με την 
κατάλληλη κίνηση  του ενός χεριού του ο σιδηρουργός, για να φυσά τα κάρβουνα 
και να πυρακτώνεται το μέταλλο που επεξεργάζεται. 

543. Φυσηχτήρα =  καλαμένιος σωλήνας με ανοιγμένους τους κοντύλους. Στη μια 
άκρη ή τρύπα είναι πολύ μικρή. Η άλλη είναι ανοιχτή με πλάγιες εγκοπές για να 
προσαρμόζεται εύκολα στο στόμα. Φυσά και βοηθά τα ξύλα ν’ ανάψουν καλύτερα. 

544. Χαβάνι ή γουδί =  οικιακό σκεύος από ξύλο, πέτρα ή χαλκό. Εκεί κοπανίζουν 
διάφορους σπόρους (σισάμι, αμύγδαλα, καρύδια, καφέ, πιπέρι, κανέλα κ.ά.). 

545. Χαβανόχερο  ή γουδόχερο =  ξύλινο ή από μέταλλο, λίγο φαρδύ στο ένα άκρο, 
που μ’ αυτό κοπανίζουν τους σπόρους στο χαβάνι. 

546. Χάλαβρο = το ερειπωμένο σπίτι, το χαλασμένο. 

547. Χαλαμπαλίκι ή καλαμπαλίκι = πολλή φασαρία, (συνωστισμός, μποτιλιάρισμα). 

548. Χαλινάρι = σιδερένιο κατασκεύασμα που τοποθετείται στο στόμα του 
μουλαριού ή αλόγου, σπάνια στο γάιδαρο, για να το τιθασεύει, (χαλινώνω το 
μουλάρι για να το συγκρατώ). 

549. Χαράκι = πολύ μεγάλη πέτρα, ο βράχος. 

550. Χαρακιά = η εκσφενδονισμένη πέτρα, λέγεται και πετριά ( του πέταξε μια 
πετριά ή μιας πετριάς απόσταση). 

551. Χαρκιδιό =  το μαγαζί του χαρκιά (σιδερά), το σιδηρουργείο) 

552. Χαμπαλάς ή χαρμπαλάς = ο ποδόγυρος που έχει πτυχές. 

553. Χαρταλάμι ή χαρτελάμι = οι πόρπες (τρύπες) στην κάθε είδους ζώνη. 

554. Χαρτέλα = υφασμάτινη ή δερμάτινη σχολική τσάντα, σαν ταγάρι, με κορδόνι 
που κρεμιέται στο λαιμό. 

555. Χάριζα = μεταξωτά ποικίλματα στο μεϊτανογέλεκο της κρητικής ανδρικής 
ενδυμασίας. 
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556. Χάσικο = πολύ λευκό ψωμί από σταρένιο αλεύρι ( της Μπραϊλας). 

557. Χαρσιλαμάς = μεταξωτό αραχνοϋφαντο  στον αργαλειό. 

558. Χασίλι = πράσινο σπαρτό κριθάρι, για ωμή ζωοτροφή. 

559. Χασκάς = το σκασμένο από την πολλή ωριμότητα ρόγδι ή σύκο. 

560. Χαχαλιά = η ποσότητα που χωράνε οι φούχτες και των δυο χεριών, του 
ανθρώπου,  ενωμένες. (μια χούφτα νερό. Μου έδωσε μια φούχτα αμύγδαλα) 

561. Χελιδώνα = ξύλινο ή μεταλλικό μικρό εξάρτημα του χερόμυλου. Τοποθετείται 
σε υποδοχή στην κάτω μεριά της πανώπετρας. 

 562. Χεραγώνι = λαβή χειροκίνητου μηχανήματος. 

563. Χερόμυλος = πέτρινος χειροκίνητος μύλος με υποδοχή στην πάνω πέτρα για να 
μπαίνει το χερούλι που τη γυρίζει. Στη μέση έχει τρύπα απ’ όπου περνά πύρος που 
είναι στερεωμένος στην κάτω πέτρα. Γύρω απ’ αυτόν γυρίζει  η πάνω πέτρα 
υποβοηθούμενη από τη χελώνα. Στο χερόμυλο αλέθανε το σιτάρι για τον 
ξινόχοντρο, τη φάβα κ. ά.  

564. Χερουβί = ξύλινο κόπανο που χτυπούσε ο στοιβακτής τη χορδή του δοξαριού 
για να «στοιβάξει» τα μαλλιά. 

565. Χερόχτενα = εργαλεία με ξύλινη βάση και χερούλι, πάνω σ’ αυτήν είναι 
στερεωμένα  μυτερά σιδερένια καρφιά. Από αυτά περνούνε τα μαλλιά για να τα 
ξάνουν, κρατώντας ένα χερόχτενο στο κάθε χέρι. 

566. Χιάλι = μαντίλι της κεφαλής. 

567. Χιαμουντάνι = κηροπήγιο, συνήθως από μπρούντζο, με δυο, τρεις, τέσσερις, 
πέντε ή και περισσότερες στρογγυλές υποδοχές.       

 568. Χιράμι = υφαντό κρεβατοσκέπασμα με διάφορα σχέδια. 

569. Χλαρόνα ή κλαρόνα  = το κάθε παλιό χαλασμένο παπούτσι. 

570. Χνάρι = α) το ίχνος του πέλματος ή της παλάμης, β) το χοντρό πετσί των 
παπουτσιών, γ) ολόκληρο κομμάτι του παστωμένου μπακαλιάρου.  

571. Χόντρος = ο τραχανάς από χοντραλεσμένο στάρι. 

572. Χουμάς = το υγρό που μένει στο τυροκομικό καζάνι μετά που θα βγει η 
μυζήθρα και το τυρί. 
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573. Χοχλιδοαργατινή =  η ήσυχη νύχτα της άνοιξης, χωρίς φεγγάρι, που είναι 
κατάλληλη και με φανάρια ή φακούς μαζεύουν χοχλιούς, σαλιγκάρια 
(χοχλιδοσυλλογή ή σαλιγκαροσυλλογή με νηνεμία) 

 574. Χρειασίδι = σκεύος που χρειάζεται στο νοικοκυριό. 

575. Χρυσοφάς = πλανόδιος κατασκευαστής χρυσαφικών. (σταυρούς, βραχιόλια, 
δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, αλυσίδες κ. ά. 

576. Χτένι = α) ξύλινο, κοκάλινο ή κεράτινο με ψιλά ή χοντρά δόντια για χτένισμα 
των μαλλιών β) το χτένι του αργαλειού, από τις θυρίδες του περνά το νήμα του 
στημονιού.  

577. Χυλομπαζίνα =  αραιός χυλός από σταρένιο αλεύρι. Ψήνεται στο τηγάνι μέσα 
σε βραστό λάδι μέχρι να πήξει. 

578. Χυλός = νερό και σταρένιο αλεύρι. Ψήνεται στο τσουκάλι, ανακατεύοντας τον 
μέχρι να γίνει σαν πηχτή σούπα. 

579. Χυλόφτες = μακρόστενες λουριδίτσες, από σταρένια ζύμη. Ανοίγουμε το φύλλο 
στο σοφρά ή στο τραπέζι, με το ξυλίκι. Το κόβουμε με το μαχαίρι σε λεπτές 
μακρουλές λουριδίτσες και τις ψήνουμε όπως και τα άλλα ζυμαρικά. 

580. Χυματερό χωράφι = λίγο κατηφορικό χωράφι. 

581. Χωματίστρα  ή χωματόλακος = τόπος με αργιλώδες χώμα (λεπιδιάς). Μ’ αυτό 
επιχωματώνουν τα δώματα των σπιτιών για να μη βάζουν νερό, όταν βρέχει. 

582. Ψαλίδα = χειροποίητο σιδερένιο ψαλίδι. Κουρεύουνε τα αιγοπρόβατα και 
άλλα ζώα (κουρευτοψάλιδο). 

583. Ψευδούλια ή λαντουρίδι = ζυμαρικό. Τέτοιο δίνουν στα μικρά κλωσσόπουλα 
μόλις εκκολαφθούν. 

584. Ψικαρά = η παραδοσιακά ντυμένη γυναίκα για συνοδεία της νύφης. 

585. Ψικέρης = αυτός που συμμετέχει στο ψίκι. 

586. Ψίκι = η πομπή του γάμου με τη συμμετοχή πολύ κόσμου πεζούς ή 
καβαλάρηδες. Συνοδεύονταν και με οργανοπαίκτες. 

587. Ψιλαηδονάτο = λεπτό ύφασμα από το εμπόριο. Είχε πάνω του αποτυπωμένα 
χρωματιστά σχέδια. 

588. Ψιλόκρουστο = πυκνοϋφασμένο, στον αργαλειό, λεπτό ύφασμα.  
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A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων 
                                      Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου 

 

   Ο Αντώνης Μανδαλάκης είναι από την Κάτω Βιάννο. Εκεί έζησε τα παιδικά και τα 
εφηβικά του χρόνια. Ήρθε σ’ επαφή με τους αγρότες του χωριού του, με τους κάθε είδους 
επαγγελματίες. Παρακολούθησε την καθημερινή δουλεία τους και την κοινωνική ζωή του 
χωριού, τις γεννήσεις, τα βαπτίσια, τους γάμους, τις κηδείες, τα πανηγύρια, τα νοικοκυριά, τα 
παιδικά παιγνίδια, που του άφησαν ζωντανές αναμνήσεις. 

Ο Αντώνης Μανδαλάκης,  υπηρετώντας, ως δάσκαλος,  σε διάφορα χωριά της Κρήτης, 
επιβεβαίωσε ότι οι επισημάνσεις του, με μικρές παραλλαγές, είναι οι ίδιες με πολλές άλλες 
περιοχές. Πολυγραφότατος, όπως είναι, μεταξύ των άλλων κειμένων του, κατέγραψε και τα 
περισσότερα επαγγέλματα, που χρόνο με το χρόνο σβήνουν και ξεχνιούνται, «αλλοτεσινά» 
τα ονομάζει. Μαζί όμως με τα επαγγέλματα ξεχνιούνται και διάφορες ορολογίες που 
συνδέονται με αυτά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις λεξικογράφησε  και τις έδωσε στη 
δημοσιότητα από τις στήλες της εφημερίδας «Αντίλαλος της Μεσαράς», με τον τίτλο : 
Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων. 

  Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχουν, στενά συνδεμένοι με την καθημερινή ζωή 
των κατοίκων της Βιάννου, στα προ του μεγάλου πολέμου χρόνια, καταχωρείται το πρώτο 
μέρος στο  4ο τεύχος και στο επόμενο το δεύτερο, επεξεργασμένα  και συμπληρωμένα σε 
μερικά από το λήμματά τους .         

1. Αγαστέρα = η πρωτόγαλη από το κατσικάκι, πριν αρχίσει να τρώει. Μικρός  
μεμβρανώδης ασκός με πηκτό γάλα που χρησιμοποιούτανε ως μαγιά από τους τυροκόμους.  

2. Αγιοθύριδο =  θυριδάκι στην αριστερή κόγχη του Ιερού Ναού από λαξευτή πέτρα , τη 
μελτεζόπλακα ή αλφά. 

3. Αγωγιάτης = αυτός που μεταφέρει με ζώα στερεά προϊόντα, (σιτάρι, κριθάρι, πατάτες, 
κάρβουνα κ. ά) ή υγρά με το ασκί, (λάδι, κρασί, ξύδι κ.ά.) Για τη μεταφορά πληρωνότανε το 
αγώι. 

4.  Αθομαντίλα = ύφασμα λινό ή μπαμπακερό. Το τοποθετούσε η νοικοκυρά (πλύστρα) 
πάνω στο μπουγαδοκόφινο κι έβαζε μέσα της άθο (στάχτη). Ύστερα έριχνε ζεστό νερό με 
τον τσούκο για να καθαριστούνε τα ρούχα τα στοιβαγμένα πατωσές-πατωσές στο κοφίνι. 

5. Ακάστρι = εξάρτημα της φάμπρικας πήλινο. Στρογγυλό χτίσμα. 

6. Αλατσερό = δοχείο από φλασκί (τσούκος, από λαγηνοφόρο κολοκύθι, φλασκιά ). Βάζανε 
το αλάτσι. Κρεμότανε στο δεξιό τοίχο της παραστιάς, απ’ όπου έπαιρνε το αλάτι η 
νοικοκυρά και αλάτιζε το φαγητό. 

7. Αλατσόγουρνα = γούρνα πέτρινη πελεκητή. Τη γέμιζαν με θαλασσόνερο που το εξάτμιζε 
ο ήλιος κι έμενε η αλισάχνη ως κατακάθι. Ήτανε το θαλασσινό αλάτι. 

8. Αλεκατισά = εκλεκτό λεπτό μαλλί, συνήθως από πρόβατο, που με τα χειρόχτενα 
αποχωριζότανε από τις «κορκίδες». Κλώθονται οι ίνες  της στη φουσκόροκα με το αδράχτι 
(αρδάκτι). Αποτελεί το στημόνι στην ύφανση. 

9. Αλέτρι = άροτρο από ξύλο πρίνου. Τα σπουδαιότερα εξαρτήματά του είναι : η έχερη, το 
ποδάρι,  η σπάθη, τα παρούτια,  το σταβάρι ή γούλα, η ακροσταβαρά και το υνί. Για το 
όργωμα χρειαζότανε ακόμη ο ζυγός, από ελαφρύ ξύλο, οι ζεύλες, τα πανωζεύλια, τα λούρα, 
το σκοινί και το βουκέντρι. 
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10. Αλετρουβόπετρες = οι πέτρες που αλέθανε τις ελιές,. Κυλινδρικές αλλά πιο παχές από 
τις μυλόπετρες, που αλέθανε τα σιτηρά. 

11. Αλετρουγειό ή αλετρουβειό = το ελαιοτριβείο, η φάμπρικα, που αλέθανε τις ελιές. 

12.  Αλουσά = σταχτόνερο που το συρώνανε μ’ ένα ντουλμπέντι, τουλουπάνι, κνισαράπανο. 

13. Αλυσιδάκι = κορδονάκι πλεγμένο με βελονάκι πλεξίματος. 

14. Αλυσίδι = είχε δυο έννοιες: στο «δέδιμο» του στημονιού στο ανυφαντήρι, μακριά δέσμη 
νημάτων η μια και άλλη το δέσιμο των ζώων (αγελάδες ή και γαϊδάροι δίπλα- δίπλα χωρίς 
βολόσυρο (αλώνισμα με το πάτημα από τα ζώα αυτά) 

15. Αναβάτης = μοχλός από ξύλο πρίνου που εφαρμόζανε στο νερόμυλο για να ρυθμίζουν 
τις μυλόπετρες για το άλεσμα το σιτηρών και να έχουν χοντρό ή ψιλό αλεύρι. 

16. Ανάπλα  = μάλλινη ή μπαμπακερή υφαντή κουβέρτα. 

17. Ανάδεμα = όταν κοβότανε οι κλωστές του στημονιού στον αργαλειό οι ανυφαντούδες 
χρησιμοποιούσανε ένα νήμα για να τις ενώσουνε, να τις ματίσουνε με το ανάδεμα. 

18. Ανέμη = πρεριστροφικό σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας, από σκισμένα στη μέση 
καλάμια. Βοηθούσε να γεμίσουν τα καλαμουκάνια ή τα μασούρια με νήμα χρησιμοποιώντας 
τον άρδακτο με το θρομύλι        

19. Ανεμολόγος = πρόχειρος ανεμοδείκτης, από ένα ματσάκι «αγγέλαμου» δεμένο στην 
κορυφή ενός ψηλού όρθιου ξύλο. Δείχνει την πνοή του ανέμου και βοηθά το γεωργό στο 
λίχνισμα των σιτηρών του.                                                

20. Αντί = κυλινδρικό ξύλινο εξάρτημα του αργαλειού. Υπάρχουν δυο αντιά. Στο «πισινό 
τυλίγεται το στημόνι και στο «μπροστινό», μπρος από το στήθος της υφάντρας το δεύτερο, 
όπου τυλίγεται το ύφασμα. 

21. Αντιράβδι = λείος κυλινδρικός βραχίονας σαν αντίσταση για να τεντωθούν τα νήματα 
στο τύλιγμα του στημονιού. 

22. Αξάι = λαμαρινένιο δοχείο που χωρούσε το 1/8 του μουζουριού, μετρούσανε στερεούς 
καρπούς, ζύγιζε περίπου 1600 γραμμάρια (ανάλογα με τον καρπό). Σημ. 1 μουζούρι = 12, 
800 κιλά περίπου. 

23. Αξαμάρι = μετρούσανε τις αποστάσεις των ποδιών του ανθρώπου για να φτιάξει ο 
τσαγκάρης τα παπούτσια (υποδήματα). Πάνω σ’ ένα χαρτί διαγράφανε με μολύβι την 
πατούσα και δίνανε το χνάρι στον κατασκευαστή. Αξαμάρι έπαιρνε και ο σωμαράς για να 
φτιάξει το σωμάρι του γαϊδάρου, του αλόγου, του μουλαριού, αφού δεν είχαν τον ίδιο όγκο 
του όλα. 

24. Αξόβεργα ή αξόδεργα = ξυλόβεργα, αλειμμένη με κολλώδη ουσία, για να πιάνουνε 
πουλιά. Τοποθετούσαν πάνω σ’ αυτό τροφή, πήγαινε το πουλί να τη φάει και κολλούσε εκεί. 

25. Άξονας = τοποθετείται στην «τράπεζα» του νερόμυλου και όπως περιστρέφεται απ’ τη 
φτερωτή (κι αυτή γυρίζει με την πίεση του νερού απ’ το ζουριό)γυρίζει την πάνω μυλόπετρα. 

26. Αξόνι = λέγεται στις παρακάτω περιπτώσεις α) στον αλευρόμυλο ο οριζόντιος άξονας, 
β)στον ανεμόμυλο, πάλι ο οριζόντιος άξονας για ν’ αντλήσει το νερό, γ) στη φάμπρικα ο 
όρθιος άξονας που κινεί τις αλετρουβόπετρες για ν’ αλεστεί ο ελαιόκαρπος, δ) οι κάθετοι 
ξύλινοι στύλοι που στηρίζουν το πιεστήριο. 

27. Απαλέτι = λεπτή κυκλική, περίπου, πέτρα με διάμετρο συνήθως 10 εκατοστά και πάχος 
ένα περίπου  εκατοστό. Τα Κρητικόπουλα συνήθιζαν, την Καθαρή Δευτέρα, αλλά και σε 
κάθε άλλη φορά που τους δινόταν η ευκαιρία, να παίζουν το παιχνίδι «απαλέθια», 
συναγωνιζόμενα ποιο θα χτυπούσε το στόχο που έβαζαν. 
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28. Απανωζεύλι = σιδερένια περόνη. Τις περνούσε ο ζευγολάτης από τις δυο τρύπες που 
είχε η ζεύγλα, αφού πρώτα περνούσε από το λαιμό της αγελάδας, για να συγκρατιέται στο 
ζυγό. 

29. Απανώπετρα και κατώπετρα = οι δυο πέτρες του μύλου. Η πάνω πέτρα γυρίζει γύρω 
από τον άξονα ενώ η κάτω μένει σταθερή, ακίνητη. Σημ. τέτοιες πέτρες υπάρχουν στο νησί 
Μήλος. 

30 Απλάδενα = πήλινη μεγάλη λεκάνη, με ανοιχτά χείλη για φαγητό. 

31. Απομεσοτζέμπερο = κεφαλοδέτης μαύρος πάνινος (μικροτσέμπερο), που φορούσαν οι 
γυναίκες κάτω από το τσεμπέρι (μαντίλα), για να συγκρατούνε τα μαλλιά τους ομοιόμορφα 
(κεκρύφαλος) 

32. Απυρολόγος ή απυργιάστρα = λαμαρινένο δοχείο σε σχήμα κόλουρου κώνου. Το πιο 
πλατύ κάτω μέρος έχει μικρές τρύπες. Το γεμίζουν με απύρι (θειάφι) και όπως μετακινούν 
την απυργιάστρα πέφτει το θειάφι πάνω στο αμπέλι, στον κήπο ή ό,τι άλλο θέλουμε να 
θειαφίσουμε. 

33. Απυρόφτυλο = στριφτό μπαμπακερό φιτίλι, λεπτό. Το μουσκεύανε σε διάλυμα απυριού. 
Μετά το ξεραίνανε και το χρησιμοποιούσαν α)για να το βάλουνε ανάμεσα στα κάρβουνα να 
του βάλουνε φωτιά να διευκολύνει το άναμμα τους. β) για να πυροδοτήσουνε φουρνέλα. 
γ)για την απολύμανση των βαρελιών του κρασιού. 

34. Αραγός = μικρό ασκί που μεταφέρουν γάλα. 

35. Αργαστήρι = το έφτιαχνε ο αργαστηράς από κυπαρισσόξυλα, για να υφαίνουνε. Λέγεται 
και αργαλειός ή ανυφαντήρι. 

36. Αργαστηροδιάστρα = η γυναίκα που δεν υφαίνει μονάχα αλλά και «περαματά», 
«τυλίγει». «διάζεται», προετοιμάζει τα υφαντικά. 

37. Αρδακτερή ή αδρακτερή = μια λουρίδα πλεκτού ή υφαντού υφάσματος τετράγωνου. 
Την τοποθετούσαν στον τοίχο. Στο κάτω μέρος είχε δαντέλα και σ’ αυτήν κρεμούσαν το 
αρδάκτι  με το αγκίστρι του. 

38. Αρδάκτι ή αδράκτι = μικρός ξύλινος βραχίονας. Στο πάνω του μέρος «το πιο λιανό ) 
προσαρμοζότανε σιδερένιο μυτερό, γυριστό στην άκρη, το «αγκινάρι», που συνδέονταν με 
το μαλλί της ρόκας. Στο κάτω μέρος, λίγο πιο χοντρό από το πάνω τοποθετούσαν  το 
ξύλινο ή πέτρινο στρογγυλό «σφεντύλι», που διευκόλυνε την χειροκίνητη περιστροφή του 
αρδακτιού και να τυλίγεται στη πιο χοντρή μέση του το νήμα, που δημιουργούνταν από το 
μαλλί της ρόκας. 

39. Άρδακτος ή άδρακτος = σιδερένια ράβδος (80 περίπου εκατοστά). Στην κορυφή 
κατέληγε σε στεφάνι από ελάσματα  που διευκόλυνε, με τη χειροκίνητη επενέργεια, να 
περιστρέφεται πάνω στη μικρή λακκούβα του ξύλινου ή πέτρινου θρομυλιού. Στο βραχίονα 
του αρδάκτου τοποθετούσαν τα μασούρια (ή τα μεγαλύτερα καλαμουκάνια) για να τυλιχτεί 
σ’ αυτά το νήμα που ερχόταν από την ανέμη. Σημ. πριν αρχίσει το παραμύθι η γιαγιά το 
βράδυ δίπλα στην παραστιά έλεγε: «Δως τσ’ ανέμης να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινήσει. 
Παραμύθι, μύθοι, μύθαρος κι η κοιλιά μας πίθαρος».                    

40. Ασβεστάς = ο τεχνίτης του ασβεστοκάμινου. Από κατάλληλες πέτρες, που τις έψηνε στο 
ασβεστοκάμινο έκανε τον ασβέστη (άσπρος πάντα) για να χρησιμοποιηθεί στα χτίρια,  
στους σοβάδες, σε ασπρίσματα, σε απολυμάνσεις κ. α.. 

41. Ασκομαντούρα = πνευστό όργανο. Αποτελείται από το ασκί (επεξεργασμένο δέρμα 
κατσικιού), από το θιαμπόλι-φλογέρα (από καλάμια) και από το μικρό καλάμι, που το έβαζε 
στο στόμα του ο ασκομαντουράς να φυσά και να φουσκώνει το ασκί. Να το πιέζει με τους 



 89 

αγκώνες του, όπως το έχει στην αγκαλιά του και να περνά ο αέρας στο θιαμπόλι. Συνήθως 
το θιαμπόλι έχει πέντε στρογγυλές τρύπες που τους βουλοξεβουβώνουνε τα δάχτυλα των 
χεριών και με το φύσημα παράγεται ο μουσικός ήχος. Με την ασκομαντούρα παίζονται 
αρκετοί Κρητικοί σκοποί. Μ’ αυτή χορεύανε και διασκεδάζανε πριν από τη διάδοση της 
λύρας. 

42. Ασφεντόνα ή σφεντόνα λέγεται και πετάχτρα γιατί πετά πέτρες μακριά. Γινότανε από 
φλούδα φινοκαλιάς (χαμόκλαδο) ή από πέτσινο λουρί. Τη διπλώνανε και στη μέση βάζανε 
μια πέτρα σαν το αβγό. Την κρατούσαν από τις δυο άκρες με το ένα χέρι. Τη 
στριφογυρίζανε πολλές φορές. Μετά αφήνανε τη μια άκρη και η πέτρα εξσφεδονιζότανε 
πολύ μακριά. Πολλά παιδικά κεφάλια ξακαυκαλωνότανε(τραυματιζότανε στο κεφάλι) με τον 
ασφεντοπόλεμο. 

43. Βακέτα = πολύ στερεό, επεξεργασμένο  βοδινό δέρμα. Με αυτό ο στιβανάς έκανε τα 
Κρητικά στιβάνια (υποδήματα). Την έβαζε στο κάτω μέρος στα «μουζάκια» του στιβανιού. 

44. Βαρά ή βαριά = μεγάλο σφυρί του σιδερά (χαρκιά), του πετροκόπου (πελεκάνου). Για 
να σκίσουνε χοντρά ξύλα χρησιμοποιούσαν τη βαρά, χτυπώντας μ’ αυτήν τις σιδερόσφηνες  
που είχαν τοποθετήσει σε σχισμή του ξύλου.    

45. Βαρελάς = αυτός που κατασκευάζει βαρέλια από ξύλο καστανιάς, οξιάς, δρυγιάς. 
Προτιμά ρητινώδη ξυλεία. 

46. Βαστάι = πλεγμένο από γερή κλωστή, κορδόνι, για διάφορες χρήσεις. Οι γυναίκες 
πλέκανε σακκουλοβάσταγα πολύχρωμα, βρακοβάσταγα άσπρα, καρτσονοβάσταγα μαύρα ή 
καφέ κ. ά. . 

47. Βελέντζα = μάλλινο κλινοσκέπασμα, φαντό, χρωματιστό. 

48. Βεντέμα = λέγεται όταν τα ελαιόδενδρα έχουν πολύ καρπό, μεγάλη παραγωγή. 
Μεταφορικά λέγεται και σε κάθε άλλη εποχιακή κυρίως δουλειά που υπάρχει μεγάλη 
προσοδοφόρα κίνηση. 

49. Βιδέλο = βοδινό επεξεργασμένο δέρμα για την κατασκευή υποδημάτων. 

50. Βολίστης = κόσκινο με ξύλινο γύρο και μεταλλικό ή πλαστικό πάτο, γεμάτο από 
στρογγυλές μεγαλούτσικες τρύπες (διάμετρο 1περίπου εκατοστό του μέτρου). Με αυτόν 
κοσκίνιζαν ό,τι δεν έπαιρνε ο αέρας κατά το λίχνισμα, τα κοντύλια, όπως τα έλεγαν, για να 
πάρουν τον καρπό που είχε μείνει σ’ αυτά. 

51. Βουκέντρι  = ξύλινη μακριά ράβδος (2 περίπου μέτρων, που στη μια άκρη της είχε 
μυτερό καρφί για να κεντρίζουν τα βόδια στο όργωμα ή στο αλώνισμα. 

52. Βούργια = σακίδιο φαντό με πολύχρωμες κλωστές , όπως και τα βαστάγια του 
(σακουλοβάσταγα). Την αναρτούσανε πίσω από την πλάτη, όπως τις σημερινές τσάντες, οι 
μαθητές. 

53. Βράκα = α)το κάτω μέρος της Κρητικής εξωτερικής φορεσιάς του άνδρα,   σε μπλε 
συνήθως χρώμα. β) το κάτω εσώρουχο της γυναίκας, περισκελίδα. 

54. Βρακοζώνη = υφαντό μπλαβοκόκκινο ζωνάρι (7-9 μέτρα μήκος και 10 περίπου 
εκατοστά πλάτος) στη μέση του Κρητικού για να συγκρατεί τη βράκα και να στηρίζει τη 
μέση. Στην άκρη κατέληγε σε κρόσια μεταξωτά στις γιορτινές στολές, που κρεμόταν στον 
δεξιό μηρό μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση. Ανάμεσα στη ζώνη και στη βράκα στήριζαν 
το μαχαίρι με τη φιλτισένια θήκη ή την μπιστόλα. 

55. Βρασκί ή φρασκί = κυλινδρικό πήλινο δοχείο, χρησιμοποιούτανε για να φωλιάζουν οι 
μέλισσες. Έμπαιναν σ’ αυτό από μια τρύπα που υπήρχε στο κάτω μέρος, (σαν μεγάλη 
κουρούπα). 
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56. Βρουβόπιτα = πίτα από διάφορα χορταρικά (βρούβες), που μαγειρεύονται και γιαχνί. 

57. Βρόχι = ένας δακτύλιος από πλατανόξυλο ή συκόξυλο (μαλακό ξύλο), που προστάτευε 
τον άξονα του νερόμυλου από τη γρήγορη φθορά. 

58. Βωλοσυρόπετρες = σκληρές εκλεπτισμένες πέτρες από πυριτόλιθο (σαν σιδερολεπίδες 
). Τις εφαρμόζανε σε σχισμές κάτω από το βωλόσυρο για να κόβουνε τα στάχια κατά το 
αλώνισμα. 

59.Βωλόσυρος = βωλόσυρος για α)  ν’ αλωνίζουν τα στάχια και β) για να σπάνε τους 
βόλους στο χωράφι μετά από το όργωμα. Όμοιοι περίπου, αποτελούνταν από χοντρό σανίδι 
πλάτους 60 εκ. και μήκος 1,60 μ.. Συνδεμένος από τις δυο μπροστινές γωνίες του με 
στρογγυλό ξύλο που με γάντζο συνδέονταν με τα λουριά του ζυγού ο οποίος βρίσκονταν 
πάνω στους ώμους των βοδιών. Και στις δυο περιπτώσεις ο καλλιεργητής ανέβαινε πάνω στο 
ζυγό, με το σκοινί που κρατούσε συνδεμένο με το ζυγό κατεύθυνε τα βόδια για να κόψουν τα 
στάχια ή να σπάσουν τους βόλους στο χωράφι και να το κάνουν ίσιο, συνήθως σε περβόλια. 
Για την τελευταία περίπτωση, κάτω από το βολώσυρο τοποθετούσαν σιδερένιες  λεπίδες 
(ξυραφάκια), αντί πέτρες. 

60. Γαζωτό ξόμπλι = πλουμίδι σε διάφορα υφαντά 

61. Γαϊτάνι = λεπτό κορδόνι. Το πλέκανε με μπαμπακερή ή μάλλινη κλωστή και με 
διάφορους τρόπους για τα οικοτεχνήματα. 

62. Γαλαφίδι = χάλκινο ή πήλινο μικρό δοχείο με χερούλια ή αυτιά για το ξυνόγαλο. 

63 Γαμοκουλούρα = μεγάλη ζυμωμένη με ξόμπλια κουλούρα για το γάμο.  

64. Γελέκι = ένα από τα εξαρτήματα της Κρητικής ανδρικής ενδυμασίας. Αντί για κουμπιά 
έχει ειδικά στρογγυλά κούμαρα. Φοριέται μόνο ή μαζί με το μεϊντάνι (μεϊτανογέλεκο). 

65.  Γεμενί = κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, από άσπρο μετάξι (λευκομέταξο. 

66. Γεράνι = μηχανισμός με τον οποίο αντλείται νερό από το πηγάδι. 

67. Γιαβολιά = ξύλινη διχάλα για τη στείρωση (μουνούχισμα) των ζώων. 

68. Γίγλα = πλατύ δερμάτινο λουρί, εξάρτημα του σωμαριού που περνά κάτω από την 
κοιλιά του ζώου για να συγκρατεί το σωμάρι πάνω στη ράχη του.           

69. Γιγούμι ή γιογούμι = χάλκινο ή ορειχάλκινο ή από λευκοσίδηρο δοχείο με μικρή 
βρύση για να ζεσταίνουνε στα καφενεία το νερό, να είναι έτοιμο για   τον καφέ ή τα 
βραστάρια και να τα σερβίρουν πιο γρήγορα. 

70. Γιδόλερο ή λέρι = το κουδούνι της αίγας. 

71. Γιλάρι ή γιγλάρι = κομμάτι σκοινί που ήταν δεμένο στο λαιμό του ζώου, είχε ένα κρίκο  
κι από εκεί έδεναν άλλο μακρύ σκοινί για να το σέρνουν ή να το δένουν στο χωράφι για να 
βόσκει ή κάπου αλλού. 

72. Γιορντάνι = κόσμημα του λαιμού της γυναίκας, γυναικείο περιδέραιο. 

73. Γκαλόμαλλο = το μαλλί που έπαιρναν απ’ τα πρόβατα που θήλαζαν, απ’ τα «έγγαλα». 

74. Γκάρδιος = καλαμάκι ίσιο και λεπτό. Τον τοποθετούσε η ανυφαντού στο αυλάκι του 
αντιού (στο μπροστινό και στο πισινό), έτσι συγκρατούσαν το στημόνι και το υφάδι 
αντίστοιχα. 

75. Γκερκέφι = πολύ λεπτό κέντημα με χρυσοκλωστή. Για να γίνει σφιχτό, όπως ο 
τσαγκάρης περνούσε την οργιά από κερί η κεντήστρα περνούσε την χρυσοκλωστή από 
σκόρδο. 
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76. Γούμενα = καραβόσκοινο πολύ χοντρό και γερό. 

77. Γούρνα = μεγαλούτσικη πέτρα λαξευμένη, σκαφιδωτή, τοποθετημένη κάτω από το 
κουτσουνάρι ή τη βρύση του νερού. Γέμιζε κι έπιναν τα ζώα. Στο κάτω μέρος είχε τρύπα 
που την έκλειναν με πανί, ή την άνοιγαν κι έφευγε το παλιό νερό.  

78. Γλωσσίδι = με την ονομασία αυτή λέγεται: α) η μεταλλική προεξοχή στο βραχίονα του 
κανταριού που είχανε χαραγμένες οι οκάδες με τις υποδιαιρέσεις της. β) το κομμάτι της 
μαντούρας που μπαίνει στο στόμα και με το φύσημα πάλλεται κι έτσι βγαίνει ο ήχος, γ) στον 
αλευρόμυλο εξάρτημα από λαμαρίνα πάνω από την αλευροδόχη, προεξέχει και περνά το 
αλεύρι προερχόμενο από την κάτω πέτρα. δ) μικρή γλωσσοειδής προεξοχή στο λύχνο που 
τοποθετείται το φιτίλι  και ανάβει όταν χρειαστεί.  

79. Γούλα = α) το «σταβάρι», εξάρτημα του αλετριού, καμπυλωτό στηριγμένο στο ποδάρι 
και στη σπάθη, το ποδάρι σέρνεται στο χώμα κατά το όργωμα. β) μακρύς αγωγός από 
λαμαρίνα. Αρχίζει απ’ την κοφινίδα του νερόμυλου, έχει κλίση και φτάνει στο «φάλι» (ή 
τρύπα) της πάνω μυλόπετρας και ρίχνει τον καρπό στις μυλόπετρες κι αλέθεται. γ) ένα από 
τα κηπευτικά λέγεται και λάχανο, με πλατιά πράσινα φύλλα. δ) όνομα πολλών αγροτικών 
τοποθεσιών. 

80. Δετάδα = τοίχος χτισμένος με πέτρες (ξερολιθιά), χωρίς οποιαδήποτε λάσπη, 
πλαγιαστή προς το εσωτερικό του χώματος που στηρίζει. Χτίζεται συνήθως σε επικλινή 
εδάφη. 

81. Διάζομαι= μεταφέρω τις  κλωστές από τα καλαμουκάνια ή τα μασούρια στη «δίαστρα». 
Ακολουθούν η μετατροπή τους σε αλυσίδια, το τύλιγμα  και το «περαμάτισμα» 

82. Διακόπι, λέγεται και πουλί = σμήνος από μέλισσες που με δική του βασίλισσα 
εγκαταλείπει την κυψέλη, θέλοντας να φτιάξει άλλη κυψέλη. Όταν το προλάβει ο 
μελισσοτρόφος , συνήθως να κρέμεται σε κάποιο κλωνάρι δένδρου), το παίρνει και 
δημιουργεί νέα κυψέλη. 

83. Διασόβεργα = σιδερόβεργα που τη χρησιμοποιούν ως «γκάρδιο» της                   « 
καλαντάρας». 

84. Διάστρα = ομαλός τοίχος. Σε προκαθορισμένες θέσεις τους καρφώνανε ξύλινα ή 
σιδερένια τζένια-πασσάλους και πάνω σ’ αυτούς περνούσανε τις κλωστές (νήματα) για το 
στημόνι. 

85. Δίμιτο = πολύ γερό ύφασμα που με αυτό έκαναν σακιά, στρώματα, ντρουβάδες, 
κυνηγοσάκουλα, σακούλια για ψωμοτύρι κ.ά. Γίνεται από υφάδι και στημόνι μπαμπακερό ή 
μάλλινο. Υφαίνεται με τέσσερις «πατητήρες» και «περαματάται» σε μίτους τέσσερα  « βεργιό 
». 

86. Διόνυσος = μακρύ ξύλο σε σχήμα αναποδογυρισμένου Τ. Με αυτό ο τυροκόμος 
ανακατώνει συνεχώς το γάλα που βράζει για να βγάλει τη μυζήθρα. Αν δεν ανακατεύεται το 
γάλα θα τσικνώσει. 

87. Διπλεύρι = μεγάλος λύχνος από πηλό, λαμαρίνα ή μπρούντζο με δυο ή και τέσσερα 
γλωσσίδια για να φωτίζουνε καλύτερα, με τα φιτίλια τους μεγάλα δωμάτια (πόρτεγα). Τους 
χρησιμοποιούσανε πάντα στις φάμπρικες. 

88. Δοκάρι = οικοδομικό υλικό. Ίσιοι λεπτοί κορμοί δένδρων για τις χωμάτινες στέγες των 
σπιτιών. Οι κτίστες τα τοποθετούσαν κάθετα πάνω στα «μεσοδόκια». Πάνω από τα δοκάρια 
τοποθετούσαν τις «σκίζες», πάνω από τις σκίζες τοποθετούσαν μυρτόφουντες ή σφάκες (τα 
φιαλώματα) και πάνω από αυτές το αργιλόχωμα και στο τέλος τη λεπίδα, αδιαπέραστη από 
το νερό. Τα μεσοδόκια ήτανε χοντροί κορμοί δένδρων, συνήθως πλατάνων τοποθετημένα 
στους απέναντι τοίχους, της στενής διάστασης της οικοδομής. Μεσοδόκια και δοκάρια 
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ήτανε κάθετα τοποθετημένα. Τα μεσοδόκια σε απόσταση 1,50 περίπου μέτρα το ένα από το 
άλλο, ενώ τα δοκάρια ήταν πυκνά, το ένα δίπλα στο άλλο.         

89. Δοξάρι = λίγο ημικυκλικό ξύλο. Οι δυο άκρες του συνδέονται με τρίχες από ουρά του 
αλόγου τεντωμένες. Για να έχουν καλύτερο ήχο οι χορδές(οι αλογότριχες), ο 
οργανοπαίκτης τις  έτριβε με ξερή ρητίνη. 

90. Δρεπάνι ή δραπάνι = σιδερένιο σχεδόν ημικυκλικό γεωργικό εργαλείο για το θερισμό, 
με ξύλινη χειρολαβή. 

91. Δώμα = η χωματένια εξωτερική πάνω επιφάνεια της στέγης των σπιτιών ή των μαγαζιών. 

92. Έμπολο = θηλυκό κατσικάκι ή αρνάκι με «σαμιά» που το δωρίζουνε σε βοσκούς που 
έπαθαν ζημιά για ν’ ανεπιάσουνε καινούργιο κοπάδι. Το χαρίζανε και σε φίλους ή  οι 
«σαντόλοι» (νονοί) στους φιλιότσους (βαπτιστήριά) τους. (Σημ. άλλο τα έμπολα  κι άλλα τα 
έγκαλα, (σακασμένα αρνοκάτσικα)) 

93. Έχερη ή νέχερη = το τιμόνι του αλετριού, είναι η ξύλινη λαβή σε σχήμα Γ, 
τοποθετημένη κάθετα στο πίσω μέρος του «ποδαριού». Μ’ αυτήν κατευθύνει το αλέτρι ο 
ζευγωλάτης όταν οργώνει.  

94. Ζάρα = πιθάρι με εξωτερικές κυκλικές πτυχώσεις για περισσότερη αντοχή. Φυλάσσανε 
λάδι. 

95. Ζβίγκα ή σβίγα = ξύλινος κυλινδρικός κορμός (1 μέτρου) με περασμένο στη μέση του 
σιδερένιο άξονα που στηριζότανε σε δυο απέναντι βάσεις, πάνω από το άνοιγμα του 
πηγαδιού.  Στον  κορμό δένανε τη μια άκρη του σκοινιού, το τύλιγαν μετά σ’ αυτόν και στην 
άλλη άκρη του έδενα ένα κουβά. Στον κυλινδρικό κορμό ήταν προσαρμοσμένη σιδερένια 
χειρολαβή σε σχήμα δυο Γ, με κοινή τη μικρή πάνω γραμμή. Μ’ αυτήν γύριζε ο κορμός, 
ξετυλίγονταν το σκοινί έφτανε ο κουβάς στο νερό, γέμιζε και με αντίστροφη κίνηση στη 
χειρολαβή ανασύρονταν ο κουβάς. Όλο αυτό το συγκρότημα λεγότανε «μαγκάνι». 

96. Ζγόμπα = σιδερένιο εργαλείο, σαν αρίδι, με το οποίο ανοίγανε τρύπες σε ξύλινα 
κατασκευάσματα (ζυγούς, αλέτρια, βωλόσυρους, καρέκλες κ.ά.). 

97. Ζερβόδεξο τυλιγάδι = τα τυλιγάδια, εργαλεία για την επεξεργασία των νημάτων, ήτανε 
από ελαφρύ ξύλο (συνήθως από σφάκα). Είχαν σχήμα Ε, χωρίς τη μεσαία γραμμή ή  Ζ.  Σ’ 
αυτά μετέφεραν το νήμα από το αρδάκτι για να μεταφερθεί αργότερα στην ανέμη, απ’ εκεί 
στα μασούρια. 

98. Ζεύτης = γερό σκοινί  δεμένο στις δυο άκρες του ζυγού, αφού πρώτα περνούσε από το 
βιδωμένο κρίκο στο πάνω μέρος της έχερης. Με το σκοινί αυτό ο ζευγάς κατεύθυνε τα 
βόδια στο όργωμα.    

 99. Ζιπόνι =γυναικείο ρούχο από τους ώμους μέχρι τη μέση του κορμιού. Οι 
Κρητικοπούλες το φορούσαν πάνω από το πουκάμισο, ανοιχτό μπροστά. 

100. Ζουργιό = αγωγός του νερόμυλου χτιστός σε σχήμα αναποδογυρισμένου κώνου. Από 
τη στέρνα έπεφτε το νερό στον αγωγό, από το πάνω φαρδύ άνοιγμα, στο κάτω στενό μέρος 
αποκτούσε μεγάλη πίεση και βγαίνοντας χτυπούσε τη φτερωτή του μύλου και γύριζε. 

101. Ζουρνάς = λαϊκό μουσικό όργανο όμοιο με το κλαρίνο.  

102. Ζυγάλετρα = το αλέτρι, ο ζυγός, οι ζεύβλες, τα πανωζεύλια, τα λούρα, το βουκέντρι 
και οι μουστούχες, όλα μαζί λέγονται ζυγάλετρα. 

103. Ζυγός = ελαφρύ ξύλο 2 περίπου μέτρων μήκος. Στη μέση έχει μια εγκοπή απ’ όπου 
κρεμούν τα λούρα. Τοποθετείται στον τράχηλο των βοδιών. Η ζεύλα περνά κάτω από το 
λαιμό του βοδιού και στη συνέχεια από τις δυο τρύπες που έχει ο ζυγός περνά το πανωζεύλι, 
εγκλωβίζοντας του κεφάλι του βοδιού για να μη μπορεί να φύγει. Ζυγός με διαφορετική 
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κατασκευή ήταν κι αυτός που χρησιμοποιούσανε στο μαγκανοπήγαδο ή στο ελαιοτριβείο 
(σημ. απ’ εδώ και η φράση για τ’ ανδρόγυνα στεφάνι του γάμου αποτελεί ζυγό που κρατεί το 
ανδρόγυνο αχώριστο)   

104. Ζώνη =  βλέπε βρακοζώνη Νο 54. 

105 Θιαμπόλι ή φιαμπόλι = λέγεται και μαντούρα, είναι είδος φλογέρας (αυλού) σε 
ανάλογο μήκος. Φτιάχνεται από χοντρό κόντυλα καλαμιού με γλωσσίδι που μπαίνει στο 
στόμα του οργανοπαίκτη  και τρύπες που από την κάθε μια με τα πατήματα των δαχτυλιών 
βγαίνει διαφορετικός ο ήχος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

106. Θρινάκι = γεωργικό ξύλινο εργαλείο 1,50 περίπου μέτρο. Έχει μακριά λαβή στη μια 
άκρη της οποίας είναι προσαρμοσμένο μικρό κομμάτι σανιδιού (20Χ20 εκατοστά περίπου). 
Κομμένο μπροστά παίρνει σχήμα τρίχαλου ή τετράχαλου για να εισχωρεί στα αλωνισμένα 
στάχια, να τα σηκώνει ψιλά και με τη βοήθεια του ανέμου να χωρίζουν τα άχυρα από τον 
καρπό. 

107. Θρομύλι = από ξύλο ή πέτρα σε σχήμα παραλληλεπιπέδου 10Χ20 εκ. και ύψους 5 εκ. . 
έχει βαθούλωμα που μέσα σ’ αυτό περιστρέφεται χειροκίνητα ο άρδακτος για να τυλίγουνε 
το νήμα από την ανέμη στα μασούρια. 

108. Θύρα = το διάκενο ανάμεσα στα «δόντια» του χτενιού τ’ αργαλειού. Από τα διάκενα 
αυτά περνούνε τα νήματα του στημονιού. Το χτένι είναι προσαρμοσμένο στο πέταλο του 
αργαλειού. 

109. Καδελέτο ή καθελέτο = φορείο από ξύλο με 4 πόδια , 4 χερούλια και κάγκελα.  
Χρησιμοποιείται για το ξόδι του νεκρού. (όχι φέρετρο-κάσα). 

110. Καρέκλα ή καθέκλα = ξύλινο χειροποίητο κάθισμα με ψάθινη βάση. Ο 
κατασκευαστής της λέγεται καρεκλάς. 

111. Καρεκλοπόδαρο ή καθεκλοπόδαρο = το ξύλινο ποδάρι της καρέκλας. 

112. Καλαϊτζής = ο φανοποιός, αυτός που με ντενεκέ ή λαμαρίνα-τσίγκο (ψευδάργυρο) 
κατασκευάζει διάφορα σκεύη π.χ. σκάφες, φουφούδες, ψησταριές, λάντζες, τσιγκάκια, 
μαγκάλια κ. ά.  

113. Καλαθοπλέκτης ή καλαθάς = αυτός που πλέκει καλάθια, κοφίνια, κόφες, τουπιά, 
πετροκόφινα, κοφινίδες κ.ά. Για να τα κατασκευάσει χρησιμοποιεί καλάμι και βλαστούς από 
μυρτιά ή λυγαριά (βίτσες).  

114. Καλαμουκάνι = κόνδυλος  καλαμιού που τυλίγουνε το στημόνι. 

115. Καλαμωτή = πλατιά σκάρα που γινότανε από καλάμια σχισμένα στη μέση και 
συναρμολογημένα το ένα δίπλα στο άλλο με στερεό σπάγκο. Την κρεμούσαν από τις 4 
γωνίες στα δοκάρια και τοποθετούσαν τυρί, αθοτύρους κ. ά.  Πολλές καλαμωτές 
τοποθετημένες η μια πάνω από την άλλη, 30 περίπου εκατοστά απόσταση, 
χρησιμοποιούσαν και για το μεταξαριό, τρέφοντας πάνω σ’ αυτές τους μεταξοσκώληκες.       

116. Καλιτσούνι = Κρητικό γλύκισμα από γλυκιά μυζήθρα, ζάχαρη, αυγό, κανέλλα, 
τυλιγμένα με φύλλο από ζύμη και ψημένα στο φούρνο. 

117. Καμαρόπορτα = πόρτα που το πάνω μέρος της σχηματίζει τόξο κατασκευασμένο από 
πελεκημένες πέτρες (πελέκια). 

118. Καμίνι = ο τόπος όπου ψήνουν τις πέτρες για να κατασκευάσουν ασβέστη ή να 
μετατρέψουν ξύλα σε κάρβουνα. 

119. Καμπανάς ή καμπανάρης = Αυτός που κατασκευάζει καμπάνες (κώδωνες),.  Γι’ αυτό 
χρησιμοποιεί χυτό ορείχαλκο, χαλκό, κασσίτερο με ειδικό κράμα. 
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120. Καμπανέλι = κουδούνι για τα πρόβατα, τα γίδια, κατασκευασμένα από κοπανιστό 
ορείχαλκο. 

121. Καμπανός = το καντάρι που ζύγιζαν διάφορα πράγματα (στατήρας). Σιδερένια βέργα 
με κρίκο ή αλυσίδες στο ένα άκρο, απ’ όπου δενόταν το αντικείμενο που θα ζύγιζαν. Στη 
βέργα ήτανε χαραγμένες οι οκάδες. Πάνω στη βέργα μετακινείται το αντίβαρο (βόλι) και 
όπου επέλθει ισορροπία, σε οριζόντια θέση της βέργας σημειώνεται το βάρος του 
αντικειμένου. 

122.  Κάνοι =  στύλοι από ξύλο ή από πελεκητές πέτρες χτισμένες στον τοίχο για να 
στηρίξουν το μπαλκόνι (εξώστη). 

123. Καντηλιέρης = ξύλινη χοντρή βάση. Σ’ αυτήν στερεώνεται, κάθετα, σκαλιστός ξύλινος 
βραχίονας, με τρύπες σε διάφορες αποστάσεις  για να μπαίνει μέσα το χερούλι του λύχνου 
στο ύψος που χρειάζεται για να φωτίζει. Λέγεται και λυχνοστάτης. 

124. Καπίστρι= η μουράγια του γαϊδάρου ή το χαλινάρι του αλόγου, ή του μουλαριού. 

125. Καπλοδέτης = δερμάτινη λουρίδα, στηριγμένη στο πίσω μέρος του σωμαριού και 
περνά κάτω από την ουρά του γαϊδάρου ή του αλόγου-μουλαριού. 

126. Καραβομαραγκός = ο τεχνίτης που με ξύλο πεύκου, ακακίας, κυπαρισσιού 
κατασκευάζει ναυτιλιακά σκάφη. 

127. Καραμπασάς = ο παρασκευαστής αιθέριου ελαίου ή πολτού. Λέγεται καραμπάσι ή 
καραμπάχι. Χρησιμοποιούσε φύλλα και καρπούς δάφνης με τον τρόπο της απόσταξης ή 
βρασίματος ή σύνθλιψης κι έβγαζε το καραμπάχι για διάφορες ασθένειες    

128. Καροποιός = ο κατασκευαστής τροχηλάτων. Έφτιαχνε καρότσια, αραμπάδες, 
σούστες, άμαξες κ. ά.  

129. Καρβουνάρης = Αυτός που φτιάχνει κάρβουνα. Χρησιμοποιεί ξύλα από ελιές, πρίνους, 
χαρουπιές, δρυς κ.ά.  

130. Κάρτο = δοχείο από λαμαρίνα. Κύλινδρος ύψους 25 περίπου εκατοστά κομμένος 
κάθετα στη μέση με τη μια πλευρά σε παραλληλόγραμμο και κυλινδρική με χερούλι η άλλη. 
Τη χρησιμοποιούσε ο φαμπρικάρης για να μαζεύει το λάδι από την κασέλα (γούρνα) της 
φάμπρικας. (μοιάζει με φτυαράκι).                                                              

131. Κασάπης ή μακελάρης = αυτός που εύρισκε ζώα (κασαπικά) για σφάξιμο. Τα ’σφαζε, 
τα ’γδερνε, πουλούσε το κρέας στους πελάτες του και την προβιά πουλούσε στον προβιδά.  

132. Κασέλα = ξύλινο κιβώτιο σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, είδος μπαούλου. 
Εκεί φύλασσαν συνήθως ρούχα, κουβέρτες, προικιά. Τα πολύτιμα αντικείμενα, χρυσαφικά κ. 
ά, τα φύλασσαν στο εσωτερικό της κασέλας παρακάσελο. (υπήρχε και κασέλα με σκαλιστά 
σχέδια) 

133. Κατακλείδι = σιδερένιο χοντρό καρφί. Είναι ενσωματωμένο στην άκρη του 
ακροσταβαριού. Περνά μέσα από τα λούρα και έτσι συνδέεται το αλέτρι μα το ζυγό. 

134. Καταπότης = χωματένιος αγωγός που οδηγεί το νερό στον κήπο. 

135. Καταραφίδι = είναι η χοντρή κλωστή που την τυλίγει η διάστρα γύρω από κάθε 
«λιγαδούρα». 

136. Κατρικό = μικρό δοχείο από λαμαρίνα ή και πήλινο, όπου βάζανε το λάδι για την 
καθημερινή χρήση. 

137. Κατσαμπρόκος = μικρό εργαλείο του τσαγκάρη. Έχει κοντή μεταλλική αιχμή (καρφί) 
και πέτσινη κεφαλή, κοντή κι αυτή. Μ’ αυτόν ο τσαγκάρης άνοιγε τρύπες για να καρφώσει τις 
ξυλόμπροκες και να συνδέσει το ψίδι με το σολόδερμα. 
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137α . Κατσίγαρος = τα απόβλητα της ελαιοέκθλιψης. 

138. Κατσούνα = βλαστός από μυρτιά ή αγριελιά ή πρίνο ή ασφένταμο ή μουρνιά, 
κυρτωμένο στη μια άκρη για ν’ αρπάζει ο βοσκός τα οζά. Όμοιος βλαστός αλλά με 
διχαλωτή κεφαλή είναι και η κατσούνα που ραβδίζει τις ελιές ο ραβδιστής. (ειδική κατσούνα 
έχει ο βοσκός που λέγεται αρπάγη ή μαγκούρα). 

139. Κατωμύλι= η ακίνητη κάτω μυλόπετρα. 

140. Καυκί = ξεραμένη κολοκύθα, κομμένη λίγο στο πλάι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
νερού. 

141. Καψάκι = πήλινο μικρό δοχείο με χερούλι, το χρησιμοποιούσαν για να πάρουν 
κάρβουνα και να ανάψουν τη δική τους φωτιά, όταν δεν είχαν σπίρτα ή πυρόβολο 
(τσακμάκι). 

142. Κενάρι = δίκλωνο ή τρίκλωνο νήμα διπλοστριμμένο. Το χρησιμοποιούσαν στον 
αργαλειό για στημόνι      

143. Κερκέλι = στρογγυλό σιδερένιο ή μπρούτζινο χερούλι τοποθετημένο στην  εξώπορτα 
εξωτερικά, για να ειδοποιούν οι επισκέπτες, να τους ανοίξουν. 

144. Κερού = αυτή που με το κερόφτιλο, το κερί και τη φωτιά πλάθει τους «κλώνους για τα 
διαφόρων μεγεθών κεριά, λαμπάδες. 

145. Κέρτος = ψαροκάλαθο από μεταλλικό σύρμα ή σκίνο ή λυγαριά πλεγμένο με ειδικό 
τρόπο για να πιάνονται χέλια ή ψάρια. 

146. Κιασεδάκι= πήλινο χωρίς αυτιά δοχείο που χρησιμοποιείται ως φλυτζάνι του καφέ. 

147. Κιασές = πήλινο ημισφαιρικό δοχείο. Έχει ανοιχτά χείλη  κι επίπεδη βάση με 
εξωτερικές παραστάσεις. Σ’ αυτόν έκανε ο παπάς τον αγιασμό. 

148. Κιλίμι = είδος πατητής κουβέρτας υφαντής 

149.Κιοφτέρι = μουσταλευριά ξηραμένη στον ήλιο, όπως τα σύκα. 

150. Κνησάρα = εργαλείο σαν το κόσκινο με πάτο από σήτα και ξύλινο γύρο, που 
κοσκινίζεται το αλεύρι για να φύγει το πίτουρο. 

151 Κοκκάρι = α) σαμιά στα ζώα του κοπαδιού για να τα γνωρίζει ο βοσκός πως είναι δικά 
του, δεξί-κοκκάρι, ζερβό κόψιμο δεξιού ή αριστερού αυτιού. β) ψιλό κρεμμύδι που το 
φυτεύουν για να έχουν τα μεγάλα κρεμμύδια. Παράγεται από σπόρο κρεμμυδιού. 

152. Κολαϊνα = κολιές με  χάντρες από χρυσά ή αργυρά νομίσματα (περιδέραιο). 

153. Κολλητήρι = εργαλείο του λευκοσιδηρουργού, για να κολλά με καλάι τις λαμαρίνες 
μεταξύ τους. 

154. Κοντάδα = σκληρό ξύλινο κοντάρι 2-3 μέτρα. Κρεμότανε στα δοκάρια της στέγης κι 
επάνω τοποθετούσαν κουβέρτες, κιλίμια και άλλα υφαντά. 

155. Κοντόξυλο = πάσαλος από ξύλο καρφωμένος στο χώμα ή στον τοίχο, καλά 
στερεωμένο, για να δένουν τα ζώα.   

156. Κοντόχι = μέρος από τη γυναικεία φορεσιά, από τσόχα, πολυποίκιλτο.  

157. Κοπανέλια = μικρά ειδικά ξύλινα εξαρτήματα που τυλίγανε κλωστές για να πλέξουνε 
δαντέλες. 

158. Κόπανο =  μικρό εργαλείο από ξύλο πλατάνου, με χερούλι και πλατύ μπροστά που 
κοπάνιζαν τα χοντρά ρούχα στον ποταμό όπου τα έπλεναν για να καθαρίσουν. Υπήρχε και 
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σε κυλινδρικό σχήμα. Με αυτό κοπάνιζαν το χώμα στα δώματα, κατά το Σεπτέμβριο, για να 
κλείσουν οι χαραμάδες που είχαν ανοίξει οι ζέστες του Καλοκαιριού.   

159. Κόρακας = μικρό μεταλλικό εξάρτημα στο χαλινάρι, που μπαίνει μέσα στο στόμα του 
αλόγου ή του γαϊδάρου. 

160. Κορκιδόροκα = ραβδί συνήθως από σφάκα με τρία ή τέσσερα χαχάλια  στην κορυφή. 
Σ’ αυτά στηρίζανε την κορκίδα του μαλλιού, να κλώσουνε με το αρδάκτι το νήμα για το 
πλέξιμο ή το υφαντό. Υπάρχει και η φουσκόροκα για λεπτά νήματα. 

161. Κουδουνάς λέγεται και κουδουνάρης = αυτός που κατασκευάζει βαμμένα σφυρήλατα 
κουδούνια από ατσαλολαμαρίνα. 

162. Κουλούρα = κρίθινο ψωμί σαν μεγάλο κουλούρι, φρέσκο ή σε παξιμάδι. Λέγεται και 
κριθινοκουλούρα ή κριθαροκουλούρα. 

163. Κουνάλι = σταφιδιασμένο-ζαχαρωμένο σύκο. 

164. Κουνενός = πήλινο μικρό δοχείο με αυτί, μ’ αυτό πίνανε νερό ή φυλάσσανε μέλι ή 
άλλα προϊόντα. Σημ. βρέθηκαν Τουρκικά Συμβόλαια φυλαγμένα σε κουνενό. 

165. Κουρελού = υφαντό με λουρίδες από παλιά ρούχα στριμμένες με το αρδάκτι και με 
στημόνι από μπαμπακερό νήμα. Την άπλωναν συνήθως σε πετροπέζουλα για να κάθονται. 

166. Κουρκούδα ή χουρδούβα ή κουρκούβα =πολύ γερή βέργα με ρόζους, από πρίνο ή 
αγριελιά. (οζώδης ράβδος). 

167. Κουρούπα = πήλινο μεγάλο δοχείο με αυτιά. Φυλάσσανε λάδι ή κρασί 
(λαδοκουρούπα, κρασοκουρούπα) . 

168. Κουρούπι =  όμοιο πήλινο δοχείο, μικρότερο από την κουρούπα, υπήρχε και 
μικρότερο το κουρουπάκι. Όλα για να φυλάσσουν διάφορα τρόφιμα. 

169. Κουροψάλιδο = μεγάλο ψαλίδι για την κουρά των αιγοπροβάτων. 

170. Κουτάλα = μαγειρικό σκεύος από ξύλο, ελιάς, μουριάς, δεσπολιάς, σφεντάμου, με 
χερούλι και βαθουλωτή κεφαλή για να ανακατεύουνε το φαγητό. 

171. Κουτάλι = μικρή κουτάλα για το φαγητό, από ξύλο ελιάς, μυρτιάς, δεσπολιάς, 
ασφεντάμου   

172. Κουτούτο = πήλινος σωληνοειδής αγωγός  απ’ όπου περνά νερό. 

173. Κουτσούλα = η τρύπα πάνω από την είσοδο του φούρνου για να ρυθμίζεται η 
θερμοκρασία του όταν ψήνεται το ψωμί ή το φαγητό.   

174. Κουτσουνάρι = στενό αυλάκι πάνω από το έδαφος, που περνά το νερό της πηγής και 
τρέχει προς τα έξω, (υδρορροή στις στέρνες, στα πατητήρια, στις πηγές, στις βρύσες).  

175. Κουτσούρι = μικρό κυλινδρικό ξύλο που καθόταν συνήθως τα μικρά παιδιά. 
Κουτσούρι λέγεται και ο ξύλινος κύλινδρος στο νερόμυλο που στην περίμετρό του κάθετα κι 
ακτινοειδώς εφαρμόζονται τα «κουτάλια». 

176. Κόφα = κοφίνι πλεγμένο με βλαστούς από σφάκα, μυρτιά ή λυγαριά για να μεταφέρουν 
τα σταφύλια. 

177. Κοφινίδα = α) μεγάλο κοφίνι σε ύψος 2 περίπου μέτρων, πλεγμένη από καλάμι, σε 
σχήμα κυλίνδρου,  τρύπα στη βάση κι εσωτερικά αλειμμένη με βουτσιά ανακατεμένη με 
άχυρο. Σ’ αυτήν αποθήκευαν δημητριακά προϊόντα, κριθάρι, στάρι, ταγή. β) 
κατασκευασμένη με σανίδια σε σχήμα αναποδογυρισμένης κόλουρης πυραμίδας. Τη 
χρησιμοποιούσαν στις φάμπρικες. Βρισκόταν πάνω από το κάστρο και τροφοδοτούσε τις 
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πέτρες με ελιές. γ) όμοια ήταν και κοφινίδα στον αλευρόμυλο, για να τροφοδοτεί με καρπό 
τις μυλόπετρες.  

178. Κρουσές = οι άκρες του στημονιού στο αργαστήρι που τις προσδένουνε στην 
«κομποδέτρα». 

179 = Κρούσσα ή κρόσσα = οι φούντες, οι θύσανοι στην άκρη των υφαντών για ομορφιά 
π.χ. σε μαντίλια ή πετσέτες. (κρουσολιδάτο μαντίλι). 

180. Κτίστης = αυτός που χτίζει με πηλό-λάσπη ή χωρίς αυτή, με πελεκημένες ή 
απελέκητες πέτρες, σπίτια, ναούς, αχούρια (στάβλους), κούμους, δετάδες, ξερολιθιές, 
μαντρότοιχους, αυλότοιχους κ. ά. 

181. Κυπρί = Κρητικό κουδούνι για τα αιγοπρόβατα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα  κυπρί λένε 
ένα μεγάλο ποιμενικό κουδούνι που αντί για σήμαντρο έχει μέσα του ένα άλλο κουδούνι. 
Τέτοιο κρεμούνε στο λαιμό των μουλαριών, των αγελάδων, των τράγων και των κριαργιών .       

182. Κυψέλη ή διψέλι ή φρασκί = πήλινο σχεδόν κυλινδρικό δοχείο για κατοικία των 
μελισσών.  

183. Λαβέτζι = μικρό πήλινο δοχείο, με χερούλι και στενό στόμιο με αυλακωτή προεξοχή 
σαν κουτσουνάρι.  Μ’ αυτό βάζουν λάδι στο φαγητό, στη σαλάτα, στα βραστά χόρτα κ. α.  

184 Λαδοκουρούπα = μικρό πήλινο πιθάρι για φύλαξη λαδιού. 

185. Λαζάρι =το σεντόνι που τυλίγουνε το σώμα του νεκρού (το σάβανο). Η ονομασία του 
προήλθε από το Λάζαρο που αναστήθηκε σαβανωμένος με σεντόνι. 

186. Λαζαράκι ή ξεφουρνιά = κομμάτι ψωμί δίνεται στους παρευρισκόμενους  όταν 
ξεφουρνίζουν, συνήθως στη μνήμη των νεκρών τους. 

187. Λαζαρίνα = πολεμικό όπλο μονόκανο κι εμπροσθεγεμές που λειτουργούσε με 
πυρόλιθο. Πολύ χρησιμοποιήθηκε στις Κρητικές επαναστάσεις. (γνωστό είναι το : «στάσου 
Αγά μου να γεμίσω…».                                                                                                     

188. Λαιμουδαρά = δερμάτινο περιλαίμιο που βάζανε στα ζώα, (κατσίκες, άλογα, 
μουλάρια, γαϊδάρους). Σ’ αυτό κρέμεται το κουδούνι ή δένουνε το κοντόδεμα ή το γιγλάρι                            

189. Λαμί ή μάλαμα = ο στενόμακρος σωρός από τα στάχια που αλωνίστηκαν. Στήνεται 
στη μέση του αλωνιού για ν’ αρχίσει το λίχνισμα. 

190. Λαμπάς ή μάγουλα = οι δυο πλευρές του παραθυριού (λιθόχτιστες ή από πελέκια). 
Ανάμεσά τους τοποθετεί ο μαραγκός την κάσα για να εφαρμοστούν τα παραθυρόφυλλα. 

191. Λαντουρίδι = κρίθινο ζυμαρικό. Τέτοιο δίνουνε στα μικρά κοτόπουλα. 

192. Λαϊνι = πήλινο σταμνί που χωρούσε γύρω στα 9 λίτρα νερό. 

193. Λαχούρι = μάλλινο ύφασμα με πολύχρωμα κεντήματα (πλουμιστό), για 
τραπεζομάντιλα, ρούχα πολυτελείας κ.ά. 

194. Λεγάνι = μεγάλο ή μικρό συνήθως πιάτο. Έτσι λένε τη μεταλλική λεκάνη με υποδοχή 
(εγκοπή) στο χείλος, τη χρησιμοποιούσανε οι μπαρμπέρηδες (κουρείς). 

195. Λεκανίδα = μεγάλη πήλινη λεκάνη και η πιο μικρή  λεκανίδι. Βάζουνε φαγητό. 

196. Λιαδί = το ματσάκι του λιναριού που κάνουν όταν το ξεριζώνουν για να το βάλουν 
στον ήλιο να ξηραθεί.   

197. Λιβανιστήρι ή χαλίκι = πήλινο μικρό δοχείο με χερούλι. Τοποθετούν μέσα κάρβουνα 
αναμμένα κι επάνω τους λιβάνι, για να θυμιατίσουν. 
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198. Λιγαδούρα = μάτσος (δέσμη) από 100 γύρους στο τυλιγάδι. Δένονται με κόκκινη 
κλωστή. 

199. Λιναροκορκίδα = το λινάρι που μένει μετά από το σπάθισμα και το χειροκτένισμα.  

200. Λιόκουρνο = κέρατο φιδιού, που το χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτό. Άλλοτε το 
εμπότιζαν σε νερό και μετά από μερικές ημέρες αποκτούσε θεραπευτικές ιδιότητες σε 
διάφορους πόνους.  

201 Λιλιό = παιδικό παιγνίδι 

202. Λιοπάνι = μικρό πάνινο ή υφαντό σακούλι για να βάζουν μέσα φαγώσιμες ελιές όταν 
πήγαιναν στα χωράφια, τις έτρωγαν μαζί με παξιμάδι που κρατούσαν μαζί τους.  

203. Λοϊγγι = χρυσό νόμισμα, εικοσόφραγγο (1 λοϊγγι = 20 κρητικές  δραχμές  το 1900). 
Μ’ αυτό υπολόγιζαν την αμοιβή των μισθωτών. 

204. Λουλάς = σωλήνας από λαμαρίνα. Αρχίζει από το καπάκι(σκέπασμα) του 
ρακοκάζανου, περνά από το τρυπημένο πιθάρι γεμάτο με κρύο νερό (ρούμπα) και φτάνει 
πάνω από το δοχείο που τρέχει η ρακή. 

205. Λούμακας= παραφυάδα ή βλαστός δένδρου. Τους χρησιμοποιούν για να γυρίσουν 
κατσούνες, μπαστούνες, βοσκόβεργες. Με λούμακα  παρομοιάζουν τον ψηλό και 
γεροδεμένο ντελικανή (νέο άνδρα). 

206. Λούρα = σιδερένιοι κρίκοι, που τοποθετούνται στη μέση του ζυγού. Σ’ αυτούς 
γαντζώνεται το αλέτρι κι όπως προχωρούν τα βόδια γίνεται το όργωμα. 

207. Λουρί = δερμάτινος λεπτός ιμάντας. Με αυτόν ράβανε τα στιβάνια τους οι αγρότες και 
οι βοσκοί, τον φυλάσσανε σε μικρή τσάντα που την έλεγαν «ντάσκα». ( ήταν και παιδικό 
παιγνίδι, «το λουρί της μάνας». 

208.  Λύτρα = θαλασσινή ή ποταμίσια λεία πέτρα σε κυκλικό σχήμα. Μ’ αυτήν τσάκιζαν τις 
πράσινες ελιές, για να τις βάλουν στο νερό να γλυκάνουν και να  γίνουν βρώσιμες. Μ’ αυτές 
σπούσαν και τα καρύδια, τ’ αμύγδαλα, τα φουντούκια κ. ά.  

209. Λύχνος ή λυχνάρι = πήλινο ή ορειχάλκινο σκεύος. Ήταν μέσο φωτισμού του σπιτιού, 
έκαιγε λάδι που πότιζε το φιτίλι κατασκευασμένο από μπαμπάκι ή από κουρέλι. Με λεπτό 
ξύλο, το ξεπασουλιστήρι, σπούσαν κατά διαστήματα την καρβουνίδα (η καρουλίδα που 
σχηματιζόταν για να φέγγει περισσότερο). 

210. Μάγγανα = επίπεδο χοντρό κούτσουρο. Ανεβοκατέβαινε στο πιεστήριο της 
φάμπρικας, πίεζε τους  «ντροβάδες-μποξάδες», που περιείχαν τη ζύμη του ελαιοκάρπου κι 
έτσι χώριζε το λάδι από την πυρήνα. 

211. Μαγγανοπήγαδο = απ’ αυτό αντλούσανε νερό με μια αλυσίδα με κουβάδες 
προσαρμοσμένους σ’ αυτήν διαδοχικά. 

212.  Μαγνάδι = κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, αραχνοϋφαντο. 

213. Μαζώχτρα = η εργάτρια που μαζώνει ελιές. 

214. Μαϊδια = μικρά κουδούνια προσαρμοσμένα στο δοξάρι της λύρας (γερακοκούδουνα).       

215. Μάινα = γερό κυλινδρικό ξύλο που το χρησιμοποιούσαν στο χειροκίνητο 
ελαιοπιεστήριο. 

216. Μάκενα = εξάρτημα του παλιού χειροκίνητου ελαιοτριβείου.  

217. Μαλαθούνια ή μποξάδες = τετράγωνα πανιά που δίπλωναν στις άκρες για να 
καλύψουν ζύμη από τις αλεσμένες ελιές  ή ντρουβάδες για τον ίδιο σκοπό, κατασκευασμένα 
από τρίχες κατσίκας (μαλλί της κατσίκας). Γεμάτα ζύμη, τα τοποθετούσαν, στη μεγάλη, από 
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λαμαρίνα, λεκάνη, που ήταν στερεωμένη στη βάση του πιεστηρίου, με εγκοπή για να 
φεύγουν τα υγρά. Οι μποξάδες τοποθετιούνταν ο ένας πάνω από τον άλλο, κατακόρυφα, 
θέση που για να τηρείται, ο φαμπρικάρης (εργάτης του ελαιοτριβείου), ήλεγχε με το μαϊνέλι 
(ξύλινο ραβδί 2 περίπου μ.). Όταν είχαν τοποθετηθεί 30 περίπου πανιά έμπαινε μπροστά η 
διαδικασία του σφιξίματος. Πιεζόταν τα πανιά, έφευγαν όλα τα υγρά που περιείχαν, έπεφταν 
στη λεκάνη (τζισβιέρα) κι από την εγκοπή της διοχετεύονταν στο παράπλευρο γουρνί (μικρή 
τετράγωνη κάσα 1 κυβικού). Εκεί το λάδι έπλεε πάνω-πάνω και από μια εγκοπή 
διοχετεύονταν στη συνεχόμενη κασέλα καθαρό, ενώ τα υγρά έφευγαν προς τα έξω, από 
τρύπα που υπήρχε στη βάση στο γουρνί. 

 Όταν σταματούσε το τρέξιμο υγρών, ανέβαζαν τη μάγγενα, έπαιρναν τα πανιά, τα τίνασσαν 
σε παράπλευρο χώρο κι έφευγε η πυρήνα, για να χρησιμοποιηθεί στη φωτιά ή να σταλεί στα 
πυρηνελαιουργεία. (Σημ. στα προ του 1940 χρόνια μεγάλο μέρος πυρήνας, από τα χωριά 
της Βιάννου, συγκεντρωνότανε στην Άρβη και στον Κερατόκαμπο κι απ’ εκεί με το πλοίο 
της γραμμής μεταφερόταν στον Πειραιά).       

218. Μαλάκα = Γάλα φρεσκοπηγμένο τοποθετημένο στα τουπιά για να γίνει το κεφαλοτύρι. 
Σημ. η λέξη χρησιμοποιείται σήμερα και στην περιφρονητική φράση: «άντε ρε μαλάκα…) 

219. Μαλαματικά = κοσμήματα από χρυσάφι. 

220. Μαλάς ή μυστρί = πλατύ σιδερένιο εργαλείο με ξύλινο χερούλι σαν μικρό φτυάρι. Το 
χρησιμοποιεί ο χτίστης κι ο σοβατζής για τις δουλειές τους. 

211. Μανάρι ή τσεκούρι =  κοφτερός σιδερένιος πέλεκυς που τον σφυρηλατεί και τον 
κοπανίζει ο χαρκιάς για να κόβονται ξύλα.  

222. Μανίκι = η μανίκα του σακακιού, του πουκάμισου αλλά και η λαβή (άσπρη ή μαύρη) 
του μαχαιριού που βάζουν στη ζώνη τους (οσφή) οι βρακοφόροι της Κρήτης (μαυρομάνικο 
ή ασπρομάνικο μαχαίρι). 

 223. Μανίλι ή μανέλι = το βραχιόλι που έχουν οι γυναίκες στο χέρι τους, κατασκευασμένα 
από διάφορα υλικά. 

 224. Μαναβέλα ή Μανιβέλα = ξύλινος χονδρός κυλινδρικός μοχλός, που 
χρησιμοποιούσαν για το πιεστήριο στα παλιά ελαιοτριβεία. 

225.  Μαντούρα = λεπτός κόνδυλος από καλάμι, που στο ένα άκρο του είναι 
διαμορφωμένος για να εφαρμόζει στα χείλη του μαντουράρη, ενώ κατά μήκος του, στο 
πάνω μέρος έχει διαδοχικά στρογγυλές τρύπες. Με το φύσημα από το στόμα και 
ανεβοκατεβάζοντας τα δάχτυλα πάνω στις τρύπες παίζονται διάφοροι σκοποί. 

226. Μαξούλι = το εισόδημα (η σοδειά) απ’ τις καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία. 

227. Μαρουβάς = το πολύ παλιό κρασί. 

228. Μαρτίνι = πολεμικό όπλο οπισθογεμές. Χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους 
επαναστάτες στους Κρητικούς αγώνες κατά των Τούρκων. 

229. Μαρτυρίκι = μικρός σταυρός (σταυρουλάκι), από χρυσό, ασήμι, σίδερο, ξύλο, 
αλουμίνι ή κέρατο. Το δώριζε ο νονός (ο ανάδοχος) στους καλεσμένους στη βάπτιση, 
τοποθετώντας το στο πέτο του σακακιού στους άνδρες ή στο φόρεμα της γυναίκας. 

230. Μάσκουλο = σιδερένια στρόφιγγα που πάνω σ’ αυτήν περιστρέφονται τα 
παραθυρόφυλλα και οι πόρτες των σπιτιών. 

231. Μασούρι = μικρός κόντυλος από καλάμι όπου τυλίγανε το υφάδι. 

232. Μασουροκάλαθο = μικρό καλάθι χωρίς την τοξοειδή λαβή, αλλά μικρά χερούλια στο 
πλάι. Σ’ αυτό τοποθετούσαν τα καλαμουκάνια και τα μασούρια γεμάτα με νήμα ή άδεια.   
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 233. Μαστραπάς = σαν την κανάτα από χαλκό ή λευκοσίδηρο. Τον γέμιζαν νερό και τον 
έβαζαν πάνω στο τραπέζι όταν έτρωγαν, για να παίρνει καθένας στο ποτήρι του.  

234. Ματζαδούρα = πετρόχτιστη γούρνα (φάτνη), χαμηλά στους τοίχους του στάβλου, 
όπου τοποθετούσαν την τροφή (παχνί) των ζώων, άχυρα, σανό, τριφύλλι, ρόβι ή ταγή. 

235. Μαντρακάς ή μαντραχάς = το σφυρί που χτυπά τις σμίλες ο λιθοξόος όταν λαξεύει 
την πέτρα. 

236. Μάτσα = το «γουδοχέρι», ξύλινο ή σιδερένιο, πλατύτερο στο κάτω μέρος. Μα αυτό 
κοπάνιζαν τον καφέ, την κανέλα, το πιπέρι κ. ά. μέσα στο γουδί-χαβάνι. 

237. Ματσιπάτι ή ματσιμπέτι = το στηθαίο που έχτιζαν στην άκρη της στέγης, για να 
προστατεύουν το χώμα της στέγης και να εμποδίζουν το νερό της βροχής να τρέχει στους 
τοίχους. Συγκεντρωνόταν απ’ όλο το δώμα κι έφευγε από την κουτσουνάρα σε μέρος που 
δεν προκαλούσε ζημιά. 

238. Μαυρομάνικο = μαχαίρι με λαβή από μαύρο κόκαλο. Είχε θήκη (φουκάρι). Το 
έμπηγαν στη ζώνη τους με τη λαβή προς τα δεξιά για να το πιάνουν γρήγορα όταν θα 
χρειαστεί. 

239. Μαχιά ή μασά = σιδερένια τσιμπίδα για να πιάνουν τα αναμμένα κάρβουνα στην 
παραστιά. 

240. Μαχμουντιές = Τούρκικο χρυσό νόμισμα. 

241. Μαχραμάς = χιράμι ή πετσέτα με ξόμπλια. 

242. Μεϊντάνι = α) μέρος της κρητικής ενδυμασίας από σκούρα μπλε τσόχα με μανίκια, 
ανοιχτό στο στήθος, β) η πλατεία, το παζάρι, η αγορά (σε μεταφορική έννοια ότι κάτι το 
επιλήψιμο κοινολογείται). 

243. Μεϊτανογέλεκο = το μεϊτάνι και το γελέκι της κρητικής φορεσιάς που τα έραβε 
ειδικός ράφτης, ο τερζής. 

244. Μερτζάνι = θαλασσινό κοράλλι. 

245. Μερτζουβί = το λιβάνι που μυρίζει μόσχο. 

246. Μεσοδόκι = δοκάρι χοντρό από ξύλο κυπαρισσιού, πρίνου ή άλλου ανθεκτικού. Πάνω 
σ’ αυτά στηρίζονταν όλα τα στρώματα της χωματένιας στέγης. 

247. Μεταξουργιό ή μεταξαργιό = το δωμάτιο που γινόταν η εκκόλαψη του 
μεταξοσκώληκα και η τροφή του. 

248. Μετοχαρόσπιτο = σπίτι χτισμένο στους αγρούς, συνήθως πρόχειρα χωρίς σοβάδες, 
τα μετόχια. Υπήρχαν όμως και περιποιημένα με σχετικές ανέσεις για τις περιπτώσεις που 
διαμονή των καλλιεργητών διαρκούσε αρκετές ημέρες ή και μήνες. 

249. Μίστατο = μέτρο για τα υγρά (λάδι, κρασί, ξίδι), χωρούσε 13 κιλά περίπου. 

250. Μπαρμπέρης = παράγεται από το ιταλικό baber, ο κουρέας.   

251. Μπάτο = πρόχειρα χτισμένο σπίτι που το χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί σαν 
ορτάκηδες-συνεταίροι. 

252. Μίτοι = απαραίτητοι για την ύφανση, πλέκονται από ειδική τεχνίτρια σε ειδικό 
καλούπι (μιτοτήρα) κι αποτελούνταν από αυτοτελή τμήματα, βεργιά ανθεκτικού νήματος . 

253. Μιτόχτενα = τα χτένια και οι μίτοι στο αργαστήρι. Από αυτά περνά το στημόνι η 
περαματίστρα για ν’ αρχίσει η ύφανση. 
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254. Μόμπιλα = τα διάφορα εργαλεία ή έπιπλα που απαιτούνται για να γίνουν οι διάφορες 
εργασίες., όπως π.χ. για το όργωμα, για το αλώνισμα, για την παρασκευή γλυκισμάτων κ.ά.  

255. Μοσόρα = πήλινη μεγάλη λεκάνη για ζύμωμα ή άλλες δουλειές. 

256. Μουζάκι = το στεφάνι του στιβανιού που καλύπτει τα δάχτυλα και το πάνω μέρος της 
πατούσας του ποδιού. 

257. Μούζικο = η σάλπιγγα που χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρόμοι(διανομείς)  και οι 
αγροφύλακες (δραγάτες)για να αναγγείλουν την άφιξη τους στο χωριό οι πρώτοι και την 
παρουσία τους σε κάποια αγροτική περιφέρεια οι δεύτεροι. 

258. Μουζουράκι = μικρή κανάτα από λαμαρίνα (σπάνια πήλινο) με σκέπασμα. Μέσα είχε 
μικρότερο κυλινδρικό δοχείο με  προεξοχή (σαν μικρό αυλάκι). Με αυτό έβαζαν λάδι από 
το πιθάρι και μετά στο φαγητό, στη σαλάτα, στο τηγάνι ή στο λύχνο. Στο τζάκι δίπλα και 
πιο πάνω από την παραστιά υπήρχε ειδική θυρίδα όπου το τοποθετούσανε. 

259. Μουζούρι = Κυλινδρικό ξύλινο δοχείο χωρία καπάκι. Με αυτό μετρούσαν τα 
δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι), όσπρια (ρεβίθια, κουκιά, φακή, φάβα), αμύγδαλα, ελαιόκαρπο 
κ. ά., βάρους 13 περίπου κιλά είναι αντίστοιχο του μέτρου για τα υγρά, το μίστατο. 

260. Μουράγια ή μουράλια = θήκη από δερμάτινες λουρίδες, σκοινί ή σύρμα, πλεγμένο 
αραιά για να αφήνει μεγάλες τρύπες. Σε σχήμα που να χωρεί το κάτω μέρος της κεφαλής, 
γύρω από το στόμα, του βοδιού, του γαϊδάρου ή της κατσίκας. Στερεώνονταν με κορδόνια 
που περνούσαν πάνω από το κεφάλι. Με αυτό τον τρόπο εμπόδιζαν το ζώο να τρώει από τον 
περίγυρό του σε ώρα εργασίας ( όργωμα, αλώνισμα ή στο δρόμο). 

261. Μουστάς = σιδερένιο εργαλείο του τσαγκάρη. Με λαβή στο ένα άκρο και πολύ φαρδύ 
στο άλλο. Με αυτόν κοπάνιζε το δέρμα για να μαλακώσει και να μπορέσει να το 
επεξεργαστεί πιο εύκολα. 

261α Μουστούχα  = το πλεχτό, από βούρλα ή βλαστούς λυγαριάς ή σύρμα, φίμωτρο για τα 
ζώα, αγελάδες, αίγες, πρόβατα, για να μην τρώνε κάτι που δεν πρέπει. Δερμάτινο φίμωτρο 
βάζουν και στους σκύλους για να μη δαγκάνουν   

261. Μοχλός = γερός ξύλινος κατακόρυφος άξονας στο νερόμυλο. Ξεκινά από την τραπέζα 
(όπου στηρίζονται οι μυλόπετρες), περνά από το φάλι της κατώπετρας και καταλήγει στην 
υποδοχή της πανώπετρας που γυρίζει την ώρα που αλέθει. 

263. Μπακάλι ή καμπάλι = μαλλομπάμπακο μικρό κιλίμι με το οποίο τυλίγουνε τα μωρά 
μέχρι ν’ αρχίσουν να περπατούν. 

264. Μπαϊράκι = ξεσηκωμός, αντάρτικη ομάδα  ή πολεμική σημαία 

265. Μπίκος = σιδερένιο εργαλείο με ξύλινη λαβή και μυτερή την κάτω άκρη. 

266. Μπιρμπίλα ή μπιμπίλα = λεπτή δαντέλλα με γλωσσίτσες.  

267. Μπιστιά ή εμπισθιά = δερμάτινη πλατιά λουρίδα που περνά κάτω από την ουρά του 
γαϊδάρου ή του μουλαριού, ή του αλόγου για να συγκρατεί το σωμάρι.  

268. Μπογιατζής = αυτός που έβαφε, υφάσματα, μάλλινα ή μπαμπακερά, πάνινα ή υφαντά, 
νήματα. Χρησιμοποιούσε φυτικές ή χημικές ουσίες στο μπογιατζοπίθαρο.  

269. Μπόλια = υφαντό πανί, λίγο λεπτό, με υφάδι από μπαμπάκι, μετάξι ή λινάρι και 
στημόνι από μπαμπάκι. 

270. Μπολίδα ή μπολίδι = άσπρο κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, από λεπτό ύφασμα με 
κρόσα ή χωρίς κρόσα. Τη φορούσαν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες για δροσιά.. 
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271. Μπολκάκι ή μπούστος = τμήμα της γυναικείας φορεσιάς, πολύ σφιχτό στη μέση κι 
εφαρμοστό στην πλάτη και στο στήθος. Το τμήμα κάτω από το στήθος σχημάτιζε 
κολπώσεις.  

272. Μποτζάλε = το πάνω μέρος του περιτοιχίσματος του πηγαδιού. 

273. Μποτόνι = κόσμημα από ασημένιες ή χρυσές χάντρες, που τοποθετούσαν οι γυναίκες 
στο λαιμό. 

274. Μπουγαδοκόφινο =  μεγάλο γερό από μυρτόβιτσες κοφίνι για τα ρούχα της 
μπουγάδας (για να καθαρίσουν). 

275. Μπουγατζατζής = αυτός που με ιδικά υλικά παρασκευάζει τη μπουγάτσα ή μπογάτσα. 

276. Μποζουνιέρα = η εξωτερική τσέπη στο σακάκι και κατ’ επέκταση κάθε τσέπη. 

277. Μπράτη = οι διάφορες αποσκευές. Έτσι αποκαλούν και τα εξωτερικά ανδρικά  
γεννητικά όργανα. 

278. Μπροστελίνα = γερή δερμάτινη λουρίδα προσαρμοσμένη στο μπροστινό μέρος του 
σωμαριού, που περνά  κάτω από το λαιμό του γαϊδάρου, μουλαριού, αλόγου, για να 
συγκρατεί το σωμάρι, από μπροστά. 

279. Μυζηθρόπιτα = χειροποίητη πίτα με ζύμη (φύλλο) από σταρένιο αλεύρι με μυζήθρα 
και άλλα υλικά (αυγό, ζάχαρη, κανέλλα)  που τα καλύπτει με τη ζύμη και τα ψήνει στο 
τηγάνι ή στο φούρνο. 

280. Μύλος = χειροκίνητος από μπρούντζο μύλος που αλέθανε τον καβουρντισμένο καφέ.  

281. Μυλωνική = η πληρωμή του Μυλωνά σε είδος, για το άλεσμα των σιτηρών. 

282. Μυρτόλαδο = αποσταγμένο ζουμί από τους καρπούς της μυρτιάς (τα μύρτα). Το 
χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο σε διάφορες παθήσεις.    

                                       Συνέχεια στο επόμενο τεύχος 
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Παραδοσιακά αλλοτεσινά επαγγέλματα 

A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων 
                                      Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου 

 2ο μέρος 

                                                                                                                                                                                                                       
283. Νεροφόρος- υδρονομέας = αυτός που με το σκαπέτι, το μανάρι, την 
τσουγκράνα, το τριτσέτο καθάριζε του χωμάτινους καταπότες για να πηγαίνει πιο 
εύκολα το νερό στο χωράφι για πότισμα. Έτσι λέγεται και σήμερα αυτός που 
κατανέμει το νερό. Λέγεται και νερομπεξής. 
284. Νιόλουρα = τα λούρα και το υνί για το όργωμα. 

285. Νιταδόρος = ο ξυλογλύπτης για τα τέμπλα των ναών, προσκυνητάρια, θρόνους 
δεσποτικούς, στασίδια κ. ά.  χρησιμοποιεί ξύλα από λεύκα, φλαμουριά ή κ. ά..  

286. Ντίνα = δοχείο μεγάλης χωρητικότητας, συνήθως για λάδι. 

287. Ντουκιάνι = το καφενείο ή και το παντοπωλείο. 

288. Ντρουβάς = σάκος με κορδόνια για να κρεμιέται. Κατασκευάζεται στον 
αργαλειό  από μαλλί προβάτων ή τρίχες κατσικιών. 

289. Νηματερό = μακρύ ξύλινο ραβδί, για να νηματούνε (παρακινούνε) τα ζώα, για 
να προχωρούνε σε ώρα εργασίας ( π.χ. τα βόδια στο όργωμα). Στη μια του άκρη 
ήταν στερεωμένη μεταλλική μυτερή λιμαρισμένη μπρόκα. Λέγεται και βουκέντρι ή 
βουκεντράκι.  

290.  Ντερμιτζής = αυτός που επεξεργάζεται με τη φωτιά τα σίδερα για να φτιάξει 
διάφορα εργαλεία ( σκαπέτια, κασμάδες, τσάπες, μανάρες, μαναράκια, σκεπάρνια, 
υνιά,  λούρα, τσεκούρια, τσουγκράνες, σιδερένιες πόρτες, αυλόπορτες,  κλειδαριές, 
κλειδιά, κοντεμερί, λουκέτα, χερούλια, υνιά, λούρα, πέταλα,  αρδάκτους κ. ά.). 

291. Ντενεκετζής =  αυτός που με υλικά τον τσίγκο, τον τενεκέ, το καλάι, το 
κολλητήρι και με εργαλεία το σφυρί, τη φουφού, το ψαλίδι, το μέτρο τη  λαβίδα και 
το κομπάσο κατασκευάζει διάφορα σκεύη του νοικοκυριού, όπως: κουβάδες, 
φανάρια, τσιγκάκια, σκάφες, κάρτα, ψησταριές, φουφούδες, μαγκάλια κ.ά..  

292. Ξαίνω = αραιώνω τα μαλλιά των προβάτων με τα χέρια ή τα χερόχτενα και τα 
διαμορφώνω σε «τουλούπες» ή «κορκίδες». 

293. Ξεματίζω = με το στόμα ή το μαχαίρι βγάζω το μαύρο μάτι από το ξερό κουκί 
για να ψήνεται καλύτερα και να φεύγει από μέσα, αν υπάρχει, το μαμούνι.   

294. Ξεπασουλιστήρι = μεταλλικό ή ξύλινο ραβδάκι που μ’ αυτό βγάζουνε την 
καρβουνίδα που δημιουργείται στο φτύλι του λύχνου κι έτσι φέγγει καλύτερα. 
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295. Ξερολιθιά = τοίχος από πέτρες χωρίς τη χρησιμοποίηση λάσπης από χώμα 
οτιδήποτε άλλο. Γίνεται συνήθως σε κατηφορικά εδάφη, που oι ξερολιθιές 
μετατρέπουνε, το έδαφος, σε πεζούλες και η καλλιέργεια τους είναι καλύτερη και 
αποδοτικότερη. 

296. Ξεροτήγανο = σπιτικό νόστιμο γλυκό που παρασκευάζεται με ειδική συνταγή. 
Xρησιμοποιούνται φύλλα ζύμης και άλλα υλικά.  

297. Ξεφαίνω ή ξυφαίνω = τελειώνω το ανυφαντικό στο αργαστήρι.  

298. ξεφαντώνω = μεγάλη διασκέδαση με χορούς, τραγούδια, ποτά και φαγητά. 

299. Ξινάρι = κοφτερό σιδερένιο τσεκούρι. Μ’ αυτό καθαρίζουν τα δένδρα από τους 
λεπτούς βλαστούς που πρέπει να φύγουν από το δένδρο. 

300. Ξόμπλια = τα ωραία σχέδια στα υφαντά. Για να γίνουν περνούσαν χρωματιστές 
κλωστές μέσα από το στημόνι. Γινόταν από ειδική τεχνίτρια, την ξομπλιάστρα. 

301. Ξύγγλες = δυο σιδερένιες ή ξύλινες πήχες σε σχήμα Χ με μεταλλικά δοντάκια 
στις άκρες. Μ’ αυτές κρατούσανε τεντωμένο το υφαντό, μεταξύ του πετάλου και 
του αυτιού. 

302. Ξυλίκι = κυλινδρικό λεπτό ξύλο, 70 εκατοστών μήκος. Μ’ αυτό ανοίγουνε, τη 
ζύμη  από αλεύρι σταριού, σε φύλλα για την παρασκευή διαφόρων σπιτικών 
ζυμαρικών: μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες, μπουρέκια, μακαρόνια. 

303. Ξυλογαϊδάρα = ξύλινο εργαλείο με τρίποδα, για να σπαθίζουν το λινάρι και να 
του βγάζουν το ξύλινο μέρος και να μένουν μόνο οι ίνες τα «σκουλιά». 

304. Ξυλογλύπτης =  αυτός που τα διάφορα εργαλεία του (γλύφανα, διαφόρων 
διαστάσεων) κατασκευάζει κουτιά, μικρά και μεγάλα, πιρούνια, κουτάλια, 
σφραγίδες,  πιάτα, χτένια, μουσικά όργανα, τυλιγάδια, αργαστηρόξυλα 
διακοσμημένα κ.ά. χρησιμοποιεί ξύλο ελιάς, καρυδιάς, πεύκου, λεύκης, 
κυπαρισσιού, πρίνου κ. ά.  

305. Ξυλοτέχνης = αυτός που με το πριόνι, την πλάνια τον ξυλοφά, το σφυρί την 
τανάλια κα τις μπρόκες κατασκευάζει, μπαούλα, κασέλες, πιατοθήκες, βολόσυρους, 
ζυγάλετρα, θρηνάκια, μεσοδόκια, δοκάρια κ. ά.. Χρησιμοποιεί  ξύλα ελιάς, πρίνου, 
μουριάς, καρυδιάς κ. ά.  

306. Ξυλοφάς = ατσάλινο πλατύ ξυλουργικό εργαλείο με δοντάκια και με ξύλινο 
χερούλι. Με αυτό λειαίνουν διάφορα ξύλα, σανίδια, στελιάρια κ. ά.  

307. Ξινόχοντρος ή τραχανάς = στάρι χοντραλεσμένο στο χερόμυλο, βρασμένο σε 
ξινόγαλο (ξίγαλο). Στη συνέχεια απλώνεται στον ήλιο, στεγνώνει  από τα υγρά και 
αποτελεί εξαίρετο νόστιμο ζυμαρικό. 
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  308. Ξωλαλώ ή ξελαλώ = καθοδηγώ το κοπάδι για τη βοσκή ή μέσα στη μάντρα για 
να πάνε να τα αρμέξουν στην είσοδο της μάντρας, συνήθως. 

309. Ομαθιές ή αμαθιές =  με ειδική συνταγή μαγειρικής χρησιμοποιούνε χοιρινά  
έντερα, που τα γεμίζουν με ρύζι ή τραχανά, κομμάτια από συκώτι, εντόσθια, καρδιά 
και διάφορα μπαχαρικά. Είναι πολύ νόστιμο. 

310. Οχταφυλλάτη βράκα =  ήταν από τσόχα και ραβόταν από ειδικό ράπτη, τον 
τερζή. Αποτελούσε κύριο εξάρτημα της Κρητικής φορεσιάς. Με την πλούσια 
φουφούλα της που κατά το περπάτημα κινούνταν αριστερά-δεξιά έδειχνε μια 
μεγαλοπρέπεια και  λεβεντιά στους κομψευόμενους «μελιτακομέσιδες» της εποχής. 

311. Παγίδα = σιδερένιο κατασκεύασμα με πριονωτές δαγκάνες για να πιάνουνε τα 
ποντίκια αλλά και λαγούς, αρκάλους, αλεπούδες κ. ά.. 

312. Παλέτσα = υφαντό με κουρέλια  από παλιά ρούχα.  Τη διπλώνανε και τη 
ράβανε σε μεγάλα σακιά για να μεταφέρουν  άχυρα ή ξηρά χόρτα. Τη 
χρησιμοποιούσαν και ως κάλυμμα σε αχυρόστρωμα ή και στρωσίδι σε φτωχόσπιτα.  

313. Πανιέρι = κάνιστρο πλεγμένο με κλωστή από ράπες σταριού. 

314. Πανιστής = μακρύ ξύλινο ραβδί στη μια του άκρη προσαρμοσμένα παλιά 
πανιά. Τον χρησιμοποιούσαν για να καθαρίσουν τον ξυλόφουρνο, μετά από το 
ζέσταμά του και πριν βάλουνε μέσα το ψωμί. Για να μην καούν τα πανιά τα έβρεχαν 
πιο μπροστά στο νερό που είχαν σ’ ένα κουβά.  

315. Πανωκαύκαλο - κατωκαύκαλο = το πάνω και κάτω μέρος της 
παξιμαδιασμένης κριθινοκουλούρας.  

316. Πανωμύλι = η πάνω πέτρα του χερόμυλου, που γυρίζει με το ξύλινο χειραγώνι 
που έχει. 

317. Πανωπόρτι = το πάνω μέρος της ξύλινης πόρτας που ανοίγει σαν παράθυρο. Σ’ 
αυτό τοποθετείται η κλειδαριά και δεύτερος μάνταλος (ξύλινος σύρτης), ο πρώτος 
μπαίνει στην κυρίως πόρτα. 

318. Παραδοσάκουλο = υφαντό μικρό σακούλι με κορδόνι για να κλείνει. Εκεί 
βάζανε τους παράδες (χρήματά) τους. (παράδες = τούρκικο νόμισμα). 

319. Παρασθιά ή παραστιά = η πετρόκτιστη θέση για την τοποθέτηση του 
τσικαλιού για να ζεσταθεί από τα αναμμένα ξύλα που τοποθετούνται κάτω από 
αυτό για να ψηθεί το φαγητό.  

320. Παρασύρα = σκούπα. Γίνεται από βούρλα,  φινοκαλιά,  νταρί ή αστοιβίδα. Η 
καλύτερη είναι από βούρλα θυσανωτά.  
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321. Παρούθια = αγριόξυλα που στερεώνονται στο «ποδάρι του αλετριού δεξιά και 
αριστερά, βοηθούν στο άνοιγμα της αυλακιάς. 

322. Πατανία = πλουμιστό πολύχρωμο υφαντό κλινοσκέπασμα από μπαμπάκι και 
στημόνι από μαλλί. 

323. Πατητήρες = υφασμάτινες γερές λουρίδες, εξάρτημα του αργαλειού. Δένονται 
στα κάτω καλάμια των «μίτων» και καταλήγουνε κάτω από τα πόδια της υφάντρας, 
στο «πατητηρόξυλο».  Μ’ αυτές πιεζόμενες με τα πόδια ανοίγει το στημόνι για να 
περάσει η σαϊτα.  

324. Πεζούλι = λιθόκτιστο χαμηλό πατάρι μέσα κι έξω από το σπίτι. Για να κάθονται 
άνετα πάνω το στρώνουν με παλέτσες, κουρελούδες ή με ψάθα.  

325. Πελέκι =  ειδική πέτρα που την επεξεργάζεται ο λιθοξόος σε ό,τι μέγεθος 
χρειάζεται. Το τοποθετούσανε σε γωνιές τοίχων, σε καμπαναριά, σε καμάρες, σε 
παραστάδες, σε ανώφυλλα παραθυριών ή πορτών, σε τζάκια κ.ά. 

326. Πενταθέλικο = κορδόνι πλεγμένο με πέντε νηματοθελιές. 

327. Πενταρόλι =  μυτερό από σίδερο εργαλείο του λιθοξόου. 

328. Πέρδικα του νερόμυλου = ξύλινο εξάρτημα που ρυθμίζει την ποσότητα του 
καρπού που πρέπει να πέφτει από την κοφινίδα στις μυλόπετρες. 

329. Περόνα = σύρμα μεταλλικό ή στέρεο ξύλινο. Τοποθετείται μέσα στη σαϊτα για 
να περιστρέφεται το μασούρι. Στηρίζεται σε δυο μικρές εσωτερικές τρυπίτσες που 
έχει η σαϊτα τ’ αργαλειού. 

330. Περσιγκιά = τα πολύ φανταχτερά κοσμήματα και στολίδια. 

331. Περτσίνι = χειροποίητο καρφί από μαλακό μέταλλο. Το χρησιμοποιούνε για να 
ενώσουνε κομμάτια μετάλλων. 

332. Πέταλλο = α) αυτό που βάζει ο πεταλωτής ή πεταλάς στην οπλή του κάθε 
ποδαριού στο άλογο, στο μουλάρι, στο γάιδαρο. Το τοποθετεί με ιδιαίτερη τέχνη ο 
πεταλωτής, με ειδικά εργαλεία, για να μην κάμει ζημιά στο πόδι του ζώου. Το 
πέταλο είναι από μέταλλο σε σχήμα ημικυκλικό. β) πέταλο λέγεται και το εξάρτημα 
του αργαλειού, που έχει τα «μπράτσα», τις «μασέλες» και τη λαβή. Ανάμεσα στις 
λαβές τοποθετείται το χτένι. 

333. Πετεινός =  ο κόκορας αλλά και ο επικρουστήρας στα όπλα.  

334. Πετροθελειά = πελεκημένη πέτρα χτισμένη στον τοίχο της αυλής, που 
προεξέχει. Έχει μια τρύπα όπου περνά το σκοινί που είναι δεμένο το ζώο. 
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 335. Πετράς = αυτός που επεξεργάζεται τις πέτρες, λέγεται και πετροκόπος και 
λιθοξόος. Χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία: τις σφίνες, τον μπίκο, τη βαριά, τη 
βαριοπούλα, το λοστό, την καρμανιόλα, τη γωνιά κ. ά. διαμορφώνει καντουνάδες 
(ρουκούνους), για τις γωνιές των τοίχων πελεκητές). Κατασκεύαζαν ανώφλια και 
κατώφλια, σκάλες, παραστιές, κορνίζες, κιονόκρανα, βρύσες, μποτζάλε των 
πηγαδιών, καμπαναριά, γούρνες, αγιόθυρα, ντουλαπάκια στους τοίχους και πολλά 
άλλα.  

336.  Πετροκόφινο = γερό κοφίνι από βέργες λυγαριάς. Μ’ αυτά μεταφέρανε μικρές 
πέτρες στους χτίστες πάνω στη σκαλωσιά για να τις χρησιμοποιήσουν οι μαστόροι. 
Τα χρησιμοποιούσαν όμως και για να μεταφέρουν τις πέτρες, όταν καθάριζαν απ’ 
αυτές ένα χωράφι. Τις συγκέντρωναν σε μια άκρη και γινόταν ένας τρόχαλος, όπως 
τον έλεγαν.  

337. Πετρολεκανίδα = μεγάλη πήλινη λεκάνη, με αυτιά και παχιά τοιχώματα. 

338. Πηδηκτός = ομαδικός Κρητικός χορός, πολύ ωραίος, όπως και ο πεντοζάλης ( 
έχει πέντε ζάλα- βήματα). Επειδή ο πηδηκτός έχει πεταχτές και ζωηρές στροφές, 
που τις λένε «όρσες» ή «όρτσες», γι’ αυτό ίσως να έχει πάρει το όνομά του από τον 
αρχαίο χορό του «Ορσίτη». 

339. Πιθαρόγαστρα = γλάστρα, από πιθάρι, για τα λουλούδια.  

340. Πιθαρόπλακα = στρογγυλή πέτρινη ή πήλινη πλάκα που σκεπάζουμε το 
λαδοπίθαρο ή το   σταροπίθαρο                                                                                                                                              
341. Πίνακας = συνήθως ορθογώνια πελεκημένη, από αγριόδενδρο, σκάφη. Μ’ 
αυτήν μάζευαν την τσίπα από το γάλα. Πίνακας λέγεται και ο μαυροπίνακας του 
σχολείου, καθώς και κατάσταση με δίφορα στοιχεία π.χ ο πίνακας των 
αποτελεσμάτων κλπ.  

342. Πινακωτή =  μονοκόμματη σανίδα μήκους 1 περίπου μ. και 30 εκ. πλάτους. 
Πάνω σ’ αυτήν τοποθετούσαν το ζυμωμένο ψωμί για να το μεταφέρουν κοντά στο 
φούρνο, να το βάλλουν μέσα σ’ αυτόν με το φτυάρι για να ψηθεί. 

343. Πιτοπούλι ή σκλερόπιττα = σταρένιο ή κριθαρένιο παρασκεύασμα, ψήνεται 
στο τηγάνι και χρησιμοποιείται ως ψωμί.  

344. Πλακωτάρι =  εξάρτημα του πιεστηρίου της φάμπρικας. Μ’ αυτό πιεζόταν οι 
μποξάδες   ( ντροβάδες ή πανιά), γεμάτα με ζύμη. Με την πίεση έρεαν το λάδι και 
τα υγρά που περιέχουν οι ελιές.  

345. Πλαταντζίκι ή πλακαντζίκι = πρόχειρη κροτίδα. Τη χρησιμοποιούν τα παιδιά 
μόλις πει ο παπάς το Χριστός Ανέστη, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. 
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346. Πλεκτή = σειρά από πλεγμένα, σε ξύλινη βέργα ή και χωρίς αυτή, κρεμμύδια ή 
σκόρδα. Την κρεμούσαν στη συνέχεια για να ξεραθούνε. Απ’ αυτήν τα αφαιρούσαν 
λίγα-λίγα για να χρησιμοποιηθούν.  

347. Ποδάρι = βασικό εξάρτημα στο αλέτρι, από γερό ξύλο, συνήθως από πρίνο. Στο 
μπροστινό μέρος τοποθετείται το «υνί», στη μέση η «σπάθη», στα πλάγια τα 
«παρούθια», στο πίσω μέρος σε ανοιγμένη υποδοχή στηριζόταν το «σταβάρι» και 
πιο πίσω η «έχερη».                            

348. Πόρτεγο = το πιο κύριο δωμάτιο της παλιάς κρητικής κατοικίας. 

349. Πορτέλα = η εξώπορτα του σπιτιού. Ήταν συνήθως πολύ μεγάλη με χερούλια 
και κερκέλια, μάσκουλα, κλειδαριά, κοντεμερί και χτυπητήρι. 

350. Πορτί (πορτάκι) = μικρή πόρτα για να μπαινοβγαίνουνε πιο γρήγορα και να 
μην ανοίγουν τη μεγάλη πόρτα.                 

351. Πορτομάγουλο = η αριστερή και δεξιά πλευρά της πόρτας όπου στηρίζονταν οι 
κάσες  με την πόρτα ή τα πορτόφυλλα, αν ήταν δίφυλλη. Ήταν χτισμένη με πελέκια. 

352. Πορτοστασιά = το πετροπελέκητο κούφωμα της πόρτας.  

353. Ποτίστρα = σκαφιδωτός κορμός δένδρου, που τη γέμιζαν με νερό για να πίνουν 
τα ζώα. 

354. Προσώμι = μάλλινη υφαντή και πλουμιστή λουρίδα, 80 περίπου εκατοστά και 
πλάτους 30 εκ., στην  άκρη είχε κρόσσια. Το τοποθετούσαν οι γυναίκες στον ώμο 
τους και πάνω σ’ αυτό τοποθετούσαν το γεμάτο με νερό σταμνί, που μετέφεραν 
από τη βρύση, για να μη βραχούν αν έφευγε νερό από το σταμνί κατά τη μεταφορά 
του στο σπίτι.  

355. Ράγλος = σιδερένιος γερός γάντζος με περιστροφική κίνηση. Τον κάρφωναν 
στον κορμό του δένδρου που ήθελαν να μεταφέρουν. Στην άλλη άκρη του έδεναν 
γερό σκοινί και το τραβούσαν με τα χέρια ή το έδεναν στα σκαρβέλια του σωμαριού 
του ζώου που με τη δύναμη του τραβούσε τον κορμό.  

356. Ρασίδι ή ρασί = ολόμαλλο χνουδάτο με κουκούλα παλτό του βοσκού και του 
αγρότη γενικότερα, άνδρα και γυναίκας.  Δεν διαπερνούσε το νερό της βροχής. 

357. Ρασόβρακα = υφασμάτινη μάλλινη ανδρική βράκα του Κρητικού. 

358. Ρασοπατητής = αυτός που ξυπόλυτος πατούσε, μέσα σε πλαγιαστά 
τοποθετημένη σκάφη κομμάτια υφάσματος για να ράψουνε το ρασίδι. Στη διάρκεια 
του πατήματος, έβρεχαν το ύφασμα με σαπουνάδα, για να μαλακώνει. 
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359. Ράσπα = εργαλείο του τσαγκάρη, ελαφρά καμπυλωτή λίμα. Τη 
χρησιμοποιούσε για να σπάσει τις «ξυλόμπροκες», που κατά το κάρφωμα της σόλας 
περνούσαν στο εσωτερικό του παπουτσιού ή του στιβανιού.  

360. Ραφτοκάλαθο  και ραφτοκόφινο = μικρά καλαθάκια, πλεκτά από καλάμι ή 
ράπες σταριού, χωρίς αυτιά. Σ’ αυτά τοποθετούσαν οι γυναίκες καρούλια, κλωστές, 
βελόνες, βελονάκια, καρφίτσες, ψαλίδια, τη δαχτυλήθρα κ.ά.  

361. Ριζάρι = αγριόχορτο στις άγονες βουνοπλαγιές. Με το ανεξίτηλο (πορτοκαλί)  
χρώμα του, που με ειδική συνταγή βράζανε τις ρίζες του κι έβαφαν τα ρούχα.  

362. Ριζοβελονιά = είδος της τέχνης του κεντήματος. 

363. Ροδόσταμο ή ροδόσταμνο = απόσταγμα από ροδοπέταλα. Χρησιμοποιείται 
στη ζαχαμαροπλαστική  και για τον αρωματισμό χώρων. 

364. Ρόδωμα = αργιλώδες χώμα, ανακατεμένο με άχυρα, το τοποθετούσαν στις 
χωματένιες στέγες πάνω από τα καλάμια, τις σκίζες ή τα σανίδια που έχουν 
τοποθετηθεί πάνω από τα δοκάρια. 

365. Ρόκα = λεπτό βλαστός με χαχάλες ή λεπτό ραβδί εμφυτεμμένα σ’ αυτό μικρές 
λουρίδες από καλάμι, δημιουργώντας σφαιρική επιφάνεια σαν φούσκα. Σ’ αυτές 
έκλωθαν μαλλιά, λινάρι, μπαμπάκι. Στην πρώτη κλώθανε τις κορκίδες και στη 
δεύτερη το εκλεκτό λεπτό μαλλί.                                                                                                           
366. Ροκόδεμα = κεντητή υφαντή πλουμιστή λουρίδα. Μ’ αυτήν σφίγγανε την του                              
λούπα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
στη φουσκώροκα για να μην φεύγει. Συνήθως στην άκρη της κρεμούσαν ένα παλιό 
κέρμα. 

367. Ρομπολί = μονοκόμματο γυναικείο φόρεμα χωρίς «ζιπόνι» και φούστα. 

368. Ροστέλο = ξύλινη χοντρή χτένα με μεταλλικά καρφιά. Τη χρησιμοποιούσε 
κατάλληλα η ανυφαντού 

369. Ρουκάνι = εργαλείο του μαραγκού (ξυλουργού), ένας από τους τύπους πλάνης 
που χρησιμοποιεί. 

370. Ρούκουνας = η πελεκημένη πέτρα που τοποθετείται στις γωνίες των τοίχων. 

371. Ρουμανέτο = πολύχρωμο γυναικείο επανωφόρι με κεντήματα στο κάτω του 
μέρος. 

372. Ρούμπα = εξάρτημα του ρακοκάζανου. 

373.  Ρουμπάρα = η τρύπα που είχε η στέρνα στον πυθμένα (στον πάτο) για να 
φεύγει το νερό. Φράζεται μ’ ένα πελεκημένο ξύλο, το «ρουμπαρόξυλο». 
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374. Ρωμάνα = είδος αχλαδιού, αρωματικό μεγάλου μεγέθους. Άλλα είδη είναι τα 
κοκκινάπιδα, τα δροσάπιδα, οι κοντούλες, τ’ ασπράπιδα, μηλάπιδα  κ.ά. 

375. Σαϊτα = εξάρτημα του αργαλειού. Βαθουλωτό ελαφρό ξύλο φουσκωτό στη 
μέση και λεπτό στις δυο άκρες όπου τοποθετείται το μασούρι με το υφάδι. Μ’ 
αυτήν, που την κινεί με τα χέρια της η ανυφάντρα, περνά το υφάδι ανάμεσα στο 
στημόνι που ανοίγει με την κίνηση του πετάλου μπρος-πίσω. Σαϊτες λένε και τα 
κανάλια που περνά το νερό του ποταμιού. σαϊτες λένε και το διπλωμένο χαρτί με 
μύτη μπροστά και φαρδύ πίσω, που το πετάνε τα παιδιά και διασκεδάζουν, όπως 
σκίζει τον αέρα και πηγαίνει μακριά.  

376. Σακί = υφαντός μπαμπακερός ή και μάλλινος σάκος. Χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ή τη φύλαξη διαφόρων καρπών: σιτηρά, αμύγδαλα, καρύδια, 
φουντούκια, φιστίκια κ. ά.. μεγάλα σακιά λέγονταν σάκες, που τις χρησιμοποιούσαν 
για να μεταφέρουν τα άχυρα από το αλώνι στον αχυρώνα. 

377. Σακιές = μαγγανοπήγαδο. Τελειοποιημένο αντλητικό σύστημα, που 
αντικατέστησε το παλιό χειροκίνητο «γεράνι» και το «ράγλο». Κινείται με ζώο 
(γάιδαρο ή άλλο), αλυσίδα με κουβάδες, ο ένας πίσω από τον άλλο, που 
ανεβοκατεβαίνει στο πηγάδι. Στο βύθισμα στο νερό οι κουβάδες γεμίζουν και στο 
ανέβασμα στην κορυφή αδειάζουν σε αυλάκι που φέρνει το νερό στον καταπότη ή 
στη στέρνα.  

378. Σακοράφη ή σακοράφα = χοντρή μακριά βελόνα που ράβουν φάρδους, 
παλέτσες, σάκους.  

379. Σακούλι = υφαντό με χρωματιστά σχέδια  σακούλι με κορδόνια( βαστάγια , τα 
σακουλοβάσταγα), για να κρεμιέται στους ώμους. Τοποθετούσανε τρόφιμα όταν 
πήγαιναν στα χωράφια για δουλειά η για να βόσκουν τα ζώα τους.  

380. Σαλιάρα ή σαλιαρίτσα = κομμάτι ύφασμα με λαιμόκοψη και κορδόνια. Το 
βάζουνε στο λαιμό του μωρού για να μη λερώνεται την ώρα που τα ταϊζουν. 
Συνήθως έχει διάφορα παιδικά κεντήματα, παπάκια, πεταλούδες κ.ά.. 

381. Σαμιά = το σημάδι με το οποίο οι βοσκοί σημαδεύουν τα ζώα τους για να 
ξεχωρίζουν από τα ζώα των άλλων βοσκών. Το σημάδι έμπαινε  στα αυτιά και ήταν 
ομοιόμορφο σε όλα τα ζώα του κάθε κτηνοτρόφου. Λέγεται πως στην Κρήτη 
υπάρχουν 18 διαφορετικές σαμιές.  

382. Σανίδι = τ’ αυλάκια στο περβόλι (στον κήπο), που είναι στη σειρά και 
ποτίζονται από την ίδια κόψα. 

383. Σάρακας = εργαλείο του ξυλουργού, λεπτή ατσάλινη λουρίδα με δοντάκια στη 
μια πλευρά και ξύλινο χερούλι.                



 111 

384. Σαρκοτσίγκελο = το χρησιμοποιούσαν οι μαμές για να βγάλουν ευκολότερα το 
έμβρυο από τη λουχούνα. Όπως λέγεται ήταν λεπτό ξύλινο εργαλείο. 

385. Σασεπό = όπλο που γέμιζε από πίσω (οπισθογεμές). Τα φυσίγγια του ήτανε 
από χοντρό πανί. Μέσα στο πανί αυτό τυλίγανε το μπαρούτι και το καψούλι. 

 386. Σβίγα = χειροκίνητος κυλινδρικός τροχός με δυο διαφορετικές χρήσεις: α) 
τυλίγανε το μετάξι που έβγαινε από τα κουκούλια και β) τυλίγανε το σκοινί για να 
βγάζανε νερό με τον κουβά από το πηγάδι (βαρούλκο). 

387. Σβούρος = ξύλινος μικρούτσικος κώνος με σιδερένια μύτη και εξογκωμένος στο 
άλλο μέρος. Τα παιδιά τυλίγανε στο σώμα του ένα σπάγκο και με κατάλληλη κίνηση 
τον ρίχνανε στο έδαφος κι άρχιζε να γυρίζει. Σβούρους λένε και τα καφεκίτρινα 
έντομα που τρώνε τις μέλισσες και  το τσίμπημά του είναι οδυνηρό. 

388.  Σγόμπα = εργαλείο που τρυπούσανε τα ξύλα οι γεωργοί.  

389. Σειράδι = πλεξούδα μαλλιών που πέφτει στο σβέρκο της γυναίκας. 

390. Σείστρο = το γλωσσίδι της καμπάνας, το σήμαντρο. 

391. Σελάδικα = καβάλα στο άλογο με ανοιχτά τα σκέλη, τα πόδια κρέμονται 
αριστερά και δεξιά. Οι γυναίκες δεν καβαλίκευαν σελάδικα αλλά στα πλαγια. 

392. Σίγλα ή σιγλί = χάλκινο δοχείο με χερούλι. Το χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι 
για τυροκομική, οι μπογιατζήδες για βαφές. Το μικρό σιγλί παίρνει και ο παπάς και 
ραντίζει τα σπίτια στο Μεγάλο Αγιασμό (τα Φώτα). 

393. Σιντεροτσίκαλο = μεγάλο χάλκινο τσικάλι. Βράζανε χόρτα, ζυμαρικά και νερό 
για την μπουγάδα. 

394. Σινί = μεγάλος ανάβαθος χάλκινος δίσκος. Σ’ αυτόν συνήθως ψήνανε πίτες. 

395. Σιτζίμι = γερός ανθεκτικός σπάγκος. 

396. Σίτινος = ψωμί από αλεύρι σταριού. Αλεύρι από κριθάρι γίνεται το κρίθινο 
ψωμί. 

397. Σκάλεθρο = μοιάζει με το θρηνάκι. Είναι ξύλινο και μ’ αυτό σκορπούσανε τα 
στάχια στο αλώνι, για ν’ αλωνιστούνε καλύτερα. 

398. Σκαλίδα = φαρδύ σκαπέτι. 

399. Σκαλοθυρίδα = τρύπες στον τοίχο για να στηριχθεί η σκαλωσιά με τα μαδέρια 
και τους δοκούς. 

400. Σκαλούνι ή σκαλοπάτι = ένα από τα τμήματα της σκάλας, ξύλινης, πέτρινης, 
σιδερένιας, σταθερής ή μετακινούμενης  ή ακόμη και ανεμόσκαλας  που πατάμε 
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διαδοχικά για να την ανέβουμε. Για να είναι εύκολο το ανέβασμα το ένα σκαλοπάτι 
από το άλλο πρέπει να είναι σε ύψος 18 περίπου εκατοστά. 

401. Σκαμνί = χαμηλό, μικρό ξύλινο κάθισμα, συνήθως για παιδιά.  

402. Σκαπετοστέλιαρο = μακρύ σε κυλινδρικό σχήμα από ξύλο πρίνου, οξιάς ή 
αγριελιάς που στη μια του άκρη στηρίζεται το σκαπέτι. 

403. Σκαρβέλι = εξαρτήματα στο σωμάρι. Είναι δυο στο πίσω μέρος όρθια και δυο 
μπροστά πλαγιαστά. Σ’ αυτά περνά το σκοινί (φόρτωμα), για να στερεωθεί στο 
σωμάρι το φορτίο (τσουβάλια, κόφες, στάχια κ. ά.). 

404. Σκάφη = κατασκευασμένη από σανίδια, (σπάνια από χοντρό κορμό δένδρου 
βαθουλωμένο με τα σκεπάρνι). Σ’ αυτήν ζυμώνανε τη ζύμη για το ψωμί, ενώ σε 
άλλη έπλεναν τον ρουχισμό της οικογένειας. 

 405. Σκεπάρνι = σιδερένιο με ξυλολαβή εργαλείο του ξυλουργού, του οικοδόμου 
και του γεωργού. 

406. Σκίζα = πλατύ και μακρύ ξύλο από πεύκο, που τη βάζανε πάνω από τα 
δοκάρια, όταν στέγαζαν το σπίτι. 

407. Σκιζάφτι = η σχισμή στο αυτί των αιγοπροβάτων. Την έκανε ο βοσκός από τα 
πάνω προς τα κάτω.  

408. Σκλαβέρι = τύπος κουδουνιού στο λαιμό των αιγοπροβάτων. 

409. Σκουλί = λεπτές μακριές ίνες (μαλλιού, λιναριού ή μπαμαπακιού). 

410. Σκούλος = το κυβοειδές πίσω μέρος του σκεπαρνιού και του μαναριού. 
Σκούλος λέγεται κι ένα είδος χόρτου. Τρώγεται ωμό και μαγειρεμένο. 

411. Σκουτέλι = πήλινη μικρή λεκάνη. Λέγεται και το μικρό φιλοδώρημα σε φαγητό 
(σκουτελικό). 

412. Σμαγδάλι = σχισμή στο φούρνο ή στον πύργο απ’ όπου χτυπούσαν τον εχθρό 
(Τουφεκίστρα, ανοιχτή από το εσωτερικό  και με μικρό άνοιγμα απ’ έξω. 

413. Σουλτούκος = ανδρικό ένδυμα λίγο πιο μακρύ από το σακάκι. 

414.  Σούρος = το ξύλινο ή από φελλό  πώμα του μπουκαλιού. 

415. Σοφάς = εσωτερικό πατάρι από γερά σανίδια. Χρησιμοποιούνταν για κρεβάτι. 

416. Σοφράς = στρογγυλό ξύλινο χαμηλό τραπέζι με δυο πλατιά πόδια. Εκεί 
πλάθανε το ψωμιά, κουλουράκια, γλυκά, ανοίγανε φύλλο ζύμης, καθαρίζανε το 
στάρι ή το κριθάρι από πέτρες ή άλλα αντικείμενα που έπρεπε να φύγουν.    
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417. Σπάθη =  ξύλο, συνήθως, από πρίνο 80 περίπου εκ. μήκος, 20 εκ. πλάτος και 
1,5 εκ πάχος, που ενώνει το «ποδάρι» με το «σταβάρι» το αλετριού.  

418. Σποροντρουβάς = ντρουβάς από τρίχα που βάζει, ο σπορέας, τον καρπό που 
θα σπείρει. Τον κρεμά στο λαιμό του και πριν οργώσει το τμήμα που έχει χωρίσει 
(τη σπορά), τριγυρνά σ’ αυτό και σκορπά με το χέρι του, λίγο-λίγο, το σπόρο αραιά 
τον ένα από τον άλλο.  

419.  Σποροσακούλα=  σακούλα, πάνινη, που ο γεωργός τοποθετούσε το σπόρο 
που θα έσπερνε σε μια μέρα. 

420. Σταβάρι = εξάρτημα του αλετριού. Μακρύ κυλινδρικό, από γερό ξύλο. 
Σφηνώνεται σ’ εγκοπή στο πίσω μέρος του ποδαριού, στη συνέχει στηρίζεται στη 
σπάθη, μέσα από διαμπερή τρύπα που έχει ανοιχτεί σ’ αυτό. Είναι συνήθως 
μονοκόμματο ή και σε δυο κομμάτια, που το δεύτερο λέγεται ακροστάβαρο. Λίγο 
πριν από την άκρη του υπάρχει γερό χοντρό καρφί που περνά από τα λούρα για να 
συνδεθεί το αλέτρι με τον ζυγό. 

421. Στάκα = το υπόλοιπο από το βράσιμο της τσίπας του γαλάτου (το ανθόγαλο), 
για να πάρουν το βούτυρο. Μαγειρεμένο με κρίθινο αλεύρι είναι η στάκα. 

422. Σταμναγκάθι = πολύ νόστιμο και υγιεινό χόρτο του βουνού ή και παραλιακών 
περιοχών. Τρώγεται ωμό σαλάτα ή μαγειρεμένο με κατσικίσιο κρέας αυγολέμονο ή 
και σκέτο βραστό με συμπλήρωμα τηγανητές πατάτες. Σταμναγκάθι λέγεται και 
μικρός αγκαθωτός θάμνος. Με κομμάτια απ’ αυτό κλείνανε το στόμιο στο σταμνί ή 
στη λαϊνα, για να μην μπαίνουν μέσα ζωύφια ή σκουπίδια.  

423. Σταμνί ή λαϊνι = πήλινο δοχείο σε ωοειδές σχήμα. Έχει λαιμό και δυο 
αντικριστά χερούλια. Χωράει 8 περίπου λίτρα νερό, που το μεταφέρανε από την 
πηγή, τη βρύση ή το πηγάδι και το διατηρούσε πολύ δροσερό. Καμιά φορά έβαζαν 
μέσα κρασί. Χρησιμοποιούνταν και ως μέτρο. Έβγαλε 50 ή 100 ή 200 σταμνιά κρασί.  

424. Σταμνοστάτης = κοιλότητα στον τοίχο, σπάνια σε δένδρο ή και σε χτιστό 
πατάρι, σε ύψος του στήθους, όπου τοποθετούσαν το σταμνί.  

425. Σταυροχτενισά = είδος χτενίσματος της γυναίκας. 

426. Σταφιστής = όργανο του μυλωνά για να ελέγχει την ισομερή επαφή στις 
μυλόπετρες. 

427. Σταφνίζω = ρυθμίζω στο «περαμάτισμα» ή στο «μιτοχτένισμα» τα νήματα του 
στημονιού να κατανεμηθούνε συμμετρικά στις «θύρες» του χτενιού και στις θηλιές 
των μίτων. 

428. Στεγή =  η στέγη του σπιτιού (μεσοδόκια, δοκάρια, φιαλώματα, ρόδωμα, 
χωμάτισμα.  
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429. Στελιάρι = η ξύλινη χερολαβή διαφορών εργαλείων (σκαπέτι, κασμάς, μανάρα, 
σκεπάρνι, βαριά, παλάμη κ. ά. 

430. Στηθούρι = εξάρτημα της ανδρικής ενδυμασίας, πάνω  από το πουκάμισο. 
Υφαντός, από πανί μπαμαπακερό ή από χασέ ή από μετάξι, θώρακας με πλουμιά ή 
ριγάτος. 

431. Στιβακτής ή ξαξάς = διαχώριζε (στοίβαζε) τα μαλλιά των αρνιών και τα 
προετοίμαζε για το ξάσιμο.  Χρησιμοποιούσε ειδικό εργαλείο το «δοξάρι»,  
στρογγυλό μακρύ καμπυλωτό ξύλο, με μια «κόρδα». Με τους παλμούς της κόρδας, 
που δημιουργούσε με τα δάχτυλά του, στοιβαζότανε τα μαλλιά. 

432. Στιβάνι. =  ψηλή δερμάτινη μπότα, που φτάνει μέχρι λίγο πιο κάτω από την 
κλείδωση του γονάτου. Το μέρος που καλύπτει το πόδι κάτω από τους αστραγάλους 
λέγεται «μουζάκι» κι από κει και πάνω «καλάμι». 

433. Στιμαδόρος =  αυτός που εκτιμά τις αγροζημιές και ορκίζεται μπροστά στον 
αγρονόμο. 

434. Στουμούλα ή μουστούχα = φίμωτρο από βούρλα, σπάγκο, σκοινί ή σύρμα, 
πλεγμένο κατάλληλα για να χωρεί τη μούρη (το πρόσωπο) του ζώου, βοδιού, 
κατσίκας, προβάτου, σκύλου, γαϊδάρου, για να μην τρώνε, να πίνουν ή να 
δαγκάνουν. 

435. Στούμπωμα = το πώμα που τοποθετούμε στο στόμιο των διάφορων δοχείων 
(φιάλες, νταμουντζάνες, βαρέλια, τσικάλια, αλλά κα σε οχετούς. Ανάλογα με το 
δοχείο είναι το σχήμα και το μέγεθος του στουμπώματος. 

436. Στραβοράβδι = ελικοειδές ξύλινο ραβδί  από πρίνο, αγριελιά, μυρτιά, 
ασφένταμο ή μουριά ειδικός βλαστός.  

437. Στράφυλα ή στέμφυλα ή τσίκουδα = τα υπόλοιπα μετά από το πάτημα των 
σταφυλιών, για να πάρουμε το μούστο ( το κρασί). Από αυτά με την απόσταξη 
παίρνουμε τη ρακή (τσικουδιά). Με την απόσταξη παίρνουμε ρακή και από τα 
μούρα, τα σύκα, τ’ αχλάδια κ.ά.  

438. Στρουφογκερά = μάσκουλο, μεντεσές, που ανοίγει τα πορτοπαράθυρα.  

439. Στρουφομακάρουνα ή σκιφτομακάρουνα ή λαζάνια = ζυμαρικό 
παρασκεύασμα. Η μαγείρισσα παίρνει σιταρένια ζύμη και την πλάθει πάνω στο 
σοφρά σε κυλινδρικά κομμάτια 30 περίπου εκ. το κόβει με το μαχαίρι σε μικρά 
τεμάχια των 2 περίπου εκ., πατάει στη συνέχεια με το δάχτυλό της το κάθε κομμάτι 
στη μέση του. Βράζουν στη συνέχεια σε ζουμί από κατσικίσιο ή άλλο κρέας ή και σε 
σκέτο νερό και σερβίρονται ανακατεμμένα με ανθότυρο.  
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440. Στρόφα =  εξάρτημα της φάμπρικας με κοχλιώσεις. Βοηθούσε στην πίεση, στον 
όλο μηχανισμό του πιεστηρίου. 

441. Σύγκερο ή μελόπιτα = η κηρύθρα μαζί με το μέλι της. 

442. Σύρτης = μακρύ ξύλινο κοντάρι που με αυτό ο φούρναρης καθάριζε τον 
φούρνο από τα κάρβουνα και στη συνέχεια με τον πανιστή, μετά το ζέσταμα του 
φούρνου για να ψήσει τα ψωμιά.  

443. Σφεντίλι = στρογγυλό ξύλινο μικρό κωνοειδές εξάρτημα με τρύπα στη μέση. 
τοποθετείται στο κάτω μέρος του  αρδαχτιού για να το διευκολύνει στις στροφές 
του στο κλώσιμο. 

444. Σφίχτης = ξύλινος μοχλός που με αυτόν η υφάντρα περιστρέφει τα δυο «αντιά» 
του αργαστηριού.  

445. Σχοινοπλόκος = αυτός που με ίνες από λινάρι ή κάνναβη έπλεκε σκοινιά 
(φορτώματα των γαϊδάρων), τρίχινους ντρουβάδες, χαλιά, δισάκια, λιόπανα, 
ταγάρια.  

446. Σωμαράς ή σαμαράς = αυτός που κατασκευάζει σαμάρια για τους γαϊδάρους 
και τα μουλάρια.( Τ’  άλογα συνήθως τα χρησιμοποιούσαν μόνο για να 
καβαλικεύουν. Δεν τους έβαζαν σαμάρι αλλά σέλα). Για την κατασκευή του 
σαμαριού χρησιμοποιούσε ως υλικά: ξύλα από πλατάνια, στρασούρι, αφράτο 
(χόρτο), σύρμα, δερμάτινες καπλοδέτες, πίλημα μάλλινο λευκό, καρφιά 
διακοσμητικά κ.ά. Πριν το κατασκευάσει έπαιρνε μέτρα από το σώμα του ζώου. 

447. Σωφόρι = εσωτερική φούστα της παλιάς κρητικής γυναικείας φορεσιάς 

448. Τάβλα = μακριά φαρδιά σανίδα στηριγμένη σε βάση που χρησιμοποιούνταν ως 
τραπέζι σε διάφορες εκδηλώσεις. Γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια, μνημόσυνα. Τη 
σκεπάζανε με το ταβλομάντιλο, καθόταν δίπλα έτρωγαν, έπιναν και τραγουδούσαν 
τα τραγούδια της τάβλας. 

449. Ταγάρι = α) υφαντό σακούλι με κορδόνια για τον ώμο. β) δοχείο σαν ξύλινο 
κόσκινο, είχε δερμάτινο πάτο κα βάζανε μέσα ζωοτροφές για να τις μεταφέρουν να 
ταϊσουν τα ζώα. 

450. Τακίμι = ολόκληρη η κρητική ενδυμασία. Το σημερινό κουστούμι. 

451. Ταμπάκης ή βυρσοδέψης = αυτός που επεξεργάζεται τα δέρματα των ζώων. 

452. Ταμπουράς = ξύλινο τρίχορδο όργανο με μακρύ χέρι. 

453. Ταμπούσκα ή νταμπούσκα = μεγάλη υφασμάτινη ή δερμάτινη σακούλα. 
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454. Ταρατόλι = σαλάτα από γιαούρτι, σκόρδο (τριμμένο), κομμάτια αγγούρι κι 
αλάτι, κάτι σαν το τζατζίκι. 

455. Ταράχτης = τυροκομικό ξύλινο όργανο. Είχε μήκος 1 μ. και στη μια του άκρη 
προσαρμοσμένο θύσανο. Όταν έβραζε το γάλα στο καζάνι (σιγλί ή λεβίτζι), έβαζε 
την αγαστέρα (πυθιά) και  μετά με τον ταράχτη ανακάτευε αρκετά το γάλα για να 
βγει το τυρί. 

456. Τάγρα ή ντάγρα = η κάθε είδους ασπίδα. 

457. Τέλι = σύρμα μεταλλικό (ψιλό ή χοντρό). 

458. Τέντζερης = τσουκάλι από γανωμένο χαλκό. 

459. Τεραζί = φορητή ζυγαριά με δυο μεταλλικές φούχτες. 

460. Τεσσαροκάντιος ή τεσσαροκάντουνος = με τέσσερις γωνιές. 

 461. Τεστίρι = προφορική άδεια, σαν πτυχίο, για ν’ ασκήσει ο μαθητής μια 
οποιαδήποτε τέχνη. Την έδινε ο μάστορας του μαθητή. 

462. = Τεχρίλι = ειδικός τρόπος που κλώθανε το μετάξι.  

463. Τζακόξυλο = ξύλο χοντρό  κι ανθεκτικό, καμπυλωτό. Υποβάσταζε την καμινάδα 
και στηριζότανε στους πλαϊνούς τοίχους. 

464.Τζεβρές = χρυσοκεντημένο μαντίλι. Το δίνανε στον επικεφαλής της πομπής 
(ψίκι) του γάμου. Ήταν αραχνοϋφαντο χωρίς ανάποδη μεριά. 

465. Τσεμπέρι = α) υφασμάτινο κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής. β) μεταλλικά 
στεφάνια (τσέρκουλα), που συγκρατούν τις ντόγιες του ξυλοβάρελου. γ) μεταλλικό 
στεφάνι που ζώνει τη φτερωτή του μύλου. δ)μεταλλικά στεφάνια (ελάσματα) που 
συγκρατούν τα κομμάτια της πέτρας του αλευρόμυλου. 

466. Τζένιο = γερός σιδερένιος πάσσαλος , συνήθως με κρίκο, που καρφώνεται στο 
έδαφος ή στον τοίχο  και δένουνε τα ζώα.  

467. Τζιγκέλι = σιδερένιο  άγκιστρο, σχήμα ημικυκλικό, μυτερές άκρες όπου 
κρεμούν το κρέας  οι κρεοπώλες. 

468. Τζισβές = χάλκινο μπρίκι. 

469. Τζόγια = στεφάνι από λουλούδια και χρυσά φλουριά. Το δίνανε στη νύφη. 

470. Τζουγκράνα = γεωργικό εργαλείο σιδερένιο με μακρύ ξύλινο στελιάρι. Μ’ αυτό 
στρώνανε το οργωμένο χωράφι. 

471. Τζουμπέτα = το χιτώνιο υπηρεσίας των Κρητικών χωροφυλάκων. 
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472. Τηγανίτης = χυλός από αλεύρι που όταν πέσει μια κουταλιά στο τηγάνι σε 
βραστό λάδι συμπυκνώνεται, ψήνεται και  με μέλι πάνω του είναι ευχάριστο 
έδεσμα. 

473. Τιριαλίκοι ή τριγιαλίκοι = πέτρινες πλάκες, που τοποθετούνται γύρω-γύρω στο 
αλώνι, στερεωμένες στο έδαφος κι εμποδίζουν τα στάχια να πέφτουν έξω από το 
αλώνι την ώρα που αλωνίζονται. 

474. Τοιχίδα = α)ανωμαλία σε καλλιεργήσιμο χωράφι που το αλέτρι δεν μπορεί να 
το οργώσει. β) σημείο στο χωράφι που προστατεύεται από τους ανέμους και τις 
κακοκαιρίες. 

475. Τειχιό = πέτρινο τείχος από πηλό και ασβέστη. Περιφράσσανε αγρούς, αυλές ή 
βάζανε σύνορα. 

 476. Τουλούμπα = σιδερένιος χειροκίνητος μηχανισμός, για την άντληση νερού 
από το πηγάδι. 

 477.  Τουλούπα ή τολύπη = σφαιρική μπάλα από μαλλί ή μπαμπάκι που 
δημιουργείται μετά από το στοίβαγμα ή το ξάσιμο. 

478. Τουπί = τυροκομικό πλεκτό δοχείο, από βέργες λυγαριάς ή μυρτιάς. Εκεί 
βάζουν, μετά την τυροκόμηση το μαλακό τυρί (τη μαλάκα), για να γίνει τυρί, 
παίρνοντας και το  στρογγυλό σχήμα του τουπιού. 

479. Τράφος = λιθόχτιστος τοίχος χωρίς λάσπη. 

480. Τάφκος = μεγάλος λάκκος στο βουνό, που γεμίζει χιόνι. 

481. Τραχηλιά = εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας. Είχε πολλά δαντελωτά 
κοσμήματα και περίζωνε το λαιμό (το σβέρκο και τον τράχηλο). 

482. Τριβίδι =μακρουλό ψωμί, συνήθως με σισάμι πάνω του. 

483. Τρικάτηνος ή τρικάντηνος = αυτός που έχει τρεις πλευρές. 

484. Τσιρτσέτο ή τσερτσέτο ή τσιτρέτο = μαχαίρι με κυρτή λεπίδα, δρεπανοειδής με 
ξύλινη λαβή. 

485. Τρίφτης = εργαλείο του φούρναρη, για να καθαρίζει τον πάτο του φούρνου 
από τα κάρβουνα και τ’ άλλα υπολείμματα.  

486. Τριχιά = το σκοινί από τρίχα κατσίκας. 

487. Τρούλα = σωρός από τα ίδια πράγματα. 

488. Τρουλί = μικρός σωρός. 
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489. Τρόχαλος = σωρός από πέτρες. 

490. Τρυπάφτι = τρυπημένο αυτί. Σαμιά των ζώων. 

491. Τσακάι ή τσακί = μαχαίρι της τσέπης, σφαλιχτάρι, σουγιάς. 

492. Τζαμπάζης ή ματραμπάζης = αυτός που εμπορεύεται οικόσιτα ζώα 
(αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους κ.ά.). 

493. Τσανακομπαρντάκα = πήλινα σκεύη της κουζίνας. 

494. Τσαρδίνια = ανδρικά υποδήματα πολυτελείας. 

495. Τσαοφώρι ή τσαφόρι = είδος ποιμενικού κουδουνιού. 

496. Τσέτουλα ή σαμόξυλο = ίσιος χλωρός κλάδος (3 εκ. πάχος και ανάλογο μήκος). 
Σημείωναν την ποσότητα στερεών και υγρών. 

497. Τσιβίδι = μικρό πήλινο κατσαρόλι. 

498. Τσιβίλα = το κομμάτι τυρί που πριν το φάμε το ψήνουμε λίγο στη φωτιά (στα 
κάρβουνα ή στη φλόγα). 

499. Τσικαλάς ή τσουκαλάς = αυτός που φτιάχνει πήλινα τσουκάλια. 

500. Τσικαλόπανα = πανιά πλεκτά ή όχι που πιάνουμε το τσικάλι απ’ τ’ αυτιά για να 
το κατεβάσουμε από το τζάκι με τη φωτιά.  

501. Τσικίνι = ενετικό χρυσό νόμισμα. 

502. Τσικουδιά ή ρακή =  το οινοπνευματώδες ποτό που βγαίνει από τα στράφυλα. 

503. Τσικούρι =  γερό κορδόνι που πλέχτηκε στο χέρι. 

504. Τσικουρόξυλο ή μπελονιστήρι = ίσιο λεπτό ξύλο και λείο με  τρύπα στη μιά του 
άκρη. Εκεί περνούσαν το τσεκούρι. 

505. Τσιτσούνια = φλουριά από χρυσάφι. 

506. Τσιφτές = κυνηγετικό δίκανο όπλο. Γέμιζε από μπροστά και από πίσω. 

507. Τσιτσίρι = η αλαφρόπετρα (πυρόλιθος). 

508. Τσούκος ή φλασκί = κολοκυνθοειδές ξεραμένο. Έχει σφαιρική μορφή, με λαιμό 
και ίσια βάση. Αφού του βγάζανε τους σπόρους από μέσα και ό,τι άλλο είχε ( του 
έβαζαν μέσα μικρά πετραδάκια, το χτυπούσαν πολλές φορές μέχρι που καθάριζε 
τελείως). Το χρησιμοποιούσαν για νερό ή για κρασί. 

509. Τσουράς = σφαλιχτό μαχαιράκι για την τσέπη. 
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510. Τσουρί ή τσουρλί = οτιδήποτε γλιστρά στο έδαφος. 

511. Τσούρλα = κατηφορικό έδαφος. 

512. Τρουλιά ή τσουρλιά = πέτρα που την εκσφενδινίζουμε. 

513. Τσυρίχτρα = είναι σαν σύριγγα από βλαστό σφάκας. Μ’ αυτήν παίζανε τα 
παιδία «τσιρώντας» νερό. Νεροεκσφενδονισμός. 

514. Τυλιγάδι =ξύλινο εξάρτημα της υφαντικής. Τυλίσσανε το νήμα για να γίνει το 
«κυκλί» της ανέμης για να περάσει στα μασούρια ( ή στα μεγάλα μασούρια, τα 
καλαμουκάνια). Είχε σχήμα   Ε, χωρίς τη μεσαία γραμμή και ήταν απλό, διπλό, το 
ζερβόδεξο και το πηχάρικο. 

515. Τύπωση = σφραγίδα ξύλινη στρογγυλή. Είχε πάνω χαραγμένες διάφορες 
μορφές (π.χ. Αγίων) και γράμματα, μ’ αυτήν αποτύπωναν στους άρτους και στα 
πρόσφορα τις παραστάσεις.  

516. Τυροζούλι = μικρό σπιτικό τυρί. Γινότανε από τα υπολείμματα τυριού που 
έμενε στο τουπί. (αποκαθαρίδια). 

517. Τυροξύστης = η ξύστρα του τυριού, σιδερένιο ημικυκλικό σκεύος με αδρές 
προεξοχές πάνω στις οποίες τρίβεται το τυρί. 

518. Υφαντού ή ανυφαντού ή υφάντρα = αυτή που υφαίνει στον αργαλειό. 

519. Φάλαρα = τα δυο φύλλα που κρέμονται στο χαλινάρι αλόγου και καλύπτουν 
τα μάγουλά του. 

520. Φάμπρικα = το ελαιοτριβείο, ελαιουργείο. Στην ανατολική Κρήτη, το 1870 
ήρθαν οι πρώτες φάμπρικες από το Μιλάνο της Ιταλίας με ενέργειες του πασά 
Κωστή Αδοσίδι.(πληροφορίες Θ. Προβατάκη). Αυτός που εργάζεται στη φάμπρικα 
είναι ο φαμπρικάρης.  

521. Φαρδανάπλα = είδος κουβέρτας από λινάτσα (ανάπλα). 

522. Φαρδομάνικο = πουκάμισο των βρακοφόρων με φαρδιά μανίκια. 

523. Φαρφουρί = σκεύος, πιάτο από κινέζικη πορσελάνη. 

524. Φασκιά = μακριά υφαντή ή υφασμάτινη λουρίδα, που περιτυλίσσανε 
(φασκιώνανε) τα μωρά τους οι μανάδες. Κλείνανε μέσα όλο το σώμα, πόδια και 
χέρια, μέχρι το λαιμό. 

525. Φασκομηλόλαδο = λάδι που παράγεται όταν αποστάξουμε τα φύλλα της 
φασκομηλιάς. 
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526. Φεγγίτης  = τετράγωνο, τριγωνικό ή στρογγυλό παραθυράκι, συνήθως πέτρινο 
γλυπτό. Ήτανε μικρό μόνο για εξαερισμό και να μπαίνει φως στο δωμάτιο. 

527. Φελλός ή τσόκαρο = ξύλινη παντόφλα με δερμάτινο ιμάντα  

528. Φετσόρακη = ρακή που προέρχεται από τα κατακάθια των στράφυλων, όταν 
αποσταχθούν και αυτά.  

529. Φιλιοτσίστικα = τα ρουχαλάκια, παπουτσάκια κ. ά. που δίνει ο νονός 
(ανάδοχος-σάντολος) στο φιλιότσο (νεοφώτιστο- βαπτιστήρι) όταν το βαπτίσει. 

530. Φινοκαλιά = αγριόθαμνος που με τους βλαστούς του οι γεωργοί έφτιαχναν 
δεματικά κι  έδεναν τα στάχια, χόρτα, φουντάλια κ.ά. . 

531. Φόρτωμα = γερό μακρύ (9 περίπου μέτρων) σκοινί. Τυλιγμένο (ανελεγμένο), 
κρεμόταν πάντα στα σκαρβέλια του σωμαριού και μ’ αυτό δένανε το φορτίο πάνω 
στο σωμάρι για να το μεταφέρει το ζώο εκεί που θέλανε. 

532. Φορτωτήρα ή διχαλόβεργα ή χαχαλόβεργα = μακριά από γερό ξύλο (πρίνου) 
με διχάλα στην μια άκρη του. Τη χρησιμοποιούσαν για να βοηθηθούν στη φόρτωση, 
όταν ήταν μόνο ένα άτομο. Φόρτωναν από τη μια μεριά, τοποθετούσαν τη διχάλα 
στο σκοινί που ήταν δεμένο το φορτίο, ως αντιστήριγμα, μέχρι να φορτώσουν και 
από την άλλη μεριά και ισορροπούσε το σωμάρι πάνω στη ράχη του ζώου. 

533. Φουκάρι = θήκη μαυρομάνικη ή ασπρομάνικη  στο  αντίστοιχο Κρητικό 
μαχαίρι. 

 534. Φουντί = τα σανίδια του πάτου στο ξυλοβάρελο. 

535. Φουντούλης = αυτός που στολίζεται και με το ωραίο παράστημα του γίνεται 
πιο εμφανίσιμος. 

536. Φουρνιά = η κάθε φορά ποσότητα που βγαίνει από το φούρνο, ψωμί ή 
φαγητό. 

 537.  Φουρνόξυλο = μακρύ ξύλο με το οποίο, ο φούρναρης ανακατεύει τα ξύλα. 
Μέσα στο φούρνο, για να καίγονται καλύτερα. 

538. Φουρνόσπιτο= δωμάτιο που είναι μέσα ο φούρνος. 

539. Φουσεκολόγος = ήταν η θήκη για τα φουσέκια. 

540. Φτερωτή = κύριο εξάρτημα του νερόμυλου, με την πίεση του νερού, που 
υφίσταται, όπως βγαίνε από το ζουριό, γυρίζει τις μυλόπετρες. Ήταν από ξύλο. 
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541. Φτίλι = μπαμπακερό ή από πανί κορδονάκι πάνω στο γλωσσίδι του λύχνου, 
μουσκεμένο στο λάδι για ν’ ανάβει. Φτίλι βάζουμε και στο καντήλι αλλά στα 
φουρνέλα. 

542. Φυσερό = μεγάλη σχεδόν στρογγυλή φυσαρμόνικα που το κινούσε, με την 
κατάλληλη κίνηση  του ενός χεριού του ο σιδηρουργός, για να φυσά τα κάρβουνα 
και να πυρακτώνεται το μέταλλο που επεξεργάζεται. 

543. Φυσηχτήρα =  καλαμένιος σωλήνας με ανοιγμένους τους κοντύλους. Στη μια 
άκρη ή τρύπα είναι πολύ μικρή. Η άλλη είναι ανοιχτή με πλάγιες εγκοπές για να 
προσαρμόζεται εύκολα στο στόμα. Φυσά και βοηθά τα ξύλα ν’ ανάψουν καλύτερα. 

544. Χαβάνι ή γουδί =  οικιακό σκεύος από ξύλο, πέτρα ή χαλκό. Εκεί κοπανίζουν 
διάφορους σπόρους (σισάμι, αμύγδαλα, καρύδια, καφέ, πιπέρι, κανέλα κ.ά.). 

545. Χαβανόχερο  ή γουδόχερο =  ξύλινο ή από μέταλλο, λίγο φαρδύ στο ένα άκρο, 
που μ’ αυτό κοπανίζουν τους σπόρους στο χαβάνι. 

546. Χάλαβρο = το ερειπωμένο σπίτι, το χαλασμένο. 

547. Χαλαμπαλίκι ή καλαμπαλίκι = πολλή φασαρία, (συνωστισμός, μποτιλιάρισμα). 

548. Χαλινάρι = σιδερένιο κατασκεύασμα που τοποθετείται στο στόμα του 
μουλαριού ή αλόγου, σπάνια στο γάιδαρο, για να το τιθασεύει, (χαλινώνω το 
μουλάρι για να το συγκρατώ). 

549. Χαράκι = πολύ μεγάλη πέτρα, ο βράχος. 

550. Χαρακιά = η εκσφενδονισμένη πέτρα, λέγεται και πετριά ( του πέταξε μια 
πετριά ή μιας πετριάς απόσταση). 

551. Χαρκιδιό =  το μαγαζί του χαρκιά (σιδερά), το σιδηρουργείο) 

552. Χαμπαλάς ή χαρμπαλάς = ο ποδόγυρος που έχει πτυχές. 

553. Χαρταλάμι ή χαρτελάμι = οι πόρπες (τρύπες) στην κάθε είδους ζώνη. 

554. Χαρτέλα = υφασμάτινη ή δερμάτινη σχολική τσάντα, σαν ταγάρι, με κορδόνι 
που κρεμιέται στο λαιμό. 

555. Χάριζα = μεταξωτά ποικίλματα στο μεϊτανογέλεκο της κρητικής ανδρικής 
ενδυμασίας. 

556. Χάσικο = πολύ λευκό ψωμί από σταρένιο αλεύρι ( της Μπραϊλας). 

557. Χαρσιλαμάς = μεταξωτό αραχνοϋφαντο  στον αργαλειό. 

558. Χασίλι = πράσινο σπαρτό κριθάρι, για ωμή ζωοτροφή. 
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559. Χασκάς = το σκασμένο από την πολλή ωριμότητα ρόγδι ή σύκο. 

560. Χαχαλιά = η ποσότητα που χωράνε οι φούχτες και των δυο χεριών, του 
ανθρώπου,  ενωμένες. (μια χούφτα νερό. Μου έδωσε μια φούχτα αμύγδαλα) 

561. Χελιδώνα = ξύλινο ή μεταλλικό μικρό εξάρτημα του χερόμυλου. Τοποθετείται 
σε υποδοχή στην κάτω μεριά της πανώπετρας. 

 562. Χεραγώνι = λαβή χειροκίνητου μηχανήματος. 

563. Χερόμυλος = πέτρινος χειροκίνητος μύλος με υποδοχή στην πάνω πέτρα για να 
μπαίνει το χερούλι που τη γυρίζει. Στη μέση έχει τρύπα απ’ όπου περνά πύρος που 
είναι στερεωμένος στην κάτω πέτρα. Γύρω απ’ αυτόν γυρίζει  η πάνω πέτρα 
υποβοηθούμενη από τη χελώνα. Στο χερόμυλο αλέθανε το σιτάρι για τον 
ξινόχοντρο, τη φάβα κ. ά.  

564. Χερουβί = ξύλινο κόπανο που χτυπούσε ο στοιβακτής τη χορδή του δοξαριού 
για να «στοιβάξει» τα μαλλιά. 

565. Χερόχτενα = εργαλεία με ξύλινη βάση και χερούλι, πάνω σ’ αυτήν είναι 
στερεωμένα  μυτερά σιδερένια καρφιά. Από αυτά περνούνε τα μαλλιά για να τα 
ξάνουν, κρατώντας ένα χερόχτενο στο κάθε χέρι. 

566. Χιάλι = μαντίλι της κεφαλής. 

567. Χιαμουντάνι = κηροπήγιο, συνήθως από μπρούντζο, με δυο, τρεις, τέσσερις, 
πέντε ή και περισσότερες στρογγυλές υποδοχές.       

 568. Χιράμι = υφαντό κρεβατοσκέπασμα με διάφορα σχέδια. 

569. Χλαρόνα ή κλαρόνα  = το κάθε παλιό χαλασμένο παπούτσι. 

570. Χνάρι = α) το ίχνος του πέλματος ή της παλάμης, β) το χοντρό πετσί των 
παπουτσιών, γ) ολόκληρο κομμάτι του παστωμένου μπακαλιάρου.  

571. Χόντρος = ο τραχανάς από χοντραλεσμένο στάρι. 

572. Χουμάς = το υγρό που μένει στο τυροκομικό καζάνι μετά που θα βγει η 
μυζήθρα και το τυρί. 

573. Χοχλιδοαργατινή =  η ήσυχη νύχτα της άνοιξης, χωρίς φεγγάρι, που είναι 
κατάλληλη και με φανάρια ή φακούς μαζεύουν χοχλιούς, σαλιγκάρια 
(χοχλιδοσυλλογή ή σαλιγκαροσυλλογή με νηνεμία) 

 574. Χρειασίδι = σκεύος που χρειάζεται στο νοικοκυριό. 

575. Χρυσοφάς = πλανόδιος κατασκευαστής χρυσαφικών. (σταυρούς, βραχιόλια, 
δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, αλυσίδες κ. ά. 
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576. Χτένι = α) ξύλινο, κοκάλινο ή κεράτινο με ψιλά ή χοντρά δόντια για χτένισμα 
των μαλλιών β) το χτένι του αργαλειού, από τις θυρίδες του περνά το νήμα του 
στημονιού.  

577. Χυλομπαζίνα =  αραιός χυλός από σταρένιο αλεύρι. Ψήνεται στο τηγάνι μέσα 
σε βραστό λάδι μέχρι να πήξει. 

578. Χυλός = νερό και σταρένιο αλεύρι. Ψήνεται στο τσουκάλι, ανακατεύοντας τον 
μέχρι να γίνει σαν πηχτή σούπα. 

579. Χυλόφτες = μακρόστενες λουριδίτσες, από σταρένια ζύμη. Ανοίγουμε το φύλλο 
στο σοφρά ή στο τραπέζι, με το ξυλίκι. Το κόβουμε με το μαχαίρι σε λεπτές 
μακρουλές λουριδίτσες και τις ψήνουμε όπως και τα άλλα ζυμαρικά. 

580. Χυματερό χωράφι = λίγο κατηφορικό χωράφι. 

581. Χωματίστρα  ή χωματόλακος = τόπος με αργιλώδες χώμα (λεπιδιάς). Μ’ αυτό 
επιχωματώνουν τα δώματα των σπιτιών για να μη βάζουν νερό, όταν βρέχει. 

582. Ψαλίδα = χειροποίητο σιδερένιο ψαλίδι. Κουρεύουνε τα αιγοπρόβατα και 
άλλα ζώα (κουρευτοψάλιδο). 

583. Ψευδούλια ή λαντουρίδι = ζυμαρικό. Τέτοιο δίνουν στα μικρά κλωσσόπουλα 
μόλις εκκολαφθούν. 

584. Ψικαρά = η παραδοσιακά ντυμένη γυναίκα για συνοδεία της νύφης. 

585. Ψικέρης = αυτός που συμμετέχει στο ψίκι. 

586. Ψίκι = η πομπή του γάμου με τη συμμετοχή πολύ κόσμου πεζούς ή 
καβαλάρηδες. Συνοδεύονταν και με οργανοπαίκτες. 

587. Ψιλαηδονάτο = λεπτό ύφασμα από το εμπόριο. Είχε πάνω του αποτυπωμένα 
χρωματιστά σχέδια. 

588. Ψιλόκρουστο = πυκνοϋφασμένο, στον αργαλειό, λεπτό ύφασμα.  
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  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ 

 (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΟΛΕΜΟ ) 

                    Του Γιώργου Κοκολακη, συν/χου Γενικού Λογιστηρίου 

 

     Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε από το Γιώργο Κοκολάκη. Επειδή όμως, όπως και ο 
ίδιος αναφέρει καλύπτει κυρίως τις δεκαετές 1930-1960, για να καλυφθούν τα πριν και 
μετά χρόνια και σε πολλά σημεία και τις τρεις αυτές δεκαετίες, συμπλήρωσαν οι Μανόλης 
Δοριάκης, Μανόλης Στρατάκης, Μιχάλης Κυριακάκης, Χρυσάνθη Ηγουμενίδη. Παρ΄ όλα 
αυτά έμειναν αρκετά κενά, ίσως υπάρχουν και λαθεμένες καταχωρήσεις. Για να 
πλησιάσουν όσο γίνεται την πραγματικότητα, παρακαλούμε πολύ : όσοι από τους 
αναγνώστες επισημάνουν παραλείψεις ή και λάθη να τα κάνουν γνωστά με γράμμα τους ή 
οποιοδήποτε τρόπο επιλέξουν και να τα στείλουν στη Διεύθυνση της ΙΛΑΕΒ Γκερόλα 1, 
71201 Ηράκλειο, τηλ και φαξ (με προειδοποίηση) 2810281654. 

  

       « Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, τα χρόνια δηλαδή, πριν και μετά το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο,  η Βιάννος  ήταν μια κοινωνία αποκομμένη (λόγω έλλειψης συγκοινωνιών) από τα αστικά 
κέντρα ή τις πηγές από τις οποίες θα μπορούσε να προμηθευθεί αγαθά και υπηρεσίες, για την κάλυψη 
βασικών βιοτικών αναγκών στα πλαίσια μιας στοιχειώδους διαβίωσης. Η απομόνωση αυτή είχε σαν 
φυσική συνέπεια ,την εμφάνιση διαφόρων επαγγελμάτων και αντίστοιχων επαγγελματιών, που 
κάλυψαν τις ανάγκες αυτές, βελτιώνοντας τη ζωή στην απομονωμένη Βιάννο.  
       Η έλλειψη εξάλλου επαρκών τεχνικών μέσων και εργαλείων, για την αποτελεσματική άσκηση 
ενός επαγγέλματος, επέβαλε στον κάθε επαγγελματία να αναπτύξει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις 
φυσικές του δεξιότητες και επιτηδειότητες, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του 
επαγγέλματός του.     Είναι προφανές ότι, επειδή η κάλυψη των απαιτήσεων ενός επαγγέλματος , στην 
πραγματικότητα μιας τέχνης, εκζητούσε την ύπαρξη ανάλογης κλίσης ή επιτηδειότητας, ώστε να 
μπορεί κάποιος να επιτηδεύεται στη συγκεκριμένη απασχόληση, οι επαγγελματίες ονομάζονται κατά 
κυριολεξία επιτηδευματίες γιατί επιτηδεύονται στη δουλειά τους. Αντίστοιχα, η επιτυχία ενός 
προσώπου και η αποδοτικότητά του σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, εξαρτάται απόλυτα, από 
το βαθμό στον οποίο διαθέτει την απαραίτητη επιτηδειότητα ή επιδεξιότητα.. Ο συνδυασμός των 
δεξιοτήτων αυτών με την υποκειμενική διάθεση του κάθε ατόμου, ανέδειξε την εποχή εκείνη στον 
τόπο μας, θαυμαστούς επαγγελματίες/ επιτηδευματίες βιοτέχνες. οι οποίοι, από την άσκηση του 
επαγγέλματός τους δεν αποκόμιζαν μόνο πόρους για το βιοπορισμό τους, αλλά ικανοποιούσαν και μια 
έντονη εσωτερική αισθητική ανάγκη ή επιθυμία  (μεράκι).  
 Δεν είναι λίγες οι φορές, που έχω πιάσει τον εαυτό μου, να θαυμάζει αναδρομικά, κάποιους 
από αυτούς τους παλιούς τεχνίτες, επαγγελματίες ,επιτηδευματίες. Όχι μόνο για την τελειότητα, που 
είχαν πετύχει στις επαγγελματικές τους επιδόσεις, αλλά, κυρίως, για την άψογη συμπεριφορά τους 
προς τους πελάτες τους και τον κόσμο γενικότερα, καθώς  και τον αμοιβαίο σεβασμό  που έτρεφαν για 
τους ομότεχνούς τους, δηλαδή για τους ανταγωνιστές τους, παρ’ όλο που είχαν αντικρουόμενα 
συμφέροντα μεταξύ τους. Τηρούσαν με απόλυτο σεβασμό, τους άγραφους κανόνες της 
επαγγελματικής δεοντολογίας και τιμούσαν τους συναδέλφους τους, με τους οποίους, ανάλογα και με 
τον αριθμό τους, αποτελούσαν ιδιαίτερη επαγγελματική τάξη(τσαγκάρηδες, ραφτάδες, παντοπώλες, 
βοσκοί κ.ο.κ.). 

Παρ’ όλο, που δεν το θεωρώ εύκολο, θα προσπαθήσω, να καταγράψω μερικά από τα πιο 
γνωστά αλλοτινά  επαγγέλματα, όπως ήταν τότε, γιατί και όσα διατηρούνται μέχρι σήμερα, έχουν 
αισθητά διαφοροποιηθεί, όπως άλλωστε συμβαίνει για τον τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής, που 
έχουμε αναγκασθεί να βιώνουμε σήμερα. Σε κάθε κλάδο, θα αναφέρω και τους αντίστοιχους 
επαγγελματίες, όσους φυσικά, καταφέρω να ανακαλέσω στη μνήμη μου, μετά από τόσα χρόνια. 

Η κατάταξη που ακολουθεί γίνεται τυχαία και όχι αλφαβητικά. Η δε σειρά που παρατίθενται 
τα ονόματα σε κάθε επάγγελμα, δεν είναι αξιολογική. Η κοινωνία της Βιάννου βέβαια, έκανε πάντα 
την αξιολόγησή της και άτυπα, είχε αναδείξει τους άριστους, που συγκέντρωναν την προτίμηση του 
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κοινού, ενώ έβαζε στο περιθώριο τους λεγόμενους σκετζέδες ή σκετζήδες(ατζαμήδες, κακότεχνοι) , οι 
οποίοι έτσι αργά ή γρήγορα, αναγκάζονταν να στραφούν προς άλλη επαγγελματική απασχόληση, για 
το βιοπορισμό τους. 
  1. Αγρότες, Αγροτοεργάτες, Γεωργοτεχνίτες και όλα τα συναφή. Την εποχή εκείνη ,η μεγάλη 
πλειονότητα των κατοίκων της Βιάννου είχε ως βασική απασχόληση βιοπορισμού τη Γεωργία. Με 
άλλα λόγια ήσαν εργάτες (δουλευτάδες) γης. Λέγοντας βασική απασχόληση εννοώ, ότι συνήθως 
έκαναν και κάποια άλλη δουλειά παράλληλα με τη Γεωργική, για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. 
Στους γεωργούς περιλαμβάνονται και οι γεωργοτεχνίτες δηλ οι τεχνίτες που κατασκεύαζαν ή 
επισκεύαζαν ξύλινα γεωργικά εργαλεία : (αλέτρια, εξαρτήματα του αλετριού, ζυγούς, 
σκαπετοστέλιαρα, βολόσυρους, θερινάκια κ.ά.). Περίφημος σ’ αυτή τη δουλειά ήταν ο Δημήτριος  
Κουφάκης (Κουφοδημήτρης).Στην ίδια ομάδα γεωργοτεχνιτών ανήκαν οι σποροπαραγωγοί-
φυτοπαραγωγοί, που δημιουργούσαν αναπαραγωγικούς σπόρους (σπορικά) και είτε τους πουλούσαν 
ως σπόρους (κάτι που κάνουν σήμερα οι γεωπόνοι), είτε έκαναν πρασιές ή φυτώρια και ετοίμαζαν 
νεαρά φυτά  τα οποία πουλούσαν σε άλλους για μεταφύτευση. Διάσημος σ’ αυτή τη δουλειά ήταν ο 
Εμ.. Κορνιλάκης από το Σωρό, που με ιδιαίτερη επιτυχία, έφτιαχνε στα λιβάδια πρασιές και, ανάλογα 
με την εποχή, έφερνε τα φυτά στην Πλατεία του Χωριού και τα πουλούσε ματσάκι, ματσάκι. Θυμάμαι 
ακόμη τη χαρακτηριστική του φωνή, που διαλαλούσε : Λαχανόφυτα, γουλόφυτα, κεντανόφυτα κ.λ.π. 
καθώς τα είχε απλωμένα ματσάκια, ματσάκια πότε στον ένα, πότε στον άλλο Πλάτανο. Πουλούσε 
ακόμη, όλων των ειδών τα σπορικά όπως: ραπανόσπορο, σιναπόσπορο, μαϊντανόσπορο, κοκκάρι, 
παστεναγλόσπορο(καροτόσπορο)κ.ά., όλα προϊόντα δικής του παραγωγής. Έκανε δηλ. τη δουλειά, που 
κάνουν σήμερα τα οργανωμένα φυτώρια και οι γεωπόνοι σε όλη την Κρήτη. Παρ’ όλο που 
διακρινότανε για τη σοβαρότητά του, περιστασιακά έλεγε και καμιά μαντινάδα για προσέλκυση 
πελατείας , όπως αυτή: 
«Βασιλικόσπορο πουλώ, ένα φιλί το δράμι 
κι ας έλθει κάθε κοπελιά που θέλει, να συντράμει». 
Υπήρχαν επίσης οι λεγόμενοι κεντριστάδες που μπολιάζανε (εμβολιάζανε) διάφορα δέντρα από άγρια 
σε ήμερα. Τα μπολιάσματα γινότανε στη γέμιση του φεγγαριού και αυτοί που είχαν αποχτήσει τη 
φήμη, ότι το χέρι τους είναι άσφαλτο στο μπόλιασμα (χρυσοχέρηδες)1, έκαναν χρυσές δουλειές. 
Τέτοιος δεινός κεντριστής ήταν ο Νεραντζάκης  Αρίστιππος (Νεραντζοαρίστιππος) από την Πλάκα, 
που όταν εμβολίαζε δεν άφηνε κανένα δίπλα του, λες και φοβότανε μην του κλέψουνε την τέχνη. Δεν 
πρέπει επίσης να αποσιωπηθούν οι κλαδευτές , που, μετά τη συγκομιδή κλάδευαν τις ελιές κάθε 
δεύτερο χρόνο και, συνήθως είχαν υποστεί μια πρακτική εκπαίδευση από γεωπόνο. Αμειβόμενοι δε 
κατά δέντρο, κλάδευαν τα λιόδεντρα των ιδιοκτητών, που δεν είχαν την επιτηδειότητα και τη δύναμη 
να τα κλαδεύουν μόνοι τους. Κλαδευτές στη Βιάννο λίγοι τα πρώτα χρόνια αρκετοί σήμερα και 
ιδιαίτερα οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Επαγγελματικά ασχολήθηκαν με το κλάδεμα οι : Μεγακλής Αγαπάκς, 
Γεώργιος  Δοριάκης, Μανόλης Δοριάκης,  Μανόλης Κονδυλάκης, Αντώνης Σπυριδογιαννάκης, 
Κωστής Τκτικάκης   
Εδώ, θα πρέπει να αναφερθούν επίσης και οι λεγόμενοι ραντιστάδες ή ψεκαστές, αυτοί δηλαδή, που 
δούλευαν εποχιακά κάθε καλοκαίρι στους ψεκασμούς, με χειροκίνητους ατομικούς ψεκαστήρες, για 
την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Δακοκτονία), που τότε γινότανε συστηματικά κάθε 
καλοκαίρι, με την επίβλεψη γεωπόνου. Υπήρχαν οι παρασκευαστές (παρασκεύαζαν το μείγμα –
διάλυμα που έβαζαν στους ψεκαστήρες), ο αρχιεργάτης, που συντόνιζε τη δουλειά υπό την επίβλεψη 
του Γεωπόνου και οι τομεάρχες. Ειδικοί κατηγορία δακοκτόνων, ήταν οι παγιδοθέτες, που 
τοποθετούσαν (κρεμούσαν ) στα επιλεγμένα λιόδεντρα τις δακοπαγίδες, ειδικές μπουκάλες με ανοιχτό 
κυκλικό πάτο, απ’ ΄που έμπαινε ο δάκος, προσελκυόμενος από τη χαρακτηριστική οσμή της 
τοποθετημένης σ’ αυτές μελάσας . Η μελάσσα, ανακατωμένη με δηλητήριο, εξόντωνε τα έντομα ,που 
κολλούσαν και παγιδεύονταν εκεί μέσα. Κατά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα περνούσαν οι 
παγιδοθέτες, οι οποίοι , αφενός μεν κατέγραφαν τα νεκρά έντομα ,που έβρισκαν σε κάθε παγίδα (τα 
παγιδευμένα λιόδεντρα ήταν σημαδεμένα με χρώμα και αριθμούς στους κορμούς), αφετέρου δε 
αντικαθιστούσαν το μείγμα. Η καταγραφή των νεκρών εντόμων (δειγματοληψία δάκου), βοηθούσε 
στον εντοπισμό των περιοχών, που είχαν σημαντική προσβολή, ώστε να ενεργηθούν σ’ αυτές 

                                                           
1 Γενικά τότε, στις γεωργικές δουλειές επειδή πίστευαν ότι οι βουλές της  φύσης , από την οποία 
εξαρτούσαν τις αποδόσεις τους, είναι άγνωστες και μυστήριες, οι περισσότεροι ήταν δέσμιοι 
προκαταλήψεων, πίστευαν σε γουριλίδικα και όχι σε χαερλίδικα  χέρια και σε γητειές που έκαναν 
θαύματα. Θυμάμαι ένα γείτονα στο περβόλι μας, που όταν φύτευε  οτιδήποτε, πριν το βάλει στη γη, το 
σταύρωνε και κάτι του έλεγε ψιθυριστά. Από περιέργεια, βρήκα μια ευκαιρία και κρυφάκουσα τα εξής: 
«Όπως πιάνει και γεννά η Κοκολοστέργενα , η Φαφουτοστέργενα  , η Προφητοστέργενα και κάθε 
άλλη Στέργενα, έτσι να πιάσεις, να ριζοβολήσεις και τον κόσμο να γεμίσεις». Όλες αυτές οι Στέργενες 
είχαν πολλά παιδιά ήταν δηλαδή καρπερές. 
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επαναληπτικές  διαβροχές (ψεκασμοί). Δε μπορώ να προσδιορίσω ονομαστικά   τους ραντιστάδες, 
γιατί ήταν πάρα πολλοί, άλλαζαν από χρόνο σε χρόνο και, οι περισσότεροι ανεπάγγελτοι Βιαννίτες 
είχαν περιστασιακά απασχοληθεί  σ’ αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι μόνο χαρακτηριστικά τον  Σπύρο 
Πολυχρόνη Αθουσάκη (Αθουσοσπυρίδο) ως Παγιδοθέτη, σχεδόν κάθε χρόνο (λόγω κτηθείσης 
ειδικότητος), του οποίου δυο καλοκαίρια (μαθητής ακόμη) είχα διατελέσει βοηθός. Έτρεφα μάλιστα  
κατ’ αυτού, κάποια  δυσαρέσκεια ή μνησικακία, γιατί, αυτός μεν καβαλάρης στο μουλαρογάϊδαρό του 
(για τον οποίο έπαιρνε χωριστή αμοιβή), έφευγε άνετα γρήγορα, ενώ, εγώ έπρεπε να τρέχω 
αγκομαχώντας πίσω του, για να τον προλαβαίνω. 
     2. Οι Αγωγιάτες που χρησιμοποιώντας ζώα ( άλογα, μουλάρια, γαϊδουράκια κ.λ.π). μετέφεραν με 
πληρωμή διάφορα πρόσωπα ή αντικείμενα. Την εποχή της ελαιοσυγκομιδής, προσλαμβάνονταν από 
τους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων με τα ζώα τους, για να κουβαλούνε τις ελιές στα ελαιοτριβεία για 
άλεσμα. Ο Γεώργιος  Αγαπάκης (Καλυκάκης) ήταν ένας από αυτούς. Εξάλλου οι ελαιοτριβείς που 
είχαν δικά τους μουλάρια προσλάμβαναν ως εργάτες πρόσωπα διακρινόμενα για τη σωματική τους 
ρώμη (γεροδεμένοι και υψηλοί) που χρησιμοποιούντο ως «μεταγωγικοί» ή κουβαλιτάδες για να 
φορτώνουν τους κοκκινόλουρους φάρδους με τις ελιές και να τις μεταφέρουν στο εργοστάσιο, όπως 
και αντίστροφα τις μεγάλες ντενέκες ή τα ασκιά με το λάδι να τα πηγαίνουν στα σπίτια  των 
αλεστάδων.  Σ’ αυτή τη δουλειά διακρινόταν για πολλά χρόνια ο Δημήτρης Πετράκης, γνωστός ως 
Δημήτρης  του Πετρογιάννη, πότε στο εργοστάσιο του Τζαγκουρνή και πότε του Συνεταιρισμού.  
    3. Η βοσκική και οι βοσκοί (ποιμένες), γνωστοί από την εποχή του Θεόκριτου και ως βουκόλοι. 
Με τη βοσκική, λόγω των πολλών απασχολήσεων και φροντίδων που εκζητούσε, καταγίνονταν 
ολόκληρες οικογένειες, μεταξύ των μελών των οποίων υπήρχε καταμερισμός εργασιών. Στις 
οικογένειες αυτές, ξεκινώντας από την οικογένεια του Σαϊτονικολή, του πατέρα του Πατούχα που μας 
παραδίδει ο Ι. Κονδυλάκης, κατατάσσονται οι: Καρτσήδες, Καραγιωργάκηδες, Λουλάκηδες με 
γενάρχη τον επονομαζόμενο Μιχαηλάκη2 από το Λουτράκι, Βερβελάκηδες (Βερβελήδες), Πέτρηδες, 
Σκαρβελάδες3, Μαγκουφάκηδες με γενάρχη τον αείμνηστο Θεόπιστο το γιγαντόσωμο  κ.α. Κάθε 
βοσκός ,είχε την περιφέρειά του, όπου ήταν εγκατεστημένη η Μάντρα του(Μητάτο, Στάνη) και  στα 
βοσκοτόπια της οποίας περιέφερε καθημερινά για βόσκηση κοπαδιαστά , τα αιγοπρόβατά του (που 
φυσικά δεν ήταν οικόσιτα). Τα βοσκοτόπια, δεν ήταν ιδιόκτητα εξ ολοκλήρου . Κατά κανόνα ήταν (και 
είναι ακόμη) ξένες ιδιοκτησίες, στις οποίες είχαν την άδεια του ιδιοκτήτη «να μπαίνουν», έναντι 
ορισμένου τιμήματος σε τυροκομικά προϊόντα, που λέγεται πάχτος (από το παχτώνω που σημαίνει 
νοικιάζω, προφανώς έχει σχέση με το λατινικό pactum= σύμφωνο ). Τα βοσκοτόπια, ήσαν ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές-βουνοπλαγιές, με χαμηλή άγρια βλάστηση. Έτσι : οι Πέτρηδες ήταν στη Δέρματο, 
οι Καραγιωργάκηδες το καλοκαίρι ήταν στα Όρη και το χειμώνα στο Αλιόρι (χειμαδιό), οι Καρτσήδες 
και οι Σκαρβελάδες στα Όρη, οι Μαγκουφάκηες και οι Βερβελήδες στο Καβούσι (αριστερά και δεξιά 
του Φαραγγιού αντίστοιχα), οι Μιχαηλάκηδες στο Αφρατί κ.ο.κ. Κάθε βοσκός, είχε το δικό του σημάδι 
ταυτοποίησης και αναγνώρισης των ζώων του, πράγμα που είχε μεγάλη πρακτική αξία, κυρίως στην 
περίπτωση ζωοκλοπών, που ήταν συνήθεις. Έτσι ,όταν εντοπίζονταν κλεμμένα ,μπορούσε η 
Αστυνομία , να προσδιορίζει εύκολα τον ιδιοκτήτη , ώστε να μη επιστρέφονται σε μη δικαιούχους. Το 
σημάδι αυτό, που λεγόταν « σαμιά» (από το σαμώνω = χαράσσω, κόβω, σημαδεύω), αναγραφόταν στα 
πιστοποιητικά σφαγής των ζώων, που εκδίδονταν από το Διοικητή της πλησιέστερης Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής, προ της σφαγής του ζώου, η οποία, δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιηθεί, χωρίς τέτοιο 
πιστοποιητικό. Πριν εκδώσει το Πιστοποιητικό αυτό η Χωροφυλακή ερευνούσε, μήπως το σφάγιο 
προερχόταν από ζωοκλοπή με βάση τις σχετικές καταγγελίες που είχε δεχθεί, ότι δηλαδή είχαν κλαπεί 
τόσα ζώα με την τάδε σαμιά. Το σημάδι που επικρατούσε στα μέρη μας, ήταν το λεγόμενο 
«σκιζάφτι»,τομή που γινόταν στο αφτί των αιγοπροβάτων, μετά τη γέννησή τους. Οι ονομασίες 
ποικίλουν, ανάλογα με το σχήμα κοπής του αυτιού, που είχε υιοθετήσει κάθε βοσκός, όπως : 
κουτουλοδισκίζευτη, πισώφτερη, δεξό ζερβό κοκάρι, δεξό και ζερβό πιρούνι, κ. α  Τα  πάρα πάνω 
γνωρίζω από δική μου αντίληψη, επειδή ο πατέρας μου ήταν  χασάπης και με έστελνε στην Αστυνομία 
και έπαιρνα τα Πιστοποιητικά. Γνώριζα δε, τις σαμιές όλων των βοσκών της περιοχής . 

                                                           
2 Έλεγε την εξής απίθανη μαντινάδα: 
Στη γειτονιά σου με πουλούν ένα γομάρι ξύλα . 
Αν τα ‘χεις, μην τα λυπηθείς κι αγόρασέ με σκύλα . 
 
3 Ο Σκαρβελάς, προδήλως, δεν είναι επώνυμο, αλλά παράνομα . Το πραγματικό τους επώνυμο, είναι 
Παπαματθαιάκη-δες. Προφανώς όμως , επειδή σαν βοσκοί σκαρφάλωναν ή σκαρβέλωναν στα όρη 
μαζί με τα αγριοκάτσικά τους, επικράτησε να λέγονται Σκαρβελάδες . Σκαρβέλια , εξάλλου λέγονται 
στο σαμάρι των υποζυγίων, τα υψηλότερα σημεία πρόσδεσης του σκοινιού , για τη σταθεροποίηση του 
φορτίου.   
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      4. Μαραγκοί-Ξυλουργοί: επιπλοποιοί, κουφωματάδες, Μεσοδοκάδες4 καλουπατζήδες κ.α. 
Στον κλάδο αυτό διακρίθηκαν, κατά καιρούς, οι: Δημήτριος Στεφ. Παπαγιαννάκης (Μήτσος), 
Εμμανουήλ Δημ. Παπαγιαννάκης γνωστότερος ως Μανόλης του Μήτσου, Εμμανουήλ Δημ. 
Κοκολάκης ( Κοκολομανόλης), Δημήτριος Ι. Παπαματθαιάκης ο επονομαζόμενος Πάσας, Γεώργιος Ι. 
Σφακιανάκης, Γεώργιος Δημ. Καραγιωργάκης, Χαράλαμπος Συμβουλάκης,, Ιωάννης Δ. Κοκολάκης, 
Γεώργιος Β. Τρουλάκης, ο Εμμανουήλ Ηρακλή Ππαδογιανάκης5, ο επονομαζόμενος Σιρκούφ, ο 
Γεώργιος Ηρακλή Παπαδογιαννάκης ( γνωστός ως Γιώργης του Ηρακλή), ο Γεώργιος Αθουσάκης, ο 
οποίος, μετά τη γνωστή πολεμική αναπηρία του διέκοψε την άσκηση αυτού του επαγγέλματος και 
διατηρούσε το γνωστό Περίπτερο στο μεγάλο Πλάτανο , Μανόλης Κόμης.  Με το σκίσιμο ξύλων από 
κυπαρίσσια, λεύκες, πρίνους κ.α. για σανίδια, μεσοδόκια ασχολούνταν οι Μιχάλης Λουλακης,   ;  
Κονδονασάκης, Γιάννης Δοριάκης, Κωστής Πετράκης, Αθουσάκης ( γνωστός περισσότερο με το όομα 
Μπροκάς), Αντώνιος Σπυριδογιαννάκης  
 
      5. Υποδηματοποιοί – Παπουτσήδες-Στιβανάδες (όλοι μαζί χαρακτηρίζονται ως 
Τσαγκάρηδες).   Έκαναν και κατασκευές και επιδιορθώσεις. Είναι ίσως, η τάξη που αριθμεί τα 
περισσότερα μέλη, ορισμένα από τα οποία, έχουν αναδειχθεί σε θρυλικές προσωπικότητες. Στην τάξη 
αυτή, περιλαμβάνονται, ιδίως, οι εξής: Σάββας  Κουφαλιτάκης ( Κουφαλιτοσάββας), ο Αριστοτέλης 
Τακτικάκης ( και οι δυό είχαν τα τσαγκαριά τους στην αρχή της περίφημης Μεσοστενιάς), ο Νικόλαος 
Στρατάκης (Στρατονικολής) από το Πετρούνι , που είχε το τσαγκαριό του στο δρόμο που ξεκινά από 
το μικρό Πλάτανο, περνά από την αρχή της Μεσοστενιάς και συνεχίζει κατά μήκος του ποταμού προς 
τα επάνω. Ήταν ακριβώς, απέναντι από το φούρνο του Φουρναροχαρίδημου, στο ίδιο μέρος που 
διέπρεψε αργότερα ως τσαγκάρης επίσης , ο αείμνηστος Ιωάννης Μιχαήλ Μπριντάκης ο 
επονομαζόμενος Μαρίνος, από το όνομα της μητέρας του Μαρίνας: ( ο Γιάννης της Μαρίνας). Ο 
Εμμανουήλ Χαραλ. Κονδυλάκης, στον οποίο μαθήτευσαν πολλά μεταγενέστερα τσαγκαρόπουλα, που 
είχε το τσαγκάρικό του δίπλα από την καμάρα του μύλου. Ο Γεώργιος Χαραλ. Κονδυλάκης, αδελφός 
του προηγουμένου. Ο Ιωσήφ Παπαματθαιάκης ( Σκαρβελοσήφης), που είχε τσαγκάρικο στον κεντρικό 
δρόμο του Σωρού. Ο Ιωάννης Γ. Τσοπάκης στη Μεσοστενιά. Ο Βασίλειος Δασκαλάκης και ο νεότερος 
αδελφός του Γιάννης, Δημήτριος Χριστ. Παπαματθαιάκης. Ο τελευταίος, μέχρι το 2006 διατηρούσε 
κατάστημα υποδημάτων και επιδιορθωτήριο στον κεντρικό δρόμο της Βιάννου, απέναντι από την 
ταβέρνα του Μένιου. Ο Γεώργιος Παπαματθαιάκης  (αδελφός του Πάσα), στον κεντρικό δρόμο, που 
ασχολήθηκε περισσότερο με την κατασκευή καινούργιων υποδημάτων, στο σχεδίασμα των οποίων, 
έκανε λένε σκέρτσα, γι’ αυτό τον έλεγαν Σκέρτσο6. Ο Ιωάννης Σταύρου Μπιτσακάκης, ο οποίος 
διατηρεί και σήμερα ακόμη στη Βιάννο κατάστημα πώλησης υποδημάτων και ο Κλεάνθης Ιωάννου 
Αθουσάκης, που εγκατέλειψε όμως νωρίς τη Βιάννο, για να εγκατασταθεί στην Αθήνα, Δασκαλάκης 
Βασίλης 
 Όμως, η πιο εμβληματική φυσιογνωμία στον επαγγελματικό χώρο των Τσαγκάρηδων, ήταν ο 
Δημήτριος Παπαδογιαννάκης, ο επονομαζόμενος Φαρφουρής, ο οποίος, δεν ήταν απλώς ένας άριστος 
και σεμνός τεχνίτης, ήταν συνάμα ένας διανοούμενος χωρικός, που διέθετε σημαντικό χρόνο και 
χρήμα για την πνευματική του καλλιέργεια και στεκόταν άνετα στις δημιουργικές συζητήσεις, που 
συχνά έκαναν κάτω από τον Πλάτανο, οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου  εκείνης  της εποχής. 
Θυμάμαι ακόμη, που τον θαύμαζα γιατί έπαιρνε σε τακτική βάση το εκλαϊκευμένο επιστημονικό 
περιοδικό «ΗΛΙΟΣ». Το οποίο, εκτός των άλλων, δημοσίευε σε συνέχειες, το γνωστό λογοτεχνικό 

                                                           
4 Ο Κοκολομανόλης ειδικά, για μια περίοδο είχε ειδικευθεί, να ετοιμάζει μεσοδόκια, σκίζοντας 
χοντρούς κορμούς λεύκων στα 4 ή και παραπάνω, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως φέροντες σκελετοί 
στις χωμάτινες στέγες των σπιτιών (δώματα). 
5 Ο Εμμανουήλ Ηρ. Παπαδογιαννάκης, αν και πολύ καλός επιπλοποιός , ήταν περισσότερο γνωστός ως 
φωτογράφος, λόγω του ότι, έχοντας μια ερασιτεχνική φωτογραφική μηχανή, φωτογράφιζε κατά 
περίσταση ερασιτεχνικά διάφορα πρόσωπα , συντροφιές ,γεγονότα  κ.λ.π. Έχει αποθανατίσει με το 
φακό του διάφορα πρόσωπα , γεγονότα , περιστατικά, πανηγύρια, εκδρομές κ.λ.π. και σώζονται 
φωτογραφίες του ,που αναμφισβήτητα αποτελούν πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα. 
6Ο αείμνηστος Γεώργιος Λουλάκης γνωστότερος  ως «Τρωικός», την κατοχή έκανε το γυρολόγο στο 
Χωριό, πουλώντας διάφορα μικροαντικείμενα και ,καθώς περιφερόταν στα σοκάκια, για να κάνει 
αισθητή την παρουσία του στους υποψήφιους πελάτες, απάγγελνε μεγαλόφωνα διάφορα αυτοσχέδια 
στιχουργήματα. Σε ένα από αυτά, έκανε μια ενδεικτική καταγραφή, των επαγγελματιών της Βιάννου, 
από την οποία, θυμάμαι το εξής απόσπασμα: 

      «Καθένας με το είδος του κι ο Πάσας τα σανδάλια . 
           Το Σκέρτσο το σχεδίασμα, το Κιρινιό μπροκάλια 
            κι ο Χριστοδούλης το κρασί , που κάνει κακά χάλια». 
Το θυμάμαι αυτό γιατί αναφερόταν σε επαγγελματίες της γειτονιάς μου. 
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αριστούργημα του Β. ΟΥΓΚΩ: «ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ» που, όχι μόνο το απολάμβανε ο Φαρφουρής, αλλά 
προέτρεπε κι εμάς τα παιδιά (δεν είχε δικά του παιδιά, γιατί δεν είχε παντρευτεί), να το διαβάζουμε, 
από το δικό του περιοδικό, όταν  δεν είχαμε τη δυνατότητα να το αγοράσουμε.. 

   6. Ραφτάδες – Μοδίστρες : Δημοφιλής ήταν και η τάξη των ραφτάδων, της οποίας έγκριτα μέλη 
υπήρξαν ο Ιωάννης Σάββα Κουφαλιτάκης, ο Γεώργιος Λουλάκης,  (Μικράκι) στους οποίους 
μαθήτευσαν νεότεροι ραφτάδες, ο Ιωάννης Γ. Κόμης, ο Νίκος Μεταξάκης από την Πλάκα, που είχε 
ραφτάδικο στο Κέντρο, ο Νικόλαος Κοτσιφάκης, ο Γεώργιος Ματθαίου  Γουρνιεζάκης, ο Μανόλης 
Κυριακάκης, από το Λουτράκι, ο Γιάννης Μωυσάκης, γνωστός ως Γιάννης της Θάλειας, ο Στυλιανός 
Αθουσάκης , ο Χαρίδημος Θεόπιστου Μαγκουφάκης, Κωστής Λουλάκης  κ.α.  

Συναφές με τους ράφτες ήταν και το επάγγελμα των ραπτριών –μοδιστρών, όπου διακρίθηκαν  ιδίως: 
η Μαριάνθη σύζυγος Εμμανουήλ Γελασάκη, η Πολύμνια θυγατέρα Χρήστου Γιαννακάκη σύζυγος του 
Εμμανουήλ Χ. Κονδυλάκη, η Κλεάνθη Βουλγαράκη, η Ελευθερία Γ. Κονταξάκη, η Αγλαϊα  θυγ. 
Βασιλείου Τρουλάκη σύζυγος Ιωάννου Κόμη, η Ελένη σύζυγος Γεωργίου Κουζαράκη, η Ιωάννα  
σύζυγος Ιωάννη Μπλαντζουνάκη, θυγατέρα του Καρτσοδημήτρη, η Ευγενία Ν. Κοτσυφάκη  κ.α.  

     Υφάντρες :  Σε όλα τα σπίτια σχεδόν υπήρχε αργαλειούς (αργαστήρια) και όλες οι γυναίκες 
ύφαιναν για να καλύψουν οικογενειακές ανάγκες). Διακρινόταν όμως μερικές από αυτές και την 
παραγωγή τους την διέθεταν στο εμπόριο, όπως Μαρία Μαστογιωργάκη και η Ελπινίκη Ζαμπουλάκη. 
Σημαντικό ήταν ο ρόλος, στην προεργασία για κάθε υφαντό, της διάστριας και της περαματίστρας, 
τέτοιες ήταν λίγες , οι: Άννα Συμβουλάκη, Μαρία Κοτσυφάκη, Κατίνα και Μαρία Πετράκη, Άννα και 
Ζωή Μπριντάκη κ. ά.     

 7. Ντελάληδες: Οι ντελάληδες ή τελάληδες(από το τουρκικό tellal=διαλαλώ) δηλ. διαλαλητάδες ή 
δημόσιοι κήρυκες, ήταν τα πρόσωπα, που με κάποια άτυπη εξουσιοδότηση των τοπικών Αρχών, 
πήγαιναν σε δυο-τρία προκαθορισμένα καίρια σημεία ( δώματα ) του χωριού, απ’ όπου τους  άκουε 
όλο το χωριό και, όσο πιο δυνατά μπορούσαν, εκφωνούσαν διάφορες ανακοινώσεις γενικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να ενημερωθούν όλοι, για να ενεργήσουν αναλόγως. Με τον τρόπο αυτό, 
δημοσιοποιούνταν συνήθως διαταγές του Αγρονόμου ή του Υποδιοικητή Χωροφυλακής, που 
επέβαλαν υποχρεώσεις στο κοινό, για τις οποίες έπρεπε να ενημερωθούν  έγκαιρα προς συμμόρφωση 
οι ενδιαφερόμενοι. Τέτοια ανακοίνωση για παράδειγμα, λίαν συνήθης τότε, ήταν η εξής: «Όλοι να το 
ξέρετε ότι, κατά διαταγή του Αγρονόμου, την ερχόμενη Κυριακή θα καθαρισθούν τα χαντάκια 
στην Ποταμίσσα. Όποιος δεν πάει θα τιμωρηθεί και θα πληρώσει πρόστιμο». Πρόσωπα, που είχαν 
κριθεί κατάλληλα για την άσκηση αυτού του λειτουργήματος ,επειδή είχαν καθαρή και δυνατή φωνή 
και σωστή άρθρωση, ήταν : ο Χαρίδημος Αθουσάκης ο επονομαζόμενος «Δημοκρατία» και ο 
Γεώργιος Μωυσάκης, που έμενε δίπλα στην Αγία Πελαγία, έναν από τους τόπους που είχαν επιλεγεί 
ως κατάλληλοι για τελάλισμα.. Περιστασιακά χρησιμοποιήθηκαν ως ντελάληδες και οι Ιωάννης 
Μπριντάκης (Σακούλας) και Μανόλης Αγαπάκης (Μερκομανόλης). Οι τελάληδες, έκαναν όμως και τις 
εκφωνήσεις σε πλειοδοτικές δημοπρασίες, π.χ. για την πώληση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, που 
είχαν προσφερθεί σε Εκκλησίες, πράγμα σύνηθες επίσης τότε. Η εκφώνηση αυτού του είδους, 
τελείωνε πάντοτε με τη φράση: «κηρύκεια και έξοδα επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη». Οι 
τελάληδες, είναι γνωστοί  στη Βιάννο από την εποχή του Ι. Κονδυλάκη, ο οποίος στον ΠΑΤΟΥΧΑ 
αναφέρει ως τελάλη της εποχής κάποιον Παπαδομάρκο (Παπαδομαρκάκη). 

      8. Μυλωνάδες. ΟΙ επτά (7) νερόμυλοι ,που λειτουργούσαν τότε στη Βιάννο και άλεθαν τα  
δημητριακά των λιβαδιών (Αλέσματα), ανήκαν στους εξής μυλωνάδες που άλεθαν τα αλέσματα 
,συνήθως με ποσοστά και είχαν σημαντικές προσόδους . Ήταν δε, από πάνω προς τα κάτω: Ο 
Εμμανουήλ Στυλιανάκης, ο Μιχάλης Δασκαλάκης γνωστός και ως Αλευραίος, ο Νίκος 
Παπαγιαννάκης, ο Τίτος Παπαμαστοράκης που είχε μυλωνά τον  Μανόλη Μιχελακάκη 
(Μπατζακομανόλη), ο Μιχάλης Αγαπάκης (Αγαπομιχαήλος ή Χατζής), ο Μανόλης  Καρπαθάκης, που 
είχε μυλωνά το Ταγαρούλη  και τελευταίος, ο Τρουλογιώργης ο επονομαζόμενος Γιαχούς, που είχε το 
λεγόμενο Κάτω Μύλο (απ’ αυτόν πήρε το όνομά της η ομώνυμη γειτονιά της Βιάννου). 

    9. Καλαθάδες. Ένα απ’ τα πιο πολύτιμα σύνεργα- χρειασίδια για κάθε οικογένεια εκείνη την εποχή 
στη Βιάννο, ήταν τα χειροποίητα καλάθια και τα κοφίνια πολλαπλών χρήσεων, μέσα και έξω από το 
σπίτι. Μ’ αυτά πήγαιναν στα περβόλια οι νοικοκεράδες για τα ζαρζαβατικά τους, σ’ αυτά έβαζαν τους 
κολοκυθαθούς για τους ντολμάδες, σ’ αυτά βάζαμε τους χοχλιούς, καθώς τους μαζεύαμε ένα-ένα από 
το χώμα μετά τη βροχή , σ’ αυτά βάζαμε τα μανιτάρια που μαζεύαμε,  τα ασταχάκια, τα βραστά και τα 
τσιγαριστά χόρτα, τις ελιές και τόσα άλλα πράγματα., ενώ, στα κοφίνια έβαζαν οι νοικοκυρές τα ρούχα 
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της μπουγάδας όταν τα πήγαιναν για ξέπλυμα στις βρύσες, στο μυλαύλακο ή στους ποταμούς. Δε 
συναντούσες στο δρόμο αγρότισσα, χωρίς το καθιερωμένο καλάθι στον αγκώνα της, για ό,τι ήθελε 
προκύψει. Με τα καλάθια αυτά ,μας εφοδίαζαν οι καλαθάδες, που είτε τα είχαν έτοιμα για να διαλέξει 
καθένας/καθεμιά ό,τι του/της ταίριαζε, είτε εκτελούσαν τις παραγγελίες στα γούστα των πελατών. Από 
την άποψη αυτή, είναι προφανής η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα των καλαθάδων, οι οποίοι, όταν 
δεν έπλεκαν, γύριζαν με τα γαϊδουράκια  τους τις ρεματιές και τ’ ανάπλαγα, για να βρουν την πρώτη 
ύλη που χρησιμοποιούσαν, δηλ. διάφορες βίτσες (κατά προτίμηση σκινόβιτσες). Με τις οποίες, 
έπλεκαν τα λεγόμενα πετροκάλαθα ή τα καλάμια, με τα οποία έκαναν ελαφρότερες , λεπτότερες και 
κομψότερες κατασκευές- κομψοτεχνήματα ( πανέρια κ.α.). Διάσημοι σ’ αυτή την τέχνη υπήρξαν οι 
Κολιοραδάκηδες από το Σωρό, ο Δημήτρης Κολιοραδάκης στην Πλάκα, (ο επονομαζόμενος Φιόγκος), 
ο Νικόλαος Κοτσιφάκης ( Τσουδονικολής), ο οποίος είχε το υπαίθριο εργαστήριό του στο Σκλαβό. 
Όπου, έτρεχε ασταμάτητα άφθονο νερό στο μεγάλο καταπότη, μέσα στον οποίο πέτρωνε  τα δεμάτια 
τις βίτσες ή καλάμια  , για να μαλακώσουν ,ώστε να είναι ευλύγιστα και να δουλεύονται εύκολα. Λίγο 
πιο κάτω, στο Σκλαβό επίσης, έπλεκε ο Γέρο-Γελασάκης, ο πατέρας του Γελασομανόλη.  Οι 
Κολιοραδάκηδες είχαν κοντά τους τον καταπότη του Γαμπριγιέλε. Με την καλαθοπλεκτική όμως , 
ασχολιόταν ερασιτεχνικά και πολλοί άλλοι Βιαννίτες καλύπτοντας τις οικογενειακές τους ανάγκες.  Ο 
Δημήτρης Κοκοτάκης πήγαινε μέχρι τον Αχεντριά  (Ασερούσια όρη) και τα αντάλλασε με δημητριακά. 

      10. Φουρνάρηδες Φουρνάρησες. Επαγγελματίες πρώτης ανάγκης ως παραγωγοί του επιουσίου, οι 
φουρνάρηδες διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες : Αυτούς που ως επιχειρηματίες παράγανε ψωμί σε 
καθημερινή βάση (όπως γίνεται και σήμερα ) και το πουλούσανε στο αγοραστικό κοινό. Κι αυτούς, 
που είχαν φούρνους μεγάλους, όπου έψηναν τρίτων τα ψωμιά (συνήθως κρίθινα) με πληρωμή (κατά 
κανόνα σε είδος), κάνοντας και όλη τη σχετική διαδικασία ( προζύμι , ζύμωμα, πλάσιμο, κάψιμο του 
φούρνου, φούρνισμα, ξεφούρνισμα, παξιμάδιασμα κ.λ.π.). Η διαδικασία ήταν εργώδης, γατί σε κάθε 
ζυμωτό χρησιμοποιούσαν περίπου εξήντα οκάδες αλεύρι για ένα μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
οικογένειας. Στο ξεφούρνισμα μοσχοβολούσε η γειτονιά φρέσκο ψωμί και, στους τυχερούς που 
βρισκόταν τότε εκεί μοιραζότανε η λεγόμενη ξεφουρνιά ( φρέσκο ζεστό ψωμί).  

       Στην πρώτη κατηγορία, που πουλούσε δηλ. έτοιμο ψωμί, ανήκε ο Χαρίδημος Φουρναράκης 
(Φουρναροχαρίδημος όνομα και πράμα), δουλειά που αργότερα συνέχισαν τα παιδιά του με φουρνάρη 
τον Χαρίλαο Πετράκη . Στο ίδιο  μέρος πολύ αργότερα, συνέχισε να κάνει το φούρναρη ο Μανόλης 
Δασκαλάκης, που προηγούμενα είχε διατελέσει για ένα διάστημα γανωτής – καλαίτζής, δουλειά, που 
έπαψε να έχει ζήτηση, όταν τα σιδεροτσίκαλα αντικαταστάθηκαν με αλουμινένια σκεύη. Ο δεύτερος 
επαγγελματικός Φούρνος που λειτούργησε στη Βιάννο, στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα, ανήκε 
στο Γ. Τζαγκουρνή με φουρνάρηδες, αρχικά το Μανόλη Βασιλάκη και στη συνέχεια το Μιχάλη 
Λουλάκη από το Σωρό. Ο φούρνος αυτός λειτούργησε στο στενό,  που ήταν το γνωστό καφενείο το 
Γιώργη Ν. Βλαχάκη από την Πλάκα εκεί, όπου  λειτουργούσε νωρίτερα  το Αγρονομείο και το 
Ειρηνοδικείο ( Εκεί θυμάμαι ως Ειρηνοδίκη τον αείμνηστο Βίλια).     Στη δεύτερη κατηγορία, που 
ανήκε αποκλειστικά σε γυναίκες, διακρίθηκαν μεταξύ άλλων η Βικτορία Βουλγαράκη ( 
Βουλγαράκενα),  η Διαβόλενα ( ο σύζυγός της λεγότανε μεν Πετράκης, αλλά όλοι τον ήξεραν ως 
Διαβόλη, μόνο με το παρατσούκλι αυτό είχε πλήρη αναγνωρισιμότητα), η Αριστοτέλενα, Ευαγγελία 
Τακτικάκενα στο Σωρό, η Ευτέρπη Καμπάνη, η Τσουνίνα στον Κάτω Μύλο κ.α. Με την ίδια 
διαδικασία γινότανε και τα παραδοσιακά αρτοποιήματα  όπως: κουλούρια, καλιτσούνια, 
μελομακάρουνα, γαλατερά κ.α., σε διάφορες εποχές του έτους και, επίσης ψηνότανε σε μεγάλες 
ποσότητες τα ψητά των γάμων και άλλων ξεφαντωμάτων σε μεγάλες λαμαρίνες. 

     11. Παντοπωλεία – παντοπώλες  (Μπακάληδες). Τα μπακάλικα της εποχής εκείνης, ήταν 
πραγματικά παντοπωλεία με όλη τη σημασία της λέξης, αφού πράγματι πουλούσαν τα πάντα  από 
αλίπαστα  (μπακαλιάρο παστό, ρέγκες, σαρδέλες ), όστρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, καφεκούτια, ρούχα, 
υφάσματα, όργατα,  παπούτσια, δέρματα , βερνίκια ,ψιλικά , σχοινιά, εργαλεία διάφρα, μέχρι και 
ραπτομηχανές). Τα πάντα ήταν χύμα  με το ζύγι και η σέσουλα  με τη ζυγαριά ήταν στην ημερησία 
διάταξη. Χαρτί συσκευασίας δεν υπήρχε (κασαπόχαρτο υπήρχε μόνο στα κασαπιά για το κρέας ). Τις 
ρέγκες ,σαρδέλες και τέτοια, επειδή δεν υπήρχε χαρτί περιτυλίγματος, τα τύλιγαν  σε κομμάτια7 
εφημερίδων ή περιοδικών. Το μόνο που δεν πουλούσαν ήταν είδη μαναβικής, γιατί όλοι είχαν τα 
περβόλια τους, όπου καλλιεργούσαν τα πάντα. Και ορισμένα από αυτά τα πουλούσαν οι ίδιοι οι 
παραγωγοί ( περβολάρηδες) στην πλατεία, τα έπαιρναν δε  μόνο οι ξένοι (δημόσιοι υπάλληλοι κ.λ.π.) 

                                                           
7 Θυμάμαι χαρακτηριστικά , στην κατοχή και μετά, ότι όταν με έστελναν οι γονείς μου  να αγοράσω 
ρέγκες δεν τις έπαιρνα όλες μαζί, αλλά πήγαινα πολλές φορές και της ζητούσα μία-μία, για να παίρνω 
πολλά κομμάτια εφημερίδας, για να τα διαβάζω , να περνά η ώρα μου. 
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που δεν είχαν δικά τους περιβόλια. Σαν παντοπώλες διακρίθηκαν οι: Μανόλης Κατσαράκης, 
Κωνσταντίνος Φουρναράκης (Φαντζολοκωνστταντής), Γεώργιος Περβολαράκης και στη συνέχεια ο 
γιος του Μιχάλης, Γεώργιος Δ. Παπαμαστοράκης, ο Πάσας, όταν έπαυσε να κάνει το μαραγκό, 
Χαρίλαος Χλιουνάκης,  Μανόλης Τριγωνάκης, Μιχάλης Μπλαντζουνάκης, Εμμανουήλ Ανδρέου 
Αγαπάκης, Δημήτριος Αγαπάκης (Κινίνος), Ιωάννης Χαριδήμου Αγαπάκης (τέως Χωροφύλακας), 
Μενέλαος Τσοπάκης, Μανόλης Χρ. Γουρνιεζακης, Σταύρος Γιμαλάκης συνεταιρικά με το 
Χριστομανόλη, Εμμανουήλ Μανδαλάκης, Εμμανουήλ Παπαγιαννάκης (Πασατεμπάς), Χαράλαμπος 
Δοριάκης, Γεώργιος Βουλγαράκης, Ιωάννης Αθουσάκης ο επονομαζόμενος Κόπελος, ο οποίος στο 
ανώγειο του παντοπωλείου του λειτουργούσε και ξενοδοχείο, Πολύβιος Λουλάκης και Ιωάννης 
Παπαδομαρκάκης (Μπογιατζάκης) στο Σωρό, ο Εμμανουήλ Βολωνάκης ο επονομαζόμενος Βερεάδης, 
που είχε το μαγαζί του στο κέντρο του χωριού κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου(  Στον ίδιο 
χώρο είχε αργότερα το Γκαζοζάδικο ο αδελφός του Αντώνης Βολωνάκης), ο Μπλιακοπέτρος και ο 
Γαβρυλομύρος στην Πλάκα, καθώς και ο Χαρίδημος Γουρνιεζάκης (Ματαράγκας ) στο Λουτράκι. 

12. Χασάπηδες – Κρεοπώλες :Παρ’ όλο που όλοι οι κάτοικοι της Βιάννο τον καιρό εκείνο είχαν 
οικόσιτα ή ημιοικόσιτα ζώα (κατοικίδια;)όπως: αίγες, πρόβατα, βοοειδή, χοίρους, κουνέλια, 
κοτόπουλα κ.α., από τα γεννήματα των οποίων, περιστασιακά τουλάχιστον, είχαν το κρέας τους, εν 
τούτοις όχι σπάνια καταφεύγανε στους κασάπηδες (κρεοπώλες) να προμηθευθούν κρέατα, για τις 
οικογενειακές τους ανάγκες. Εννοείται ότι ,όπως συνέβαινε και με ορισμένα άλλα επαγγέλματα, οι 
Κασάπηδες δεν είχαν το κασαπιλίκι ως μοναδική- αποκλειστική βιοποριστική απασχόληση, αλλά με 
αυτή τη δουλειά, συμπλήρωναν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Ο πατέρας μου 
(Κοκολοδημήτρης, γνωστός κασάπης) ήταν ταυτόχρονα γεωργός – η βασική του απασχόληση- κτίστης 
και μεταπράτης. Υπό την τελευταία αυτή ιδιότητα ήταν ασφαλισμένος στο Τ.Ε.Β.Ε., αφού ο Ο.Γ.Α. 
δεν υπήρχε τότε. Έτσι εξηγείται και η ύπαρξη πολλών χασάπηδων στο χωριό, ο αριθμός των οποίων, 
δημιουργούσε δυνατό ανταγωνισμό μεταξύ τους, προς όφελος των καταναλωτών. Γιατί, η έλλειψη 
ψυγείων, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και το ρίσκο να μείνει το κρέας απούλητο (μεγάλο 
επαγγελματικό άγχος), συμπίεζαν τις τιμές8, μπροστά στον κίνδυνο να μείνει αδιάθετο το εμπόρευμα. 
Διακριθέντες, τότε, κασάπηδες ήταν ιδίως : ο Δημήτριος Κοκολάκης (πατέρας μου) ο επονομαζόμενος 
Μπονάτσας, ο Γρηγόριος  Κυριακάκης ο επονομαζόμενος Παμπόρας, ο Μιχάλης Δοριάκης, ο 
Εμμανουήλ Δοριάκης (Γεναίος), ο Γεώργιος Μ.  Δοριάκης, ο Δημήτριος Τρουλάκης (Τσουνής), ο 
Εμμανουήλ Τσικνάκης, ο Γεώργιος Ραπτάκης (από την Πλάκα), ο Εμμανουήλ Μ. Χριστοδουλάκης 
(που είχε και οινομαγειρείο), ο Δημήτριος Αγαπάκης –Μερκοδημήτρης (επίσης είχε οινομαγειρείο), ο 
Ιωάννης Γ. Πετράκης, ο Χαρίδημος Γουρνιεζάκης ( Ματαράγκας) στο Λουτράκι , ο Ιωάννης 
Κουτρουμπάκης από το Πετρούνι κ.α. . 

 13. Σαμαράδες. Μιας και η Βιάννος, ήταν τότε γεμάτη γαϊδάρους ( τα συμπαθέστατα τετράποδα 
εννοώ), χρειαζότανε και οι σαμαράδες, που έκαναν χρυσές, δουλειές, κατασκευάζοντας  και 
επισκευάζοντας σαμάρια, ξομπλιαστά ή σκέτα ανάλογα με την αισθητική αντίληψη και την οικονομική 
δυνατότητα του πελάτη. Τα  σαμάρια ή σωμάρια (το συνηθέστερο στα μέρη μας), ήταν μικρές 
κατασκευές με ξύλινο εξωτερικό σκελετό, πάνω στον οποίο προσαρμοζόταν εσωτερική επένδυση από 
ακατέργαστο δέρμα, που σκέπαζε (κάλυπτε) μικρό τμήμα του σώματος (ράχης ) του υποζυγίου. Το 
εσωτερικό τμήμα, που ακουμπούσε στο σώμα του ζώου, είχε μια επένδυση από στρασούρι (στρώμα 
μαλλιών ειδικά επεξεργασμένων σε μορφή υφάσματος), ώστε να εφάπτεται μαλακά στο σώμα του 
ζώου, για να μην το πληγώνει). Πάνω στο σαμάρι (καθαρ. σάγμα, σαγματοποιός) καθότανε ο αναβάτης 
και προσδενότανε τα φορτία (γομάρια). Το ξύλινο μέρος αποτελείτο από τις σπάθες, που κατέληγαν 
στα σκαρβέλια μπροστά και πίσω (σημεία πρόσδεσης του φορτίου), Για να στερεώνεται πάνω στο 
σώμα του ζώου, είχε τέσσερις δερμάτινες λουρίδες : την ομπροστέλα ή μπροστελίνα, τις καπλοδέτες 
πίσω και τη γίγλα στη μέση, που περνούσε κάτω από την κοιλιά του γαϊδάρου. Δεξιά και αριστερά 
μπροστά είχε τις σκάλες για να πατά να ανεβαίνει ο αναβάτης. Το σκοινί για το δέσιμο του φορτίου 
λεγότανε φόρτωμα και είχε μήκος περίπου δέκα μέτρα.  Στο επάγγελμα αυτό διακρίθηκαν οι : 

                                                           
8 Ένα  κυριακάτικο πρωινό, πηγαίνοντας με τον πατέρα μου (το παρατσούκλι του ήταν Μπονάτσας) 
στο σφαγείο (το κάτω μέρος του Ποταμού Σκατουλιά , παρά κάτω από την κάτω καμάρα, απέναντι 
από το σημερινό Δημαρχείο), για να σφάξει ένα μοσχάρι, βρήκαμε εκεί τον Τσουνή, που είχε 
μισοτελειωμένο το δικό του. Δε χάρηκε βέβαια, που μας είδε, μα δεν είπε και τίποτα,  πιστεύοντας, ότι 
δυο μοσχάρια μπορούσαν να διατεθούν στην  πολυάριθμη τότε κοινωνία της Βιάννου. Σε λίγο όμως , 
δοκίμασε δυσάρεστη έκπληξη, βλέποντας τον Κυριακογρηγόρη (το παρατσούκλι του ήταν Παμπόρας),   
να έρχεται και αυτός με μοσχάρι για σφάξιμο. Οπότε, ο Τσουνής δεν κρατήθηκε και βάζοντας τα χέρια 
στη μέση , κοιτάζοντας προς τον ουρανό και δικαιώνοντας τη θυμοσοφία, που του αποδίδεται, είπε: 
«άμα ‘δα ‘γω τη Μπονάτσα, επερίμενα και την Παμπόρα» 
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Γεώργιος Ηγουμενάκης κοντά στο μεγάλο πλάτανο, ο Γεώργιος Μαράκης και ο Ματθαίος Μαράκης 
(αδελφός του προηγουμένου), καθώς και ο Δημήτριος Παπαγιαννάκης, γνωστός ως ο Δημήτρης του 
Προφητοστέργιου στον κάτω Μύλο, αλλά και ο Γιάννης Εμ. Μιχελακάκης . Με την εξαφάνιση των 
γαϊδάρων από το χωριό, εγκαταλείφθηκε και το επάγγελμα του σαμαρά. 

    14. Ασβεστοκαμινάδες.  Ασβεστοκάμινα, μέσα στα οποία  έκαιγε μερόνυχτα δυνατή φωτιά, για να 
ψηθούν οι πέτρες, που ήταν κτισμένες εσωτερικά σε σχήμα θόλου και να γίνουν ασβέστης, έφτιαχνε ο 
Χριστόφορος Παπαδημητράκης, που αγόραζε μεγάλα δέντρα και τα έκανε ξύλα για κάψιμο. Την 
επιμέλεια της δουλειάς είχε ο μεγάλος του γιος, γνωστός ως κουφός Νικολής ένας καλοκάγαθος και 
αγαπητός βιαννίτης. Ο ασβέστης την εποχή εκείνη, ήταν ένα εμπορεύσιμο υλικό σημαντικής αξίας, 
που εχρησιμοποιείτο κυρίως ως οικοδομικό υλικό, για καθαριότητα και απολύμανση χώρων. Για 
καρβουνοκάμινα ειδικός, που δούλευε στον Κερατόκαμπο , συνήθως για λογαριασμό των 
Τζαγκουρνήδων (προηγουμένως είχε κάνει την ίδια δουλειά με τον Τίτο Παπαμαστοράκη) ήταν ο 
Γρηγόρης (Λουλάκης;) από το Λουτράκι. Τα καρβουνόξυλα αγοράζονταν από διάφορους αγρότες, που 
κόβοντας δένδρα για να καθαρίζουν τα χωράφια τους προς καλλιέργεια, εξασφάλιζαν ένα πρόσθετο 
εισόδημα από την πώληση των ξύλων. Τα ξυλοκάρβουνα χρησιμοποιούσαν κυρίως οι χαλκιάδες, αλλά 
και στα μαγκάλια για υποτυπώδη θέρμανση στα σπίτια. 

   15. Σαπουνάδες (σαπωνοποιοί), που αγόραζαν δεύτερης ποιότητας λάδια και, με κατάλληλη 
επεξεργασία έκαναν σαπούνια, σε ειδικά εργαστήρια (Σαπουναργιά)  που είχαν, ήταν ο Γεώργιος 
Περιβολαράκης από την Πλάκα (αργότερα, για μερικά χρόνια συνέχισαν τα παιδιά του) και ο Μαν΄λης 
Συκολογιαννάκης , που είχε το εργαστήριό του απέναντι από τους Θόλους, δίπλα από το σπίτι του Γ. 
Στρατάκη. Σε μια εποχή που, ούτε πλυντήρια υπήρχαν, ούτε απορρυπαντικά , ούτε αφρόλουτρα , το 
πράσινο σαπούνι που έφτιαχναν οι σαπουνάδες ήταν θαυματουργό και είχε μεγάλη ξόδεψη. 

16. Σιδηρουργοί- Χαλκιάδες. Σε μια εποχή που οι αγροτογεωργικές δραστηριότητες ήταν η κύρια 
απασχόληση του συνόλου, σχεδόν, του πληθυσμού της Βιάννου και δεδομένου, ότι τα γεωργικά 
εργαλεία της εποχής ήταν συνδυασμός ξύλινων  και μεταλλικών εξαρτημάτων: νιόλουρα, σκαπέτια, 
μανάρες, κασμάδες, δρεπάνια και άλλα, η δουλειά των σιδηρουργών  και τα παράγωγά της είχαν 
μεγάλη ζήτηση. Πράγμα που προκαλούσε άνθηση του επαγγέλματός τους. Δημιουργικοί στον τομέα 
αυτό, αποδείχτηκαν ο Νικόλαος Παπαδημητράκης, από την Πλάκα, που είχε το εργαστήριό του στους 
Θόλους κοντά στην Εκκλησία της Παναγίας  και αργότερα στην Πλάκα. Όπου, συνέχισαν να 
δημιουργούν για πολλά χρόνια οι γιοι του Ιωάννης (που ήταν και ιεροψάλτης στον Αρχάγγελο)  και 
Γεώργιος, που μετεγκαταστάθηκε στον Κάτω Μύλο. Επιτυχημένος σιδηρουργός, υπήρξε επίσης σε μια 
μακρόχρονη επαγγελματική σταδιοδρομία, ο Ιωάννης Παπαδομαρκάκης  γνωστός ως ο Γιάννης ο 
Χαρκιάς, που είχε το εργαστήρι του στο ισόγειο του σπιτιού του στη όχθη του Ποταμού. Παρά τη 
σκληρή και επικίνδυνη δουλειά του, έφθασε σε βαθύτατο γύρας μακροημερεύοντας. Άξιος συνεχιστής 
της δουλειάς αυτής, για όσο χρόνο είχε ζήτηση, στο ίδιο Χαρκιδιό, αποδείχτηκε  ο γαμπρός του 
Μανόλης Παπαδάκης, που,  αν και καταγόταν από τον Άγιο Βασίλειο, ενσωματώθηκε αρμονικά στην 
κοινωνία της Βιάννου και αγαπήθηκε  από τα μέλη της, τόσο σαν άριστος τεχνίτης, όσο και ως 
εξαίρετος οικογενειάρχης και συγχωριανός. 

17. Καζανάδες. Η δουλεία του Καζανά ήταν εποχική και περιστασιακή και δύσκολα θα μπορούσε να 
προσδοθεί σ’ αυτήν ο χαρακτήρας βιοποριστικού επαγγέλματος . Παρά ταύτα, ήταν μια ιδιάζουσα 
απασχόληση, που δε μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ακαταχώρητη. Τα ρακοκάζανα ή «άμβυκες» 
στήνονταν σε μέρη που είχε δίπλα τρεχούμενο νερό, γιατί το δροσερό νερό έπαιζε βασικό ρόλο στη 
λειτουργία του καζανιού. Η όλη εγκατάσταση, γινόταν κυρίως σε κοινόχρηστους χώρους ( Ποταμούς 
κ.λ.π.), ώστε  να βρίσκουν διέξοδο φυγής τα νερά, που έτρεχαν ασταμάτητα για να κρυώνουν το 
λουλά, δηλαδή το σωλήνα που ξεκινούσε από το επάνω τμήμα του καζανιού, μάζευε τους υδρατμούς, 
οι οποίοι καθώς περνούσαν δια του σωλήνα, μέσα από το πιθάρι ή βαρέλι με το νερό, υγροποιούνταν 
κι έσταζαν ως ρακή στο κουρούπι, δίπλα στο πιθάρι. Έπρεπε επίσης   να αποθέτονται τα τσάμπουρα 
μετά το ξεκαζάνιασμα, να στοιβάζονται τα καζανόξυλα και….να υπάρχει και χώρος ελεύθερος, για να 
μαζεύονται οι γνωστοί και οι περίεργοι, που, προσποιούμενοι τους γευσιγνώστες, δοκιμάζανε και 
γραδάρανε το καινούργιο προϊόν. Πηγαίνοντας δε, από καζάνι σε καζάνι, αποφαίνονταν με ύφος 
ειδικού, τίνος η ρακή ήταν η καλύτερη, που φυσικά γινόταν περιζήτητη. Το αποτέλεσμα, δεν 
αφορούσε μόνο το προϊόν, αφορούσε και τους καζανάδες, οι οποίοι, ως εκ τούτου, επιδαψίλευαν 
ιδιαίτερες περιποιήσεις στους γευσιγνώστες. Σημειώνεται, ότι η καλύτερη ρακή έβγαινε, όχι μόνο από 
τα σταφύλια αλλά από τα μούρα και τα βατόμουρα, λίγη βέβαια, αλλά περιζήτητη, λόγω γεύσης και 
αρώματος . Η περίοδος λειτουργίας των καζανιών, ήταν ο Οκτώβριος και σπανίως ο Νοέμβριος. Οι 
καζανάδες  που έγραψαν ιστορία, ήταν: ο Βουλγαράκης, που έστηνε το καζάνι μπροστά στο σπίτι του 
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στο Σκατουλιά (άλλοτε δε στο οικόπεδο του Κανάκη απέναντι από το Τενεκετζίδικο του Κιρινιού, 
κθώς εκεί στο ντισταύρι υπήρχε κοινόχρηστη βρύση που έτρεχε συνέχεια), κοντά στην καμάρα προς το 
Πετρούνι, ο Ζαχαρίας Γελασάκης, στην κάτω καμάρα του ίδιου ποταμού, ο  Σπύρος Αθουσάκης στη 
μεσοστενιά, ο Μανόλης Ζαϊμάκης στου Μπουρέ το μουρέλο,  Μιχάλης Περβολαράκης  στην Πλάκα, 
Χριστόφορου Παπαδημητράκη πιθανόν δε και άλλοι, που μου διαφεύγουν.  

    18. Τενεκετζήδες ( φανοποιοί). Αυτό το επάγγελμα, είχε μεγάλη σπουδαιότητα στην περίοδο που 
αναφερόμαστε, γιατί εφοδίαζε τα νοικοκυριά με πολλά και χρησιμότατα χρειασίδια ,όπως: κουβάδες, 
ντενεκέδες, λαδικά, σουρωτήρια ξύστρες του τυριού , κόσκινα, κνησάρες, βολίστρες, ποτιστήρια,  
δοχεία διάφορα,  φανάρια για τη φύλαξη των φαγητών, αλλά και λαδοφάναρα, φανοί θυέλλης), 
καφεκούτια, μπρίκια (τζισβέδες), λύχνους  λαδοτήρια κ.α. Η τέχνη του τενεκετζή ήταν μια 
λεπτεπίλεπτη εργασία που απαιτούσε  ιδιαίτερες  δεξιότητες. Υπηρετήθηκε δε με εξαιρετική επιτυχία, 
αλλά και ιδιαίτερη ευαισθησία από τον Νικόλαο Παπαγιαννάκη, που ήταν συνάμα και υδραυλικός της 
κοινότητας, για να συντηρεί το υποτυπώδες τότε υδραυλικό δίκτυο της Βιάννου. Άξιοι διάδοχοί του 
στην τέχνη αυτή, υπήρξαν οι γιοι του: Μανόλης Παπαγιαννάκης ο επονομαζόμενος Κιρινιός  και 
Ιωάννης Παπαγιαννάκης, γνωστός ως Σοφούλης, που έφθασαν την τέχνη αυτή σε υψηλά επίπεδα 
τεχνικής τελειότητας. Για το Κιρινιό ιδίως, δεν υπήρχε άλυτο τεχνικό πρόβλημα. Λεγότανε  γι αυτόν –
και δεν ήταν υπερβολή- πως: ό,τι έβλεπαν τα μάτια του, το έφτιαχναν τα χέρια του . Ήταν εξάλλου 
ευφυέστατος και, ιδίως, όταν έπινε τα ποτηράκια του, έλεγε ευφυολογήματα υψηλής αισθητικής  και 
έριχνε ατάκες, που έχουν μείνει παροιμιώδεις. Επίσης ήταν δεξιοτέχνης μαντολινάρης. Εξαιρετικές 
επιδόσεις στην ίδια τέχνη είχε επίσης, ο εξάδελφός τους Χαρίδημος Δημητρίου Παπαγιανάκης, 
γνωστός και ως Χαρίδημος του Μήτσου ή Χαριδημάκι. Ο οποίος στο ευρύχωρο και κεντρικό 
κατάστημα – εργαστήρι του, είχε κρεμασμένα σε εμφανή σημεία τα  ποικιλόμορφα, τσίγκινα και όχι 
μόνο  κατασκευάσματά του, που ήταν πραγματική πρόκληση για κάθε πελάτη ,  Γιάννης  
Σπυριδογιαννάης 

Υδραυλικοί:    Οι τενεκετζήδες κάλυπταν και τις υδραυλικές ανάγκες του οικισμού. Έτσι μ’ αυτά 
ασχολήθηκαν παλαιότερα οι Νικος, Γιάννης και Βαγγέλης Παπαγιαννάκης, ενώ στα νεώτερα χρόνια, 
ασχολούνται μόνο με τα υδραυλικά , όπως οι Μένιος Πετράκης, Πέτρος Γελασάκης, Μανόλης 
Κασαπάκης.     

 

    19. Καφενεία – Οινομαγειρεία -Ταβερνεία. Δεν είναι καθόλου υπερβολική η άποψη, που λέει, ότι 
τα καταστήματα της κατηγορίας αυτής , «τω καιρώ εκείνω», ήταν τα πολιτιστικά κέντρα της 
Βιάννου. Εκεί συζητιότανε και,τουλάχιστον φραστικά, λυνότανε τα μεγάλα ιστορικά αινίγματα της 
εποχής. Και λέω «αινίγματα», γιατί τα πάντα αντιμετωπίζονταν με αινιγματικό τρόπο: Τι θα γίνει με το 
ένα, τι θα γίνει με το άλλο; Και πες-πες-πες με λόγο και αντίλογο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να το 
χαρακτηρίσω διάλογο, έβρισκαν πάντα μια λύση. Άσχετο αν την επομένη, με νέα δεδομένα η και 
χωρίς αυτά, κινούσαν πάλι από την αρχή, μέχρι να έλθει νέο γεγονός , για να αλλάξει η ημερησία 
διάταξη. Το μόνο πράγμα που δεν αντιμετωπιζότανε αινιγματικά, ήταν ο καιρός, γατί λίγο πολύ  ο 
καθένας με τον τρόπο του, ήταν όλοι μετεωρολόγοι αδιαμφισβητήτου κύρους. Κι αν καμιά φορά, 
έπεφταν έξω στα προγνωστικά τους, η υπεκφυγή ήταν έτοιμη και συνήθης : «Με τον καιρό δεν 
μπορείς να τα  βγάλεις πέρα.»!! Τα Ιδρύματα του είδους αυτού, γιατί πραγματικά περί Ιδρυμάτων 
επρόκειτο, ήταν κάτι σαν ανοιχτά πειραματικά Πανεπιστήμια, όπου ανθούσαν όλες οι επιστήμες : 
Θεολογία, Φυτολογία, Ζωολογία, Αστρονομία Βοτανική, Εγκληματολογία, οι πολιτικές και 
διπλωματικές επιστήμες όμως, είχαν αδιαφιλονίκητη υπεροχή. Εκεί συζητούσανε για τον πόλεμο στην 
Κορέα, όπου το Ελληνικό εκστρατευτικό Σώμα. «έδρεπε δάφνες», εκεί διατυπώνονταν ασφαλείς 
προβλέψεις για την κάθε φορά έκβαση των εκλογών, εκεί επιλεγότανε οι καταλληλότεροι υπουργοί για 
κάθε επικείμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό, εκεί διαμορφώθηκε το σχέδιο Μάρσαλ, εκεί 
αποφασιζότανε τι θα έπρεπε να μοιράζει η UNRA κ.ο.κ . Εκεί όμως «ξετελεύονταν»  τα προξενιά, εκεί 
γινότανε τα γαμήλια γλέντια, οι χοροεσπερίδες, τα μεγάλα φαγοπότια και τα ξεφαντώματα του καλού 
καιρού, εκεί παιζότανε ο Καραγκιόζης,  εκεί δινότανε οι θεατρικές παραστάσεις, εκεί γινότανε τα 
πρωταθλήματα του ταβλιού και της χαρτοπαιξίας, εκεί και το κουμάρι την πρωτοχρονιά και οι 
καυγάδες που ακολουθούσαν.  

Ας θυμηθούμε όμως, πού και από ποιούς γινότανε όλ’ αυτά. Ξεκινώντας από τα δυτικά συναντούσαμε 
το «Μέγαρο» του Παπαγιάννη, όπου στο ισόγειο ο αείμνηστος Παπαγιάννης, επονομαζόμενος και 
«Αμερικάνος», λειτουργούσε Καφέ-εστιατόριο πολυτελείας, ενώ στο ανώγειο στεγαζόταν το 
Ξενοδοχείο : « Η ΒΙΕΝΝΑ», που αργότερα μετατράπηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου, κατά 
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καιρούς, διέμειναν πολλοί εργένηδες καθηγητές και άλλοι. Το ισόγειο αργότερα άλλαξε χρήση: 
μετατράπηκε σε αίθουσα ειρηνοδικείου, όπου οι αργόσχολοι διασκέδαζαν δωρεάν, παρακολουθώντας 
τις δημόσιες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, στις οποίες, οι αντιδικίες ενίοτε επιφυλάσσανε σκηνές 
απείρου κάλους. Επειδή όμως όλα αλλάζουν, εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί εκεί η γνωστή Ταβέρνα 
του Μένιου, όπου κάθε πεινασμένος, βρίσκει τρόπο, όχι μόνο να καλμάρει την πείνα του, αλλά και να 
δοκιμάσει υψηλής αισθητικής πατροπαράδοτες βιαννίτικες νοστιμιές φτιαγμένες με πολύ μεράκι, από 
την εξαιρετική μαγείρισσα και νοικοκυρά : τη Μαρία σύζυγο του Μένιου. 

Απέναντι ακριβώς στο κτίριο του Κουφαλιτοχαρίλαου, στεγάστηκαν διαδοχικά  πολλές συναφείς 
δραστηριότητες, όπου το Αλησμόνητο  «Κωστάκη του Χαρίλαου» διέπρεψε, τόσο ως λεμονατζής, 
φτιαχνοντας τις περίφημες γκαζόζες, λεμονάδες, τα μπυράλ και άλλα αναψυκτικά, όσο και ως 
καφετζής  συγκεντρώνοντας τους νέους της εποχής, σε ανεπανάληπτα χορευτικά σουαρέ. Πιο πέρα 
στην πλατεία του Αρχαγγέλου, ήταν το Καφενείο - μπακάλικο του Αείμνηστου Κοκολοστέργιου, 
παραδίπλα, ο Μανόλης Ματθαίου Γουρνιεζάκης, με τη συμβία του Γεωργία της Αριάνθης είχαν για 
πολλά χρόνια το Καφενείο τους που λειτουργούσε και ως πρακτορείο των λεωφορείων, πιο πέρα, εκεί 
που τελείωνε η παλιά θολωτή καμάρα του ποταμού ήταν το περίφημο οινομαγειρείο του αξέχαστου 
Εμμανουήλ Χλιουνάκη του γνωστού «Ρεθεμιώτη». Στον ίδιο αυτό χώρο (που για ένα διάστημα 
λειτούργησε και ως Λέσχη της Ε.Π.Ο.Ν. μετά την απελευθέρωση, με πολλές εκδηλώσεις καθημερινά, 
στεγαζότανε για πολύ καιρό το Οινομάγειρείο - Καφενείο του Κουτρουμπογιάννη ( περιστασιακά 
έγινε και κρεοπώλης), όπου με συνηθέστερο μεζέ το λαγό, σε συνδυασμό με το βιολί που είχε αρχίσει 
να παίζει ο γιος του Μύρος, συχνά μετατρεπότανε σε κέντρο διασκεδάσεως  και οι γλεντζέδες της 
Βιάννου «έκλεβαν μια του Χάρου», όπως χαρακτηριστικά λέγανε τότε όταν, ξέδιδαν διασκεδάζοντας. 
Απέναντι από αυτό κοντά στον Πλάτανο, όπου λειτουργεί σήμερα το Περίπτερο ( αρχικά ήταν το 
περίπτερο του ανάπηρου μεν πλην οργανοπαίχτη και γλεντζέ Καλαϊτζή), ήταν το θρυλικό Καφενείο- 
Μαγειρείο του Ηλία  του Ρεθεμιότη (Χλιουνάκη), αλησμόνητου μερακλή και καλλίφωνου 
τραγουδιστή.  Αυτό το δούλευε η αξέχαστη για τα περιπαιχτικά  κομπλιμέντα της συμβία του 
Αριάνθη9 του Κοκολοδημήτρη (ετεροθαλής αδελφή μου).Το μεγάλο της ατού, ήταν η σκιά του  
«μικρού» Πλατάνου, μπροστά στον Αρχάγγελο και η χωνεμένη  στον κορμό του βρύση, που έτρεχε 
αδιάκοπα  κρυστάλλινο νερό και πάγωνε τα αναψυκτικά της. Απέναντι ,στο δρόμο που πάει προς τη 
Μεσοστενιά,  πιο πάνω από τα Γραφεία της παλιά Κοινότητας , ήταν το Καφενείο του Γεωργίου 
Στρατάκη (Στρατογιώργη), που σερβίριζε  μόνο ροφήματα και ελαφρά ποτά (μέχρι κονιάκ ), και η 
σπεσιαλιτέ του ήταν η σουμάδα.   Στο ίδιο στενό λειτούργησε γι λίγα χρόνια το καφενείο το Γιάννη 
Δοριάκη  Παρακάτω , στη γωνία του δρόμου αυτού με την Πλατεία, απέναντι από τον Αρχάγγελο, 
ήταν το Κατάστημα του Τριγωνάκη, που κατά τις περιστάσεις άλλαξε πολλές μορφές μεταξύ 
καφενείου, Ψιλικατζίδικου και Παντοπωλείου. Δίπλα του ακριβώς, ήταν το  ιστορικό καφενείο του 
Νίκου Κουσκουμπεκάκη (Καζανάκη), που έπαιζε ωραίο μαντολίνο και συγκέντρωνε τους 
προοδευτικούς νέους, που γλεντούσαν κόσμια χωρίς παρεκτροπές. Ο άτυχος Νίκος, πέθανε νέος και 
τον διαδέχθηκε στη δουλειά αυτή, ο από αδελφή γαμπρός του Χαρίλαος Πετράκης ( Χαρίλαος του 
Πετροκωσταντή). Προχωρώντας προς τον πέρα Πλάτανο, συναντούσαμε το Καφενείο της 
Αναστασίας, μιας σοβαρής και φιλόξενης βιαννίτισσας ( στο ισόγειο κάτω από το παλιό Ταχυδρομείο 
όπου, μέχρι προ τινός στεγαζότανε το γραφείο της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ) . Ήταν ένα 
καφενείο με ήσυχη ατμόσφαιρα, που συγκέντρωνε συνήθως τη γερουσία και τη μετριοπάθεια της 
Βιάννου. Πολλοί θαμώνες του, όταν έκλειναν τα ραντεβού τους εκεί, έλεγαν : «Θα συναντηθούμε  
στην Πρεσβεία». Πίσω ακριβώς από το καφενείο της Αναστασίας, σε ένα παράδρομο της κεντρικής 
αγοράς, δίπλα από το Συμβολαιογραφείο του Τιμόθεου Λυριντζάκη, έκανε το Καφενείο του ο Γιώργης 
του Βλαχονικολή από την πλάκα, που συγκέντρωνε τη νεολαία της εποχής του.  Πιο πέρα,  στον 
κεντρικό δρόμο, στο παλιό αρχοντικό του αείμνηστου Δασκάλου Λεωνίδα Κόμη, έγινε αργότερα το 
Καφενείο του Ν. Χαλκούτση, όπου γινότανε και κινηματογραφικές προβολές (Κινηματογραφικές 
προβολές έκανε και ο  Γιώργης Βασιλάκης, ταξιτζής χωρίς επαγγελματική στέγη). Δίπλα σο κτήριο 
του Αδαμάντιου Φραγιαδούλη λειτούργησε καφενείο από την περίοδο της τουρκοκρατίας από 
διάφορους και για πολλά χρόνια από το Μανόλη Χρισοδουλάκη ή Χριστοδούλη, που λειτούργησε και 
ως κροπωλείο και οινομαγειρείο.  Απέναντι ακριβώς, ήταν το καφενείο του Γεωργίου Ραπτάκη από 
την πλάκα, που λειτουργούσε και ως κρεοπωλείο. Λίγο πιο πέρα, απ’ την ίδια πλευρά του δρόμου, 

                                                           
9 Η διάθεση της Αριάνθης για καλαμπούρι και αστεϊσμούς , ιδίως όπου είχε το θάρρος ή την 
προκαλούσαν ,ήταν ανεξάντλητη. Κάποτε, είχε έλθει ένας Νομάρχης, που προφανώς κάποιοι τον είχαν 
δασκαλέψει να την πειράξει. Όταν τον ρώτησε λοιπόν τι θα πάρει , τις είπε : θέλω ένα καφέ 
ξενομπασάρικο με είκοσι ένα  κλαδιά ζάχαρη και σε χοντρό φλιτζάνι. Κι αυτή του απάντησε:  «είκοσι 
μια να είναι οι ώρες του, που σε δασκάλεψε. Αν θέλεις, σπάσε μια γκαζόζα από τον κουβά του 
Πλατάνου, αλλιώς λάλιε στη στράτα σου». 
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ήταν το Καφενείο –Κρεοπωλείο του Μανόλη Τσικνάκη. Παραπέρα και απέναντι ήταν το 
οινομαγειρείο του Μανόλη Περτσουλή, που ήταν ίσως το πιο συστηματικό απ’ όλα  και είχε σταθερή 
πελατεία, γιατί είχε πάντα εκλεκτούς μεζέδες. Φτάνοντας στο μεγάλο Πλάτανο, βρίσκουμε την 
κεντρική πιάτσα,  όπου το ένα δίπλα στο άλλο   λειτουργούσαν  πέντε διαφορετικά μαγαζιά, από τα 
οποία κανένα δεν ήταν αμιγώς καφενείο, αφού όλα πρόσφεραν – ιδίως τα Σαββατοκύριακα και τις 
γιορτές- όλα τα ποτά με όλους τους κατάλληλους μεζέδες (κρύα και ζεστά πιάτα). Τα καταστήματα 
αυτά, ανήκαν  στους: Γεώργιο Κόμη, Γεώργιο Χρ. Παπαδημητράκη, Ηλία Μπιτσακάκη (του Παπά 
Μιχάλη), Απόστολο Ψαρολογάκη και  Δημήτριο Τρουλάκη (Τσουνή), που ήταν και Κρεοπωλείο. 
Αυτά για το κέντρο, γιατί υπήρχαν και περιφερειακά  Καφενεία όπως: Στη μεσοστενιά  έκανε το 
Καφενείο του ο Σηφογιάννης, που ήταν και ιδιοκτήτης του ακινήτου, του Γεωργίου Μπριντάκη στο 
Σωρό, του Δημήτρη Γουρνιεζάκη (Μπιρλή) και των Μπλαντζουνάκηδων στο Καρύδι , καθώς και του 
Μπλιακοπέτρου στην Πλάκα, κι αργότερα του Νερντζή, Μανόλη Νεραντζή και του Μεταξάκη στη 
Μεσοστενιά 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Έχει παρατηρηθεί και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι η πελατεία  των 
καταστημάτων αυτών, ενδεχομένως δε και άλλων κατηγοριών, επηρεαζόταν και επηρεάζεται, όχι τόσο 
από ποιοτικά, όσο από ιδεολογικοπολιτικά κριτήρια. Ιδίως δε, σε περιόδους έντονων πολιτικών 
αντιπαραθέσεων (προεκλογικές περίοδοι), οι πελάτες συσπειρώνονται  με πολωτικό τρόπο, στα 
καφενεία με τους ιδιοκτήτες των οποίων έχουν ιδεολογικές συγγένειες ( ομοϊδεάτες), γεγονός που κατά 
τη γνώμη μου σε μια τόσο μικρή κοινωνία, εξασθενεί τη συνοχή της. 

     21. Οι Κουρείς και τα Κουρεία  

      Οι κουρείς οι παρεξηγημένοι αυτοί «εχθροί» της γυμνασιακής μας ηλικίας, ήταν  για μας «δήμιοι», 
γιατί αυτοί υλοποιούσανε με τα σύνεργά τους τις συχνά επαναλαμβανόμενες διαταγές του Υπουργείου 
Παιδείας, που ακατανόητα για μας, τους «γυμνασιόπαιδες», επιτάσσανε να είμαστε «….εν χρω 
κεκαρμένοι». Τώρα όμως κατανοώ, ότι μπορεί να ήταν και θύματα, όταν κουρεύανε τα άλουστα ή και 
ψειριασμένα συνηθέστατα δε γαργιωμένα, στα χρόνια της κατοχής, κεφάλια μας. Στην 
πραγματικότητα όλοι οι κουρείς της εποχής  εκείνης στη Βιάννο, ήταν συμπαθέστατοι άνθρωποι, που 
μέσα σε ένα άθλιο, σε σύγκριση με τα σημερινά ατελιέ –κομμωτήρια, περιβάλλον  με ένα υποτιθέμενο 
καθρέφτη , μια καρέκλα, μια πετσέτα για όλους την ίδια, μια ψηλή και μια χοντρή μηχανή, ένα ψαλίδι 
και μια χτένα( αυτά ήσαν όλα κιόλα η σπετσαρία τους), προσπαθούσαν να ευπρεπίσουν, ενίοτε δε και 
να ωραιοποιήσουν, τα ασυγύριστα κεφάλια των χωρικών μας. Όταν βέβαια κατέληγαν στον κουρέα, 
γιατί, τις περισσότερες φορές, το έργο αυτό ανελάμβαναν οι μανάδες ή οι σύζυγοι, χρησιμοποιώντας 
τα ίδια ψαλίδια, με τα οποία κούρευαν τα πρόβατα και τα γίδια του σπιτιού. Το κούρεμα αυτό, 
σχημάτιζε στα φρεσκοκουρεμένα κεφάλια «πεζούλες» ή «πρασές»  από τα άτακτα κομμένα μαλλιά και 
ήταν πολύ συνηθισμένο το πείραγμα : « ίντα θα τσι σπείρεις μπρε τσι πεζούλες» ή « όταν θα μαζώξεις 
την πρασά να μου κρατήσεις μάκια φυτά να τα φυτέψω..». Στην κουρευτική τέχνη διακρίθηκαν 
βιοποριζόμενοι με αυτήν : Ο Δημήτριος Πανακάκης από την Πλάκα, που είχε το κουρείο του στου 
Καπετανάκη το μαγαζί, όπου έχει σήμερα το κρεοπωλείο του ο Σκαρβελάς, ο Δημήτριος Σάββα 
Κουφαλιτάκης, ο Αντώνης Αγαπάκης (γνωστός ως: ο Αντώνης του Ταιράκη), ο Μιχαήλ Γ. 
Γουρνιεζάκης από το Πετρούνι, που έφυγε όμως νωρίς για το Ηράκλειο, Ο Δημήτριος Σταύρου 
Μπιτσακάκης ο Γεώργιος Αλεξάκης  κ.α. 

Κομμώτριες : Στέλλα Δοριάκη,   Βασιλική  Πετράκη, Μαρία Λουλάκη, Ελένη Παπαματθαιάκη 

Μοδίστρες: Μαριάνθη Γελασάκη, Κατίνα Τσοπάκη, Κατίνα Κονταξάκη, Ευαγγελία Δοριάκη 

22. Δραγάτες10 (Αγροφύλακες)- Νερομπεξήδες (Υδρονομείς). Βάζω μαζί τους Δραγάτες με τους 
Νερομπεξήδες, γιατί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι και οι δυο είχαν εξουσία στην ύπαιθρο. Οι 
Αγροφύλακες ήταν φύλακες αγρών ,βλεπάτορες, επόπτευαν τους αγρούς και τις αγροτικές 
δραστηριότητες και είχαν την εξουσία να καταγράφουν και να βεβαιώνουν  αγροτικές παραβάσεις ή 
ζημιές σε καλλιέργειες, προκαλούμενες είτε από ζώα είτε και από ανθρώπους (κλοπές). Επίσης ήταν 
                                                           
10 Κατά μία εκδοχή η λέξη παράγεται από το δράττομαι= συλλαμβάνω , πιάνω, αδράχνω κάτι. Κατ’ 
άλλη όμως εκδοχή η λέξη είναι παράγωγο του δέρκομαι =επιτηρώ , εποπτεύω ,διακρίνω , βλέπω 
καθαρά. Η δεύτερη εκδοχή έχει υπέρ αυτής το ιστορικό επιχείρημα, ότι παλαιότερα ο δραγάτης 
,καθότανε σε μια υπερυψωμένη θέση, από την οποία είχε τη δυνατότητα να κατοπτεύει και επιτηρεί 
την περιφέρειά του και, όταν έβλεπε ύποπτη δραστηριότητα ,έπαιζε το μούζικο και, σπεύδοντας επί 
τόπου, επιλαμβανότανε της υπόθεσης.  
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αρμόδιοι να καταγγέλλουν (μηνύουν) τους υπαίτιους ενώπιον του αγρονόμου, που, είχε αρμοδιότητα 
να τιμωρεί αγροτικά πταίσματα και να επιδικάζει αποζημιώσεις, προς αποκατάσταση των ζημιών ή του 
ειρηνοδίκη για βαρύτερες παραβάσεις. Στις δίκες αυτές, οι αγροφύλακες κατέθεταν σαν μάρτυρες και 
η κατάθεσή11 τους είχε βαρύνουσα αποδεικτική αξία. Οι Αγροφύλακες έφεραν στολή και πηλήκιο, 
έφεραν δε μαζί τους και το μούζικο (μικροσκοπική σάλπιγγα ), με τον ήχο του οποίου, καθιστούσαν 
αισθητή την παρουσία τους σε ορισμένη θέση κατά την περιπολία τους στους αγρούς. Παρ’ ότι 
εθεωρούντο δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έπαιρναν πάντοτε μισθό από το Δημόσιο Ταμείο, κατά περιόδους 
αμείβονταν από συνεισφορές του κοινού. Σε μια περίοδο, έπαιρναν για κάθε αγροζημία από ζώα που 
έπιαναν αυτόφωρα, ένα ποσό που καθόριζε ο αγρονόμος . Τα ποσά αυτά, που επίσημα ονομάζονταν  
«σύλληπτρα»,  ενώ οι παθόντες τα έλεγαν χαράτσια , με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσαν, να 
χαρακτηρισθούν ως κίνητρα απόδοσης των Αγροφυλάκων. Από τους διατελέσαντες  Αγροφύλακες 
έρχονται στη μνήμη μου εξής: Ο Γρηγόρης Μαστρογιωργάκης, ο επιλεγόμενος Χαρογρηγόρης, ο 
Εμμανουήλ Σταύρου Αγαπάκης, ο επιλεγόμενος Κύριος, ο Λυκούργος Χριστοφόρου Μπιτσακάκης, ο 
Στυλιανός  Λουλάκης (του Λιανοφάσουλου), ο Ιωάννης Μπλάντσουνάκης,  ο Δημήτριος 
Κουτρουμπάκης  που έκανε και τον καντηλανάφτη  στον Άη Γιώργη, ο Ηλίας Παπαδημητράκης από 
την Πλάκα, ο Γεώργιος  Δ. Μπιτσακάκης (Στρουμπάκη) κ .α. 

Οι νερομπεξήδες έκαναν κάτι ανάλογο με τους Αγροφύλακες, αφού κι αυτοί εκτελούσαν υπηρεσία 
υπαίθρου. Συγκεκριμένα διαχειρίζονταν, με εντολή της Κοινότητας και του αγρονόμου, τα 
κοινόχρηστα  νερά που έτρεχαν άφθονα την εποχή εκείνη, τόσο από την πηγή του Χαλαστιά, που 
λεγόταν Μάνα  και από αυτή αρδευότανε το δυτικό τμήμα  των αρδευόμενων εκτάσεων της Βιάννου, 
όσο και από την πηγή του Γαμπριγιέλε, της οποίας τα νερά κατερχόμενα από την ανατολική πλευρά 
της κοιλάδας, αφού κινούσαν  τους επτά (7) νερομύλους του χωριού, απλώνονταν στον κάμπο και 
πότιζαν τη νοτιοανατολική «ποδιά» του χωριού, που ήταν γεμάτη περβολοχώραφα. Η διαχείριση του 
νερού συνίστατο στο έξής: ο υδρονομέας καθόριζε, προς ποια μεριά θα πήγαινε το νερό σε καθημερινή 
βάση, καταρτίζοντας ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ( εβδομαδιαία περίπου ήταν η συχνότητα των 
ποτισμών)  και ειδοποιούσε έγκαιρα τους ιδιοκτήτες του κάθε τομέα, για το χρόνο (ημέρα και ώρα ) 
που θα είχαν σειρά (νομπέτι), να έχουν στη διάθεσή τους το νερό, ποτίζοντας είτε οι ίδιοι με την 
αυτεπιστασία τους είτε δίδοντας εντολή στον υδρονομέα, να τους ποτίσει αυτός, κατά τις οδηγίες τους. 
Η κάθε μια από τις παραπάνω περιφέρειες, είχε το δικό της υδρονομέα, πράγμα , που οριζότανε  από 
τον Αγρονόμο. Οι υδρονομείς, δεν είχαν μισθό, ούτε πληρώνονταν από την κοινότητα, αλλά από τις 
συνεισφορές των εξυπηρετούμενων ιδιοκτητών, τις οποίες περισυνέλεγαν οι ίδιοι κάθε μήνα 
περιφερόμενοι στα σπίτια ή στα καφενεία στην αγορά την ορισμένη ημερομηνία  (συνήθως κάθε τέλος 
του μηνός). Δυστυχώς, από τους ανθρώπους αυτούς, που πρόσφεραν κοινωνική υπηρεσία και ήταν 
ευγενέστατοι και προθυμότατοι, σε αρμονική συνεργασία  με το κοινό, θυμάμαι μόνο τον Μανόλη 
Κοκοτάκη από τον Κάτω Μύλο, έναν καλοσυνάτο και φιλήσυχο άνθρωπο. Και το Γεώργιο Μωυσάκη  
τον οποίο γνωρίσαμε πιο πάνω ως ντελάλη. Για κάποια περίοδο υπηρέτησε  ως Υδρονομέας ο 
Λυκούργος Μπιτσακάκης, ο Αντώνης Κοκκινάκης κ. .α.12 

    23. Χωματάδες. 

Μέχρι και το 1960, πολύ λίγα σπίτια της Βιάννου είχαν  στέγη από κεραμίδια και πολύ λιγότερα από 
τσιμέντο. Τα υπόλοιπα, είχαν δώματα από χώμα πάνω σε ξύλινα μεσοδόκια και δοκάρια. Ήταν ένα 
ειδικό χώμα (λεπίδα) που είχε χαρακτηριστική συνεκτικότητα και ως ένα βαθμό, ήταν αδιαπέραστο 
από το νερό της βροχής. Επειδή όμως, το χειμώνα με τις βροχές φύτρωναν χόρτα και, όταν 
ξεραίνονταν το καλοκαίρι, το χώμα διαβρωνόταν, έχανε τη συνεκτικότητά του, δημιουργούνταν 
χασμακίδες,  από τις οποίες, τον επόμενο χρόνο έσταζε νερό, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τους 
ενοίκους. Γι’ αυτό κάθε φθινόπωρο, καθάριζαν τα χόρτα και έβαζαν μια καινούρια στρώση χώμα. Το 
χώμα αυτό το έβγαναν από ειδικά λαγούμια(γαλαρίες, στοές, χωματολάκους), που άνοιγαν στην 
πλαγιά κάποιου βουνού ή λόφου, που είχε τέτοιο χώμα και φυσικά το πουλούσαν κατά φορτίο.(δυο 

                                                           
11 Μια τέτοια κατάθεση , είχε κάποτε αμφισβητηθεί από τον υπόδικο ιδιοκτήτη μιας κατσίκας, που 
εφέρετο  ότι κατέστρεψε (έφαγε) κάποια φυτά, ισχυριζόμενο, ότι δεν ήταν η δική του κατσίκα, που 
προκάλεσε αυτή τη ζημιά.. Όταν, ο Αγρονόμος τον ρώτησε : « Πώς , αφού δεν ήσουν παρών, επιμένεις 
ότι η κατσίκα σου δεν έκαμε τη ζημιά ; Αυτός απάντησε: « ντα , δε γνωρίζω εγώ, Κύριε Αγρονόμε της 
αίγας μου το φάωμα ;» Ευτράπελο μεν, αλά παμπόνηρο. 
12 Την περίοδο αυτή, οι Αγροφύλακες φορούσαν ένα κίτρινο περιβραχιόνιο που είχε πάνω τυπωμένα 
τα γράμματα : Α. Υ. Λέγεται λοιπόν ,ότι ρώτησε  κάποιος το Λυκούργο: «Τι σημαίνουν αυτά τα 
γράμματα;» .Και ο Λυκούργος του απάντησε: « Λένε πως θα πει Αστυνομία Υδάτων, μα δεν 
αποκλείεται να σημαίνουν και Άχρηστο Υποκείμενο». 



 136 

τσουβάλια κάθε φορτίο). Εκείνοι που έκαναν την εποχιακή αυτή δουλειά – επιχείρηση, λεγόταν 
χωματάδες και οι γαλαρίες λέγονταν ξεχωματίστρες ή χωματερές (Καμία σχέση με τις σημερινές 
κακόφημες χωματερές). Τέτοιοι γνωστοί χωματάδες, υπήρξαν οι Σπύρος Αθουσάκης, που το έβγαζε 
από τη Σπηλιάρα, ο επίσης Σπύρος Πολυχρόνη Αθουσάκης, στο Μυρταρά, ο Νικόλαος Γουρνιεζάκης 
στο Χαλαστιά  (χαλασίστικο χώμα) ή στον Παλαίμηδω και, ίσως άλλοι που δε θυμάμαι. 

    24. Κτίστες. Όλα τα σπίτια τότε ήταν πετρόχτιστα, πράγμα που δημιουργούσε την ανάγκη ύπαρξης 
κτιστών, που ήταν ειδικοί τεχνίτες οι οποίοι, δούλευαν κυρίως τους θερινούς μήνες, γιατί, τότε ήταν 
κατάλληλος ο καιρός για οικοδομικές εργασίες. Οι κτίστες είχαν βοηθούς, οι οποίοι λεγότανε προυγοί 
, που ετοίμαζαν και κουβαλούσαν τη λάσπη, τις πέτρες και τα χαλίκια και γενικά, εκτελούσαν τις 
εντολές των μαστόρων. Η δουλειά  του κτίστη, ήταν μια δύσκολη και σκληρή δουλειά, γιατί, ειδικά 
όσο προχωρούσε και υψωνόταν η οικοδομή, πάλευε με πέτρες που συχνά ήταν ογκόλιθοι, πάνω σε μια 
υποτυπώδη και ετοιμόρροπη σκαλωσιά, για να ταιριάξει κακομούντρουλες και αταίριαστες πέτρες, 
που συχνά τις έσπαζε για να πάρουν το επιθυμητό σχήμα, πάνω στα χέρια του. Κτιστάδες  υπήρξαν 
πολλοί και διάφοροι, καθώς περιστασιακά, έκαναν τη δουλειά πάρεργα και πολλοί από το γεωργικό 
κλάδο. Ο πιο γνωστός όμως και ονομαστός πρωτομάστορας ήταν ο Μπίστης, Μιχάλης  Γελασάκης 
από το Λουτράκη, που μαζί με τα παιδιά του αποτελούσαν μια ομάδα αξεπέραστης τεχνικής 
τελειότητας. Το όνομά τους έχει συνδεθεί  με τα περισσότερα και καλύτερα  κτήρια, όχι μόνο της Άνω 
Βιάννου αλλά και άλλων χωριών της επαρχίας. Καθώς η φήμη τους, είχε προσλάβει υπερτοπικές 
διαστάσεις. Το κτήριο του Γυμνασίου, είναι ένα από τα έργα της ομάδας του αείμνηστου Μπίστη. Ο 
Γελασάκης είχε πολλές άλλες ειδικότητες, Σχεδιασμό και κτίσιμο εκκλησιών, σε πολλά χωριά στο 
Πάνω Μονοφάτσι, αλλά και πελεκάνος της πέτρας, για προσόψεις σπτιών.  Καλοί και γνωστοί κτίστες, 
ήταν επίσης, ο Γεώργιος Σηφάκης και ο Διαμαντής Μπριντάκης (γνωστός ως Διαμαντής του Κολυβά). 
Κτίστης ήταν επίσης και ο πατέρας μου (Κοκολοδημήτρης), που όμως ασχολιόταν περιστασιακά, όταν 
του το επέτρεπαν οι άλλες του ασχολίες( Γεωργός, Κασάπης),  ο Πετρογιάνης, Γεωργιος Νεραντζάκης, 
Ιωάννης Λουλάκης, Νικόλαος Παπαδομαρκάκης, Μιχάλης  Κυριακάκης. 

Με την πέτρα ασχολήθηκε και ο Βαγγέλης του Τζώρζ,, από το Λουτράκι, όπως ήταν γνωστός. 
Ασχολήθηκε με την κατασκευή χερόμυλων, από ειδική πέτρα. Χερόμυλο είχαν όλα σχεδόν τα σπίτια 
για το χοντροάλεσμα σιταριού, που το χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή  του ξινόχονδρου, για 
πιλάφι και άλλα παρασκευάσματα.    

Πετράδες : Με το φουρνέλο άνοιγαν, ράβδος από ατσάλι 2 περίπου μέτρων, με λεπτή σαν μαχαίρι στη 
μια του άκρη, άνοιγαν υποδοχή μέσα στον βράχο ενός περίπου βάθους. Τοποθετούσαν μέσα μπαρούτι 
συνδεμένο με φυτίλι που περίσσευε προς τα έξω ώστε βάζοντας του φωτιά, να προλάβουν να 
απομακρυνθούν και να κρυφτούν.  Με την έκρηξη που ακολουθούσε ο βράχος μετατρεπόταν σε μικρές 
πέτρες, κατάλληλες για το κτίσιμο. Μικρέ όμως πέτρες εκτοξεύονταν και στο γύρω χώρο. Γι’ αυτό οι 
πετράδες πριν βάλλουν φωτιά στο φυτίλι φώναζαν δυνατά: Βάρδα φουνέεεελο!!. Άκουγαν όσοι 
βρίσκονταν στη γύρω περιοχή και κρυβόταν. Ειδικός πετράς στην Άνω Βιάννο ήταν ο Μανόλης 
Γουρνιεζάκης   

   25. Σοβατζήδες – Μπογιατζήδες . Συναφής και μάλιστα παρακολουθηματική της δουλειάς του 
κτίστη  ήταν η δουλειά του Σοβατζή και του μπογιατζή (ελαιοχρωματιστή). Ο σοβατζής κατασκεύαζε 
τους σουβάδες και ο μπογιατζής τους χρωμάτιζε. Αποφεύγω να μιλήσω για ελαιοχρωματισμό, γιατί 
τότε σχεδόν καθόλου, δεν χρησιμοποιούνταν χρώματα, στην ποικιλία που τα ξέρουμε σήμερα. Τα 
μόνα χρώματα που συνηθιζότανε τότε, ήταν  η όχρα (ένα κίτρινο χρώμα ) και το ασβέστωμα, που δεν 
απαιτούσε ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση. Ως σοβατζής, διακρίθηκε  ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαδάκης 
ή Σοβατζής, έργο του οποίου είναι και τα επιχρίσματα του Ιερού Ναού του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, 
πολιούχου της Βιάννου. Καλοί τεχνίτες στην ειδικότητα αυτή ήταν και οι αδελφοί Κουζαράκη από την 
Πλάκα, που έκαναν συνάμα και του μπογιατζήδες. Σοβατζήδες γνωστοί ήταν επίσης ο Πολυχρόνης του 
Ραφτοβασίλη από την Πλάκα, ο Γιάννης Καψοκέφαλος (Πλάκα), οι Σπύρος και Γιάννης Αγαπάκης (τα 
παιδιά του Μπάρμπα Στέργιου-Φαφουτοστέργιου) στο Πετρούνι κ.α. Η δουλειά του οικοδόμου 
μπογιατζή, δεν πρέπει να συγχέεται με εκείνη του Μπογιατζή υφασμάτων, νημάτων ή μαλλιών, που 
ήταν εσωτερική δουλειά, απαιτούσε δηλαδή εργαστήριο και τη χρήση χρωμάτων, τα οποία είτε 
προμηθεύονταν από το εμπόριο ή τα έφτιαχναν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας διάφορες φυτικές ουσίες, 
όπως ρογδόφλουδες κ.ά. Στην τελευταία αυτή τέχνη, τα πρωτεία είχε ο Μανόλης Παπαδομαρκάκης, ο 
λεγόμενος  μακρύς Μπογιατζής, που είχε  το εργαστήρι του στο Σωρό , πάνω από τον Άη Γιώργη. 
Λόγω της ιδιότητάς του αυτής, του έμεινε το προσωνύμιο « Μπογιατζάκης», που μεταβιβάστηκε μετά 
στα παιδιά και στα εγγόνια του, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το πραγματικό του επώνυμο: 
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Παπαδομαρκάκης . Υπήρχαν άλλοι δυο μπογιατζήδες ο ένας κοντά  στην καμάρα του μύλου και ο 
άλλος στην Πλάκα, αλλά δε μπόρεσα να εξακριβώσω τα στοιχεία τους. 

  26. Οργανοπαίχτες ( Λυράρηδες, βιολιτζήδες, μαντολινάτορες,). Αν και οι οργανοπαίχτες της 
εποχής εκείνης, δεν ήταν επαγγελματίες με τη γενική έννοια του όρου, τους αναφέρω, για τη 
πληρότητα της έρευνας. Συνήθως οι οργανοπαίχτες έπαιζαν πάρεργα, αφού έκαναν άλλες δουλειές για 
το βιοπορισμό τους, κυρίως από μεράκι «χάριν διασκεδάσεως», όπως ελέγετο. Αν βέβαια, η παρέα από 
ευχαρίστηση έριχνε στο κούφωμα του μαντολίνου ή της λύρας κανένα «ατσελεγάκι» (χαρτονόμισμα 
στη διάλεκτο του Νταντάλα) , ώστε να συνδυάζεται   το τερπνόν μετά του ωφελίμου, το παίξιμο 
έπαιρνε άλλο αυθορμητισμό. Το πράγμα διέφερε, όταν τους καλούσαν σε οργανωμένες διασκεδάσεις 
(γάμοι, αρραβώνες, χοροεσπερίδες), οπότε εκτός του συμφωνημένου ποσού, εισπράττανε και τα 
τυχερά από την εκτέλεση «παραγγελιών». Το ύψος αυτών των τυχερών, ήταν συνάρτηση της 
οικονομικής δυνατότητας, της διάθεσης για επίδειξη και του «χουβαρνταλικιού» του δίδοντος την 
«παραγγελιά». Αν, αυτοί ήταν οι ημιεπαγγελματίες, που ήταν λίγοι, οι υπόλοιποι ήταν εντελώς 
ερασιτέχνες, που έπαιζαν μόνο για το μεράκι και την καλή παρέα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν ο 
Δημήτρης Μυλωνάκης «Ταγαρούλης» που έπαιζε λύρα, μα  ήταν παράλληλα και μυλωνάς στο Μύλο 
του Καρπαθάκη. Στα ίχνη του πάτησε και ο γιος του Γιάννης Μυλωνάκης (Ταγαρουλάκη), πριν 
μεταναστεύσει στην Αμερική. ( Ο μικρός γιος του Μανόλης, που έγινε ρολογάς στην Αθήνα, έπαιζε 
ωραίο μαντολίνο, αλλά μόνο για τον εαυτό του και ένα στενό κύκλο φίλων). Ο άλλος 
ημιεπαγγελματίας  βιολιστής Ιωάννης Αγαπάκης  ο επιλεγόμενος Μερκογιάννης ή Καλαϊτζής, ήταν 
συνάμα περιπτεράς ως ανάπηρος πολέμου. Τελευταίος-χρονικά- στην κατηγορία αυτή διακρίθηκε, ο 
αείμνηστος Μύρος Κουτρουμπάκης, ταλαντούχος βιολιστής και εξαιρετικός γλεντζές, που έβρισκε 
πάντα τον τρόπο να πυροδοτεί  το κέφι στις συντροφιές του, με τις αξέχαστες κοντηλιές του .  
Δυστυχώς , οι κοντηλιές αυτές δεν έχουν διασωθεί σε ψηφιακή μορφή. Ο Μύρος  ήταν ένας 
εξαιρετικός οικογενειάρχης και είχε επίσης εξαιρετικές επιδόσεις στις αγροτικές εργασίες, στις οποίες 
κατά καιρούς επιδόθηκε. Ο Μιχάλης Κουσκουμπεκάκης (Κουσκουμπέκης) αυτοδίδαχτος βιολιστής, με 
τη μετριοφροσύνη  και την ευγένεια που τον διακρίνει, έχει επίσης διακριθεί, παράλληλα με την 
αγροτική του δράση σαν οργανοπαίχτης, εκφράζοντας με ιδιαίτερα γλυκύ και παθητικό ύφος, τη 
μετριοπαθή διασκέδαση της γενιάς του.  

Ερασιτεχνικά, επιδόσεις σε μουσικά όργανα,  είχαν  και πολλοί άλλοι Βιαννίτες, όπως: Ο Νικόλαος 
Καρτσάκης, γνωστός ως Νικολής του Σαββαντώνη ( βιολί, μαντολίνο), ο Νίκος Κουσκουμπεκάκης 
γνωστός ως «Καζανάκι» (μαντολίνο - βιολί),  Βαγγέλης Παπαγιαννάκης (Βαγγέλης του Νίκου) που 
έπαιζε μαντολίνο και, όταν έκανε ντουέτο με τον φίλο του Αντώνη Αγαπάκη (Ταιράκη), έλεγαν με 
καταπληκτικό τρόπο απίθανες παθητικές μαντινάδες, που άφησαν εποχή, τα παιδιά του Γεωργίου 
Κόμη Γιάννης και Νίκος αλλά και ο μικρότερος Σήφης (μαντολίνο). Ο Νίκος, που είναι ακόμη 
παραγωγικός στην ερασιτεχνική διασκέδαση, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί βιρτουόζος βιολιστής 
αλλά και καταπληκτικός Μαντολινάτορας, που αποδίδει με μοναδικό τρόπο παραδοσιακές βιαννίτικες 
κοντηλιές( στραταρίδα, καλογερίδη κ.α.), τις οποίες συνδυάζει με καταπληκτικές μαντινάδες, που 
συναρπάζουν το ακροατήριό του. Ο Μανόλης Παπαγιάννης (μαντολίνο, ακορντεόν), που έχει αφήσει 
καταπληκτικές μαντινάδες για τη Βιάννο, δικής του εμπνεύσεως, ανάλογα με τις περιστάσεις που τις 
προκαλούσαν και, συντροφιά με το Μύρο και άλλους γλεντζέδες, έχουν κάμει αλησμόνητες καντάδες, 
οι οποίες έχουν δημιουργήσει κουλτούρα και παράδοση στη .βιαννίτικη ερωτική καντάδα. Ο Νίκος 
Νεραντζάκης δάσκαλος, γνωστός ως  ο Νικολής του Αγαμέμνονα από την Πλάκα (βιολί, μαντολίνο ), 
ο Δημήτρης Παπαματθιάκης, Σκαρβελάς, γλεντζές σε παρέες  κ.α. Υπάρχουν ακόμη πολλοί Βιαννίτες,  
που παίζουν καλό μαντολίνο, μόνο για τη δική τους ευχαρίστηση ή σε στενούς οικογενειακούς και 
φιλικούς κύκλους. Ο Σάββας Πετράκης, μαζί με τις άλλες πολιτιστικές του επιδόσεις, έχει ιδιαίτερα 
ασχοληθεί με την καταγραφή της παραδοσιακής Βιαννίτικης (και όχι μόνο) μουσικής και των 
ανθρώπων που την καλλιέργησαν και, ως ένα βαθμό τη διατήρησαν, ελπίζω πως θα βρει τον τρόπο, να 
δώσει στο ευρύ κοινό τα θησαυρίσματά του. 

   27. Φαμπρικάδες – Φάμπρικες – Ελαιοτριβείς – Ελαιοτριβεία.  

  Η καλλιέργεια της ελιάς, που επικρατούσε πάντοτε στη Βιάννο, δημιουργούσε ανέκαθεν την ανάγκη, 
να  λειτουργούν φάμπρικες στην αρχή και ελαιοτριβεία (εργοστάσια ) στη συνέχεια, ώστε να αλέθεται 
επιτόπια ο ελαιόκαρπος, καθώς η μεταφορά του αλλού για έκθλιψη, δεν ήταν ούτε εφικτή ούτε εύκολη. 
Οι φάμπρικες του παλιού καιρού στα περισσότερα στάδια της διαδικασίας, ήταν χειροκίνητες και μόνο 
οι πέτρες (αλετρουβόπετρες) που άλεθαν κινούνταν με τη βοήθεια ημιόνων ή αλόγων. Τα πιεστήρια, 
που «έσφιγγαν» τη ζύμη από τις αλεσμένες ελιές, τυλιγμένη  μέσα  σε πανιά (μποξάδες) από ρασά 
(τσούπος)  δηλαδή χοντρό ύφασμα από τρίχες κατσίκας και μαλλιά προβάτου, κινούνταν( πάνω-κάτω) 
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με τη βοήθεια μοχλού από χοντρό και μακρύ ξύλο (συνήθως από πρίνο) που το λέγανε μποτζαργάτη 
και το έσπρωχναν  με δυσκολία τρεις – τέσσερις  χεροδύναμοι άντρες. Τα πιεζόμενα  πανιά 
καταβρέχονταν συνέχεια  με θερμό νερό, το οποίο παράσυρνε το λάδι στην κασέλα. Αυτοί που 
τυλίγανε τη ζύμη στους μποξάδες, τους δίπλωναν σε σχήμα τετράγωνου φακέλου και τους 
τοποθετούσαν τον ένα πάνω στον άλλο στο πιεστήριο, λεγότανε μποξαδόροι . Όλοι οι άλλοι που 
δούλευαν στη φάμπρικα, λεγότανε φαμπρικάρηδες. Στην Άνω Βιάννο, λειτούργησαν επτά  φάμπρικες : 
του Ιωάννη Μεταξάκη  του επονομαζόμενου Πολίτη, επειδή για κάποια χρόνια είχε ζήσει στην 
«Πόλη». Φαίνεται πως ήταν η πιο παλιά και ήταν δίπλα από το μέρος που ήταν αργότερα η φάμπρικα 
του Κουφαλιτογιάννη, του Ιωάννη Κουφαλιτάκη,  στο κέντρο του χωριού, πιο πάνω από το Αρχάγγελ, 
του Ζαχαρία Γελασάκη στον Αυγό, του Καρπαθάκη   στη Μεσοστενιά και δίπλα του Μιχάλη Αγαπάκη 
(Χατζή)με συνέταιρο τον Γεώργιο Κονταξάκη  (Κονταξογιάργη), του Μπλατζουνάκη στο Σωρό και 
του Μανόλη Πανακάκη Και Χριστόφορου Παπαδημητράκη στην Πλάκα.  Επίσης, λειτουργούσαν 
άλλες δύο στον Κερατόκαμπο: Του Στέργιου Κοκολάκη στους  Μαγατζέδες και του Τίτου 
Παπαμαστοράκη στα μετόχια. Το πολύ δύσκολο επάγγελμα του Φαμπρικοποιού ασκούσε ο Μανόλης 
Πανακάκης, που πελεκούσε τις στρογγυλές πέτρες και συναρμολογούσε τα πέτρινα και ξύλινα 
στοιχεία της Φάμπρικας. Η δραστηριότητα αυτή του Πανακάκη, εκτεινόταν  πολύ πιο πέρα από τα 
όρια της τότε επαρχίας Βιάννου. Καθώς προχωρούσε η τεχνολογία και εξαπλωνόταν τα μηχανήματα 
στην καθημερινή ζωή και   άρχισαν να λειτουργούν στη Βιάννο τα πρώτα εργοστάσια –ελαιοτριβεία   
του Συνεταιρισμού και των Τζαγκουρνήδων (δεκαετία του τριάντα) οι φάμπρικες  άρχισαν σιγά-σιγά 
να εγκαταλείπονται και με την έναρξη της δεκαετίας του πενήντα δε λειτουργούσε πια καμία  Οι 
βιομηχανικές κατακτήσεις είχαν φθάσει και στα μέρη μας.  Το κακό είναι, ότι εξαφάνισαν κάθε ίχνος 
του παραδοσιακού μας λαϊκού πολιτισμού, αφού κανείς δεν είχε την πρόνοια να διασώσει τίποτα από 
τα απομεινάρια αυτού του πολιτισμού, που θα έδειχνε με ποιο τρόπο παραγόταν προπολεμικά το 
φημισμένο βιαννίτικο λάδι. 

    28. Σπάνια και ασυνήθιστα επαγγέλματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κάποια άγνωστα σήμερα, 
γνωστότατα όμως τότε, επαγγέλματα ή ασχολίες που επηρέαζαν σημαντικά τη δημόσια ζωή του τόπου, 
αφού οι ασχολίες αυτές, ασκούνταν κατά παραχώρηση, ή αναγνώριση  των Δημόσιων Αρχών: α) Οι 
Μουκατάδες Ήταν οι ενοικιαστές δημόσιων φόρων, επί των προϊόντων γεωργικής παραγωγής. Ο 
φόρος αυτός, κατάγεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο μουκατάς αποτελεί κατάλοιπο εκείνης 
της περιόδου, όπου το τούρκικο mukataa, σήμαινε το  φόρο που πλήρωναν οι χριστιανοί από το 
παραγόμενο εισόδημά τους στους Τούρκους. Διατηρήθηκε δε, μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια επί των δημητριακών ( σιτάρι κριθάρι, βρώμη κ.α.) και ήταν το 10% της παραγωγής. Οι 
μουκατάδες, αναδεικνύονταν κατόπιν δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπου είχαν δικαίωμα να 
λάβουν μέρος, όσοι πλήρωναν ένα μικρό παράβολο, ο δε διαγωνισμός κατακυρωνόταν στο όνομα 
εκείνου, που έδιδε την καλύτερη τελική προσφορά. Ο διαγωνισμός ήταν συνήθως προφορικός, 
διεξαγόταν στο Γραφείο της κοινότητας ή του Αγρονομείου, και ξεκινούσε από ένα ελάχιστο ποσό, 
που είχε ορίσει το   Δημόσιο (ποσό εκκινήσεως ή πρώτης προσφοράς ) και, με βάση αυτό 
πλειοδοτούσαν οι ενδιαφερόμενοι. Τα δημητριακά είχαν ως μονάδα μέτρησης το γαζοτενεκέ  και από 
τους δέκα έπαιρνε ο μουκατάς τον ένα, για να αποσβέσει το ποσό που πλήρωνε στο Δημόσιο ως 
ενοίκιο, για να του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό, για μια συμφωνημένη περίοδο. Ο παραγωγός, ήταν 
υποχρεωμένος μετά το λίχνισμα να κάμει σωρό το παραχθέν προϊόν στη μέση του αλωνιού και, να 
περιμένει το μουκατά να περάσει, να μετρήσει και να πάρει το μερτικό του. Συνήθως προηγούνταν 
κάποια συνεννόηση. Η φοροδιαφυγή τότε, παρά την έλλειψη κυρώσεων, ήταν άγνωστη. Αργότερα 
επινοήθηκαν οι κυρώσεις. Αμφισβητείται αν η φοροδιαφυγή έφερε τις κυρώσεις ή αν οι κυρώσεις 
προκάλεσαν τη φοροδιαφυγή. Οι μουκατάδες που έχω διατηρήσει στη μνήμη μου, ήταν ο Γεώργιος 
Κονταξάκης (Λιμανιωτάκης) από τον Κάτω Μύλο και ο Αντώνιος Καρτσάκης (Σαβαντώνης), που 
έμενε σε ένα αγρόκτημα κοντά στο Βούλισμα. Συνήθως, ανελάμβαναν το μουκατά συνεταιρικώς, 
πράγμα που τροφοδοτούσε την υποψία, ότι υπήρχε προσυνεννόηση μέχρι ποίου σημείου, θα έφθανε η 
πλειοδοσία  και ο συναγωνισμός ήταν μάλλον εικονικός.  β) Ο στιμαδόρος (εκτιμητής προφανώς από 
το ιταλικό stimatore παράγωγο του stimare= εκτιμώ, υπολογίζω, μετρώ), λειτουργούσε ως 
εμπειρογνώμονας- εκτιμητής εξουσιοδοτημένος από τις Αρχές να εκτιμά αγροζημίες, ώστε η εκτίμησή 
του αυτή να αποτελεί βάση προσδιορισμού της αποζημίωσης, που έπρεπε να δοθεί προς 
αποκατάσταση της ζημίας. Επίσης δε, να εκτιμά την αξία ακινήτων, προκειμένου να εκποιηθούν με 
πλειστηριασμό. Ο εκτιμητής, που δεν ήταν υπάλληλος, αμειβόταν κατά περίπτωση από τους 
ενδιαφερομένους. Εκτιμητές υπήρχαν στη Βιάννο από πολύ παλιά. Αρκεί να αναφερθεί, ότι σε 
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συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο13  του 1922 του συμβολαιογράφου Πεύκου Γ. Ψαρολογάκη , ο 
Κωνσταντίνος Τζαμουζάκης14 που ήταν ένας από τους εξουσιοδοτούντες, αναφέρεται ως εκτιμητής το 
επάγγελμα. Ο «θεσμός» του εκτιμητή-στιμαδόρου (από το στιμαίρνω), ήδη από τη  δεκαετία του 
σαράντα έχει εξαφανισθεί, καθώς την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν πλέον οι Αγροφύλακες, που 
βεβαίωναν και εκτιμούσαν τις αγροζημίες, πριν τις παραπέμψουν για εκδίκαση στον Αγρονόμο. 

     29. Πλανόδιοι μικροπωλητές (γυρολόγοι): α) Ο αείμνηστος   Γεώργιος Λουλάκης η Τρωικός 
(γνωστός και ως Γιώργης του Λιανοφάσουλου) που αναφέρθηκε πιο πάνω, είχε ένα μικρό 
ψιλικατζίδικο στην αρχή της Μεσοστενιάς και σχεδόν καθημερινά, με ένα νταμπλά που είχε μπροστά 
του στο ύψος της μέσης, κρεμασμένο με μια λουρίδα, περιφερότανε γραφικότατα  σ’ όλα τα σοκάκια 
του χωριού και  διαλαλούσε, έμμετρα πολλές φορές, την πραμάτεια  του. Όταν, άκουσα για πρώτη 
φορά τον αξέχαστο Κώστα Μουντάκη, να τραγουδά τον Πραματευτή του, είχα την εντύπωση, ότι 
εννοούσε το δικό μας Τρωικό. Ο Τρωικός, τα σούρουπα που επέστρεφε στη βάση του, έδιδε το 
σύνθημα της απαγόρευσης της νυκτερινής  κυκλοφορίας, που είχαν επιβάλει οι κατακτητές ως εξής:  
«Οι ώρες επεράσανε κι αρχίζει να νυχτώνει, κλειστείτε στα σπιτάκια σας, γιατί ο Ιταλός μαλώνει 
και πολλές φορές ταφιώνει».  β) Η Μαστροκώσταινα Πριν την κατοχή, ενόψει ενδεχομένως του 
πολέμου, είχε εγκατασταθεί στη Βιάννο μια προσφυγική οικογένεια  του λεγόμενου Μαστροκώστα, 
που έκανε διάφορες μικροεπισκευές, μεραμέτια οικοδομικού χαρακτήρα (δε μπορώ να θυμηθώ το 
επώνυμό του). Η γυναίκα του η Μαστροκώσταινα ή Κερά Μαργή, με ένα τεράστιο καλάθι γεμάτο 
ψιλολόγια (κυρίως βότανα: κανελόλαδο, φασκομηλόλαδο κ.ο.κ.) αλλά και μπιχλιμπίδια και 
μαμουδιέδες  για τις γυναίκες.   Γύριζε στη Βιάννο και στα γύρω χωριά  και τα πουλούσε σε είδος: 
αυγά, μαγεροψήματα κ.α. Ήξερε και γητειές, έκανε και ξεματιάσματα για το φταρμό, είχε και το 
σερνικοβότανο, που το πουλούσε πολύ ακριβά, με μυστικές οδηγίες χρήσεως. Είχανε και ένα γιο 
βουβό (άλαλο), που έκανε το λούστρο και συνεννοούμενος με νοήματα και άναρθρες κραυγές, γύριζε 
όλη τη μέρα  στην πλατέα με το κασελάκι του και έβαφε με μια δραχμή και γυάλιζε τα παπούτσια του 
κόσμου, βγάζοντας ένα καλό χαρτζιλίκι, ιδίως τις Κυριακές και τις Σκόλες. Ήτανε ψηλός, με άγαρμπο 
σώμα και, όταν κυνηγούσε τα πιτσιρίκια που τον πειράζανε, ούρλιαζε και φάνταζε σαν Τιτάνας, 
εκτοξεύοντας κατ’ αυτών τις βούρτσες του. Ήτανε αξιοθαύμαστη η ταχύτητα και η τεχνική, με την 
οποία κινούσε τα χέρια κατά τα λουστραρίσματα. 

    30. Μαίες (Μαμές) Αφού οι γυναίκες τότε ήτανε καρπερές και γεννοβολούσανε τακτικά, 
χρειαζότανε και Μαίες. Επιτήδειες γυναίκες, που είχανε αποκτήσει πρακτικές γνώσεις και τα 
κατάφερναν να ξεγεννούν τις εγκύους, παρέχοντάς τους συμβουλές και βοήθεια πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τη γέννα  και τις πρώτες φροντίδες στα νεογέννητα. Ονομαστή Μαμή ήταν η αξέχαστη 
Καντικούλα  Σπυριδογιαννάκη, που έμενε στο Σωρό δίπλα στην Αγία Πελαγία, καθώς επίσης και η 
αδελφή της Μαρία Κόμη ( γνωστή ως Μαρία Μαμή), που  είχε υποστεί συστηματικότερη εκπαίδευση 
και αργότερα  έφυγε στην Αθήνα, όπου ζει ακόμα. Λιγότερο γνωστή μαμή, ήταν  το Λεγόμενο Αννάκι 
(Άννα Στειακάκη, μητέρα του Γεωργίου Στειακάκη του λεγόμενου Ψαρά), που έμενε  πιο πάνω από το 
μύλο του Χατζή,  η καλογριά Μπριντάκη  από τον Κάτω Μύλο, Κλεάνθη Λουλάκη στο Λουτράκι, 
Αθηνά Εμμ. Παπαδημητράκη (απασχολήθηκε περισσότερο στο Δημόσιο)   κ.α. 

    31. Βιβλιοπωλεία, πρακτορεία. Μιλήσαμε ήδη για επαγγέλματα, που φρόντιζαν για υλικές 
ανάγκες, βοηθούσαν  δηλαδή τους ανθρώπους να επιβιώνουν  και να συντηρούνται, όπως: ένδυση, 
υπόδηση, διατροφή, διασκέδαση, ανάγκες δηλ που εξυπηρετούσαν το ζην. Υπήρχαν όμως  και 
ασχολίες επαγγελματικές, που τροφοδοτούσαν τη γνώση και τη σκέψη και, είχαν μια συνεισφορά για 
το «ευ ζην», πράγμα πολύ σημαντικό, αν όχι για όλους, για πολλούς από τους βιαννίτες της εποχής 
εκείνης. Τέτοια συνεισφορά στη ζωή μας, έκανε το Βιβλιοπωλείο και Πρακτορείο Εφημερίδων και 
Περιοδικών του αξέχαστου Μανόλη Παπαγιαννάκη, του γνωστού Πασατέμπου ή Πασατεμπά. Λεγόταν 
έτσι, γιατί  παράλληλα λειτουργούσε και ως ψιλικατζίδικο που προμήθευε «βρώσιμα  είδη»: 
πασατέμπους, στραγάλια, καραμέλες και άλλες προσιτές στον πολύ κόσμο λιχουδιές, που κι αυτές 
πρόσφεραν κάποιες μικροχαρές στη ζωή μας. Εδικά όμως η έντυπη γνώση, έστω και στη μορφή που 
την πρόσφερε τότε, ήταν μια σημαντική ευκαιρία για πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων και 
ειδικά των νέων της Βιάννου. Θυμάμαι, με πόση λαχτάρα ρουφούσαμε μια εφημερίδα  ή ένα 
περιοδικό, έστω και από δεύτερο χέρι, αφού τα διάβαζαν πρώτα αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να τα 

                                                           
13 Πρόκειται για το υπ’ αρίθμ. 2751/8-4-1922 πληρεξούσιο, που αναφέρεται στο με αριθμό 68974/13-
5-1922 συμβόλαιο πωλήσεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Οικονομοπούλου, με το οποίο 
πουλήθηκαν  στον Κ Ελευθερουδάκη, τα δικαιώματα επί των έργων του αειμνήστου Ι. Κονδυλάκη. 
14 Κατά περίεργη σύμπτωση και ο εγγονός του Κων. Τζαμουζάκης πολιτικός μηχανικός , ήταν επίσης 
εκτιμητής της Κτηματικής Τραπέζης, όπως ο ίδιος μου είπε πρόσφατα. 
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αγοράσουν και μετά, τα έκαναν ευγενική προσφορά και σε μας τους υπόλοιπους. Είχα πάντοτε ένα 
αίσθημα ευγνωμοσύνης, απέναντι στον «Πασατεμπά» και την κυρία Καλλιόπη τη γυναίκα του,  γιατί 
με άφηναν, να ξεφυλλίζω στα όρθια, τα αδιάθετα δηλαδή επιστρεπτέα έντυπα πριν τα επιστρέψει. Κι 
εγώ φυσικά σε αντάλλαγμα, τους έκανα διάφορα θελήματα, όπως φέρ’ ειπείν τους άναβα το μαγκάλι 
του Μαγαζιού το χειμώνα. Έτσι είναι αυτά. Μετά την αναχώρηση του Πασατεμπά στην Αθήνα, στο 
τέλος της δεκαετίας του πενήντα, το πρακτορείο συνέχισε να λειτουργεί  μέχρι πρόσφατα , ο 
συνταξιούχος Χωροφύλακας  Χρήστος Χουδετσανάκης, που αν και ξενοχωριανός, παντρεύτηκε 
Βιαννίτισα και έμεινε στη Βιάννο. 

      32. Αυτοκινητιστές –Ταξιτζήδες Εκεί γύρω στη δεκαετία του τριάντα (1938 όταν έφθασε στη 
Βιάννο  ο υποτυπώδης αμαξωτός δρόμος και μπορούσαν να κινούνται τροχοφόρα από και προς τη 
Βιάννο, ξεφύτρωσε και το επάγγελμα του αυτοκινητιστή. Τα πρώτα βιαννίτικα  αυτοκίνητα, που 
τέθηκαν στη διάθεση του κοινού, ήταν κάτι παλιά φορτηγά  (καρνάβαλοι) και αργότερα κάποια 
λεωφορεία. Δεν πρόλαβαν όμως, να τα απολαύσουν οι Βιαννίτες, γιατί όλα σχεδόν επιτάχτηκαν, με 
την έναρξη του πολέμου, πρώτα για τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κι ύστερα των 
Στρατευμάτων κατοχής. Μετά τον πόλεμο, τα πρώτα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν, ήταν αυτά που 
δόθηκαν ως πολεμικές αποζημιώσεις  στους ιδιοκτήτες των επιταχθέντων. Αν και φορτηγά, με μικρές 
προσαρμογές χρησιμοποιήθηκαν και για μεταφορά επιβατών, πλην όμως αυτοί που εξ ανάγκης 
τολμούσαν να μπουν σ’ αυτά, αποκτούσαν δυσάρεστες εμπειρίες, γιατί το ταξίδι μέχρι το Ηράκλειο 
και η επιστροφή του, έκοβαν χρόνια ζωής από τους επιβάτες και, δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που 
είχαν σημειωθεί, με σωματικές βλάβες αλλά και ανθρώπινες απώλειες. Σιγά –σιγά, τα πράγματα 
άρχισαν να ομαλοποιούνται, καθώς εμφανίζονταν νέα τροχοφόρα και βελτιωνόταν το οδικό δίκτυο. 
Ήλθαν αργότερα και τα Κ.Τ.Ε.Λ , εμφανίστηκαν και τα αγοραία και ο κλάδος των αυτοκινητιστών 
άρχισε να διαμορφώνεται. Οι πρώτοι αυτοκινητιστές που θυμάμαι, ήταν ο Σπύρος Αγαπάκης, ο 
Μανόλης Λουλάκης ο επονομαζόμενος Μανόκαλος (αδελφός του Πολύβιου), που συνεργαζόταν με 
κάποιο Νίκο Γαρεφαλάκη, το λεγόμενο Γαρέφαλο .  οποίος, δεν ήταν Βιαννίτης αλλά ενσωματώθηκε  
στην κοινωνία της Βίαννου. Στην ίδια γενιά ανήκει και ο επίσης ξενόφερτος Νικόλαος Χαλκουτσάκης 
( Χαλκούτσης). Στην επόμενη γενιά ανήκουν ο Νικόλαος Σπύρου Αγαπάκης. ( Το Σπυράκι), Ο 
Σταύρος Περβολαράκης, ο Μιχάλης Πλαντζουνάκης που έχει φορτηγά, όχι κοινόχρηστα αλλά ως 
μεταφορικά μέσα στην επιχείρηση οικοδομικών υλικών που διατηρεί. Στην κατηγορία των  
«αγοραίων» ή ταξί διακρίθηκαν οι: Γιώργης Βασιλάκης,  Γιώργης Λασηθιωτάκης, και μετά από τη 
συνταξιοδότησή του, ο γιός Μανόλης, Θεόφιλος Ζαϊμάκη, Χαράλαμπος Πέτράκης, Μανόλης 
Καρτσάκης, Κοκοτάκης κ.α. Σημειώνεται ότι τα ταξί ξεκίνησαν ως «Πειρατικά» και μετά 
καθιερώθηκαν ως ταξί. Στον ίδιο κλάδο πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκουν και οι λεγόμενοι «βοηθοί» ή 
«εισπράκτορες», οι οποίοι την εποχή εκείνη πρόσφεραν στους Βιαννίτες πολλές πρακτικές υπηρεσίες, 
καθώς εκτελούσαν ένα σωρό παρακλήσεις ή παραγγελίες (έκαναν ψώνια, κουβαλούσαν δέματα από 
και προς το Ηράκλειο συγχωριανών που είχαν συγγενείς εκεί, αγόραζαν φάρμακα που δεν υπήρχαν 
ακόμη επιτοπίως κ.ο.κ.. Στην κατηγορία αυτή θυμούμαι τον Ηλία Χλιουνάκη , το Μανόλη Ματθαίου 
Γουρνιεζάκη, το Μανόλη Αγαπάκη, το Γιάννη Γ. Πετράκη κ.α.  

    33. Μοναχικά επαγγέλματα. Τέτοια  θεωρώ τα επαγγέλματα που τα άσκησε μονάχα ένας άνθρωπος 
χωρίς να υπάρξει συνέχεια, λόγω αλλαγής των συνθηκών . Σ’ αυτή την κατηγορία, θυμάμαι το 
επάγγελμα του πεταλωτή, που ασκούσε με χαρισματικό τρόπο, ο αείμνηστος «Πεταλάς», όπως ήταν 
ευρύτερα γνωστός ο Γεώργιος Μπριντάκης, στον Κάτω Μύλο, κοντά στον μεγάλο Πλάτανο. Το 
ασκούσε μέχρι τη δεκαετία του πενήντα που υπήρχαν άλογα, μουλάρια και φοράδες για πετάλωμα. Με 
το πέρασμα του χρόνου, λόγω αλλαγής του τρόπου ζωής στη Βιάννο, που συνέχεια  η αστυφιλία  
τραβούσε τον πληθυσμό στα  μεγάλα αστικά κέντρα, αραίωνε ο πληθυσμός, αραίωνε και τα ζωντανά 
αυτά με αποτέλεσμα το επάγγελμα του Πεταλά, να καταστεί ιστορική ανάμνηση. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκε και το επάγγελμα του γιαουρτοποιού, που άσκησε για λίγα χρόνια  ο αείμνηστος  Στρατής 
Κόμης. Ο οποίος, κατά περιόδους διατήρησε οινομαγειρείο, διατήρησε Καλύβα στα λιβάδια και στη 
Δέρματο την εποχή του θέρους, προσφέροντας στους ξωμάχους συντοπίτες του τη δυνατότητα, να 
κάμουν  ένα μικρό διάλειμμα από το σκληρό αγώνα της δουλειάς, να συναντηθούν εκεί με ένα φίλο ή 
ένα συγγενή, να πιουν ένα καφέ, μια ρακή ή μια γκαζόζα, που ήταν το αναψυκτικό του καιρού εκείνου, 
να προμηθευτούν τα τσιγάρα τους  και να γυρίσουν με περισσότερο κουράγιο, στον ατέλειωτο πόλεμο 
της επιβίωσης. Ο Στρατής ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, που είχε την ατυχία να χάσει νωρίς τη 
γυναίκα του, έκανε ό,τι δουλειά μπορούσε, για να μεγαλώσει σωστά τα τέσσερα ορφανά του. Στον 
ελεύθερο χρόνο του, ικανοποιούσε το μεράκι του κυνηγιού, όπου είχε άριστες επιδόσεις, συνδυάζοντας 
το τερπνό με το ωφέλιμο, αφού τα εξαιρετικά θηράματα που έπιανε, ήταν βασική σιρμαγιά, τόσο για 
την κουζίνα του οινομαγειρείου του, όσο και για το τραπέζι των παιδιών του.  
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Ξενοδόχοι: Το πρώτο οργανωμένο ξενοδοχείο  λειτούργησε ο Γιάννης Παπαγιάννης (λεπτομέρειες σε 
άλλη σελίδα). Αργότερα λειτούργησαν ως ενοικιαζόμενα δωμάτια οι Ιωάννης Αθουσάκης, Μιχάλης 
Κουφαλιτάκης, Μιχάλης Πλαντζουνάκης. Για λίγα χρόνια, ενοικιαζόμενα δωμάτια διέθετε και ο 
Μύρων Παπαδημητράκης, στη δυτικλη είσδο της Βιάννου. Στα τελευταία χρόνια λειτουργούν 

 στον Κερατόκαμπο ξενοδοχείο και πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

33. Τα  υπαλληλικά και επιστημονικά  επαγγέλματα.  Δεν θα αναφερθώ εξαντλητικά και 
ονομαστικά στις διάφορες κατηγορίες των υπαλλήλων, που υπηρετούσαν και ζούσαν στη Βιάννο με 
τις οικογένειές τους ή κατάγονται από τη Βιάννο, γιατί αυτοί λόγω θέσεως, ήταν ευρύτερα γνωστοί  
και, άλλωστε μπορεί κανείς να τους εντοπίσει από τα αρχεία των Υπηρεσιών τους. Αν και στην 
κατηγορία αυτή, η ενασχόληση προϋπέθετε κάποια πιστοποιημένη επιστημονική υποδομή ή 
κατάρτιση, ώστε να ξεφεύγουν εννοιολογικά από τα επαγγέλματα και θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
μάλλον ως λειτουργήματα (αφού τελούσαν σε κάποια εξάρτηση από το Δημόσιο), τολμώ να τα 
συμπεριλάβω εδώ, αφού έτσι ή αλλιώς αποτέλεσαν μια μορφή βιοπορισμού, για κείνους που τα 
ακολούθησαν.  Αναφέρονται στη συνέχεια  ομάδες της κατηγορίας αυτής, όπως είναι: 

 Ιερείς ξεκινώντας από τον Παπά Γερμανό, τον Παπά Χαρίδημο Αγαπάκη, τον Παπά Μιχάλη 
Μπιτσακάκη, τον Παπά Γρηγόρη Ραπτάκη και φθάνοντας στον Παπα Γιάννη Μηλιαρά και τον Παπά 
Αλέκο Γριλιωνάκη.  

 Δάσκαλοι: Η Βιάννος υπήρξε μεγάλο δασκαλοχώρι Πριν το 1900: Χαράλαμπος Κονδυλάκης, Μιχ. 
Καπετανάκης, Μιχ. Λουλάκης Γεώργιος Π. Πλαντζουάκης, Χαρίδημος Μιχελογιαννάκης,  Εμμ. Δ. 
Ραπτάκης, Εμμ. Κονδύλάκης, Δημοσθένης Ραπτόπουλος, Ιωάννης Χ. Στειακάκης, Γεώργιος Μ. 
Κονταξάης, Ιωάννης Μ. Κονταξάκης, Παπά- Κόμης Γερμανός, Ιωάννης Κονδυλάκης (Διαβάτης), 
Αδαμάντιος Φραγκιαδουλης, Ιωάννης Λουλάκης,Λεωνίδας Κόμης, Ιωάννης Παπαδάκης ή 
Παπαμαστοράκης, Σοφία Γ. Αγαπάκη, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Μιχαήλ  Εμμ. Καπετανάκη ή 
Μιχαήλος Αρτεμισία Φιντικάκακη Ν. Ηγουμενίδης, Μαρία Κόμη- Σφακιανάκη - Αρναουτάκη, Μαρία 
Εμμ. Καμπάνη, Χαράλαμπος Κυριακάκης, Εμμ. Καδιανάκης, Αταλάντη. Κονταξάκη, Άννα 
Κονταξάκη, Αναστασία Κονταξάκη, Μαρία Αλ. Αγαπάκη,  Μαρία Ραπτάκη - Παπαδημητράκη (της 
Σσαυρωτής) Ελένη Παπαματθαιάκη-.Λυριντζάκη, Μαίρη Λυριτζάκη, Στέφανος Καριωτάκης 
(γαμπρός) Μαρία-Κόμη  Ζαμπετάκη,  Δημήτρης Ραπτάκης, Γεώργιος Τρουλάκης, Ιωάννης Κ.  
Καρτσάκης, Εμμανουήλ Μ. Δοριάκης, Εμμανουήλ Γρ. Κυριακάκης, Εμ. Βαρδιατζάκης- Κατίνα. 
Παπαδημητράκη, Δανάη Γ. Λουλάκη,, Μαρία Εμμ. Μανδαλάκη – Παπδάκη, Γεώργιος. Τακτικάκης, 
Δημήτριος. Παπαματθαιάκης, Ιωάννης Π.  Νεραντάζάκης, Νίκος Αγ. Νεραντζάκης, Γρηγόρης Π.  
Νεραντζάκης ή Γαβριλάκης, Εμμανουήλ Μαστργιωργάκης, Εμμανουήλ Γ. Κονδυλάκης,, Αλέξανδρος 
Δουραχαλής, Δημήτριος Ζαμπουλάκης (γαμπρ’ος) Αικ. Γελασάκη, Γιάννης Μανδαλάκης –Μανδάνη 
Κόμη, Γ. Μιχελακάκης, Ροδόπη. Μαυρογένη, Γρηγορία Μαυρογένη,  Αικ. Καπετανάκη, Ελένη 
Γιαννακάκη, Αλίκη Παναγιωτάκη, Σήφης. Κόμης, Μιχάλης. Μπριντάκης, Γεώργιος Εμμ. . 
Βαρδιατζάκης, Μιχάλης Π. Καρτσάκης, Αικατερίνη Κυριακάκη-Μαραυγάκη, Αικατερίνη Αγαπάκη- 
Φραγκιαδουλάκη, Ευάγγελος Φραγκιαδουλάκης (γαμπρός), Ευαγγέλία Εμμ. Κοκολάκη-
Παπαδοκαλάκη, Άννα Ωραιοπούλου- Τριγωνάκη (νύφη της Βιάνου),  Παρασκευή Φούζη  (νύφη), 
Στέλλα Μηλιαρά (νύφη) Λευτέρης Αλ. Αγαπάκης, Νικόλαος Ι. Αγαπάκης, Ευαγγελία Εμμ. 
Καδιανάκη, Κλειώ Εμμ. Κονδυλάκη- Παπαματθαιάκη, Μαρία Εμμ, Κοτσυφάκη, Αικατερίνη Εμμ. 
Κοτσυφάκην   Αικατερίνη Εμ. Καπετανάκη, Σοφία Μαράκη,  Ελένη Αδ. Μπριντάκη,  Νικητούλα 
Μπριντάκη, Ελένη Δ. Παπαδημητράκη, Διαμάντω Παπαδημητράκη, Ελένη Γ. Παπαδημητράκη, Σοφία 
Δ. Ραπτάκη, Στέλιος Εμμ. Σηφάκης, Φωτεινάη Ν. Σπανάκη, Κωνσταντίνος  Νικόλαος Μ. 
Στυλιανάκης, Αγγελική Τακτικάκη, Νίκος Δ. Ζαμπουλάκης, Δήμητρα Ελ Μαστρογιωργάκη, Κλεάνθης 
Απ. Ψαρολογάκης, Μιχάλης Περάκης. (Δείτε βιογραφικά τους σημειώματα στο Βιβλίο: Αναμνήσεις 
από τη σχολική ζωή της Στέλλας Σπανουδάκη-Μαπαρμπαγαδάκη, Ηράκλειο 2002) 

Νηπιαγωγοί : Γεωργία Εμμ. Δαμουλάκη, Ελένη Γ. Παπαδημητράκη, Ελένη Ι. Παπαδημητράκη 

 Καθηγητές Λευτέρης Μαστρογιωργάκης, Μιχάλης Κυριακάκης οι γαμπροί της Βιάννουυ (Κώστας. 
Αρναουτάκης, Στάθης Μαστορας,  Εμμανουήλ . Χαριτάκης, Κώστας. Παπαλάμπρου)  Γιάννης. 
Μαθιουδάκης,,  Φωφώ. Περτσουλή, Φωτενή. Ηγουμενίδη, Μύρων. Γελασάκης, Ελένη. Γελασάκη, 
Χαράλαμπος Κυριακάκης, Γεώργιος .Πετράκης, Γεώργιος Ι. Κόμης, Μαρία Ι. Κασαπάκη, Δημήτρης Ι. 
Κουφαλιτάκης, Δημήτρης Ν. Ραπτάκης, Νίτσα Σαπουντζκη-Ραπτάκη (νύφη), Σάββας Πετράκης, 
Τριγωνάκη Φωτεινή, Βλαχάκης Σταύρος, Δοριάκη Άννα, Πανακάκη Ευαγγελία, Ρένα Κυριακάκη-
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Στασινάκη Εμμανουήλ Λουλάκης, Δανάη Κόμη, Μιχάλης Εμμ. Κόμης, Ελένη Μ. Γουρνιεζάκη, 
Αταλάντη Μιχελογιαννάκη – Καραβελάκη, Ιωάννα Φ. Παπαδάκη 

Αρχαιολόγοι: Αδάμ Γ. Αγαπάκης, Ρέη Ανδρέα Παπαδάκη 

 Καλλιτέχνες : Έφη Γ. Κόμη, ηθοποιός, Λουκία Μ. Σπανάκη, τραγουδίστρια, Γιάννης Σ. Πετράκης, 
βιολί, Γιώργος Εμμ. Στρατάκης, τραγούδι.     

 Δικαστές: Γεώργιος Σηφάκης, εφέτης, Γεωργία Μ. Γουρνιζάκη, Στέλλα Γ. Γουρνιζάκη,  εισαγγελείς  

 Δικαστικοί υπάλληλοι) : Δημήτρης Χ. Κονδυλάκης, Πολυχρόνης  Κονταξάκης, Γιάννης Βλαχάκης, 
Μανόλης Καραγιωργάκης 

Στο Ειρηνοδικείο Βιάννου υπηρέτησαν οι Γεώργιος Κονταξάκης (Κονταξογιώργης ) και ο Ιωάννης 
Κονταξάκης (Κοντταξογιάννης). Ξάδέλφια αλλά σε αντίπαλα κόμματα. Υπηρέτησαν την περίοδο της 
δεκαετίας του 1910, τότε που το κάθε κόμμα μετάθετε τους υπαλλήλους ψηφοφόρους του όπου 
ήθελαν. Έτσι τα δυο ξαδέλφια που ήθελαν τη Βιάννο, πάντα ο ένας υπηρετούσε στη Βιάννο και ο 
άλλος στον Πύργο. Αλλά μόλις έβγαινα τα αποτελέσματα των εκλογών κι αυτός που υπηρετούσε στη 
Βιάννο είχε χάσει το κόμμα του ετοίμαζε τις βαλίτσες του κι έφευγε προς τον Πύργο και πολλές φορές 
συναντιόταν στο Σκινιά με τον ξάδερφο που πήγαινε στη Βιάννο    

  Χημικοί: Γιάννης Εμμ. Κασαπάκης, Μιχάλης Ι. Βαβουρανάκης, Αναστασία Ι. Κασαπάκη, 
Χριστόφορος Παπαδηνητράκης                                                                                        

Βιολόγοι: Μαρία Γ. Χρηστάκη, Έφη Αντωνοπούλου, Μαρία; Μιχ. Ππαματθαιάκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Στρατιωτικοί ( Η Βιάννος καμάρωσε πολλούς Στρατηγούς:. Ο Ι.  Αγαπάκης (Μπακόλας) και ο γιος 
του Μανόλης,  Αλκιβιάδης Παπαδομαρκάκης, Νίκος Παπαματθαιάκης, Μιχάλης Παπματθαιάκης,  
Ιωάννης. Μεταξάκης,  Εμμανουήλ. Παπαδημητράκης, Δημήτρης. Κουφαλιτάκης, Πέτρος Κονδυλάκης 
Μανόλης Χλιουνάκης, Αριστείδης. Γουρνιεζάκης, Ερρίκος,  Κυριακάκης,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ν. Τσοπάκης, Γεώργιος Μεταξάκης, Κώστας Παπαγιάννης, Εμμανουήλ. Παπαγιάννης, Γ. Αγαπάκης, 
Ζαχαρίας ΜεταξάκηςΔώρα Αθουσάκη κ.α.)     

Αστυνομικοί : Αξιωματικοί Χωροφυλακής: Εμμανουήλ. Καπετανάκης, Νίκος Λουλάκης,  Μύρων 
Κονδυλάκης, Σπύρος Χλιουνάκης  Εμμ, Παπαγιαννάκης,  Μάρκου (γαμπρός της Βιάννου, ), Κώστας  
Β. Λουλάκης. 

Αστυνομίας Πόλεων:  Νίκος Μπιτσακάκης, Ηλίας Μπιτσακάκης, Μανόλης Λ. Κόμης, Δημήτριος Γ. 
Λουλάκης 

Πυροσβεστική: Μανόλης Ι. Παπαδάκης 

  Χωροφύλακες: Γιάννης Κουζαράκης, Γεώργιος Κουσκουμπεκάκης, Μιχάλης Χριστοδουλάκης, 
(καθώς και αυτοί που παντρεύτηκαν Βιαννίτισσες και έμειναν στη Βιάννο: Ν. Μανουσάκης, Γ 
Σπυριδάκης, Εμ. Μπαρπουνάκης, Χρ Χουδετσανάκης κ.α.) Δήμαρχοι (του παλιού καιρού): Χαρίδημος 
Φουρναράκης, Στέργιος Κοκολάκης και οι Κοινοτάρχες ( Τζαγκουρνής , Παπαδημητράκης,, 
Τζαμουζάκης κ.α.), οι Γραμματικοί (Ιδομενέας Γελασάκης, Δημήτρης Γουρνιεζάκης, Ξανθίππη 
Αγαπάκη ), Σημείωση: Σε επόμενο τεύχος θα γίνει λεπτομερής αναφορά για την αυτοδιοίκηση στην 
Άνω Βιάννο και την ευρύτερη περιοχή. 

  Ταχυδρομικοί: Προϊστάμενοι Εμμανουήλ Ραπτάκης, Λουλάκης (Λιανοφάσουλος) Γιάννης 
Τζαμουζάκης, Σπυριδογιαννάκης Σπύρος (Σουρής), υπάλληλοι, Μανόλης Σηφάκης       

Διανομείς  Γεώργιος Ραπτάκης (Πιτήδειος), Μιχάλης Αγαπάκης (Ταιράκη), Απόστολος 
Παπαγιαννάκης, Αλέκος Αγαπάκης, Μανόλης Γουρνιεζάκης κ.α., 

Υπάλληλοι ΟΤΕ: Δημήτρης Μανδαλάκης, Γιάννης Σηφάκης  Σήφης Περβολαράκης, Γρηγόρης 
Σηφάκης, Τρύφων Σπανάκης, Αντώνης Κοντονασάκης. Μανόλης Γ. Λουλάκης, Γεώργιος 
Παπαδογιάννης, Γιώργος Παναγιωτάκης κ.ά. 

Υπάλληλοι σε Υπουργεία και άλλες Υπηρεσίες:     Φιλοκτήτης Γ. Λουλάκης 
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 Γεωπόνοι  Μπάμπης Εμμ. Κονδυλάκης, Μιχάλης Ηλ. Μπιττσακάκης, Μανόλης Δ, Γελασάκης, 
Μιχάλης Μ. Παπαδημητράκης, Γιάννης Γ. Τρουλάκης, Γιάννηςς Δ. Παπαματθαιάκης, Γιάννης Γ. 
Σπανάκης,  Σοφία  Πέτρου Κονδυλάκη  

Γεωλόγοι:  Μιχάλης Καδιανάκης, Δημήτρης Παπαμαστράκης 

Αγρονόμοι :  Μύρων Κονδυλάκης  Εμ.. Στρατάκης ,  

Δικηγόροι: Γεώργιος Παπαμαστοράκης (Πρωθυπουργός επί Κρητικής Πολιτείας)  Εμμ, Γαληνός, Ι. 
Στειακάκης, Ιωάννης Παπαμαστοράκης, Νικος Δ. Παμαστοράκης, . Ιωάννης Τ. Παπαμαστοράκης, Γ. Ι. 
Παπαμαστοράκης, Ι. Κονδυλάκης, Εμ. Γουναλάκης  Μιχ. Μπριντάκης, Μιχάλης Γιαμαλάκης, 
Χριστόφορος Βαρδιατζάκης, Αμαλία Καρπαθάκη, Ελένη Κυριακάκη, Ελένη Σηφάκη, Δημήτρης Γ. 
Ραπτάκης  

Συμβολαιογράφοι:  ; Ψαρολογάκης, Τιμόθεος Λυριντζάκης,   Μανόλης Μιχελογιαννάκης, Μαριάνθη 
Κουσκουμπεκάκη 

 Γιατροί: Με έδρα την Άνω Βιάννο, αλλά κινούμενος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου η πρώτη 
παρουσία γιατρού με Πανεπιστημιακή ειδίκευση, είναι ο Μιλτιάδης Καψοκέφαλος ή Μυρταίος από 
την Κέρκυρα (παππούς του Αλέξανδρου Ραπτόπουλου), με πιθανή παρουσία του το 1850. Ακολουθούν 
οι Δημήτριος Παπαμαστοράκης, Γ. Σπανάκης, Ι. Παπαμαστοράκης που παρ’ ότι ήταν γνωστός ως 
μικρός Γιατρός ήταν και Φαρμακοποιός. Είχε μάλιστα επινοήσει κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα που 
το είχε κατοχυρώσει με το όνομα VIANNO (Βιαννό) προς τιμήν της Βιάννου. Είχε διατελέσει και 
βουλευτής του μεσαίου πολιτικού χώρου, Γεώργιος Παπαμαστοράκης –Γερουλάνος- Στρατιωτικός 
Γιατρός, που είχε προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, Γεώργιος Σπανάκης, Διομίδης 
Στειακάκης στρατιωτικός γιατρός, Καμπάνη Ελένη, οδοντίατρος, Σοφία Παπαμαστοράκη 
Οδοντίατρος, Β. Ηγουμενίδης, Δημ. Μιχελογιαννάκης, Γιάννης Μιχελογιαννάκης Μανόλης Χ. 
Φουρναράκης, Μαρίκα Παπαγιαννάκη, Μίμης Σπανάκης, Κλέαρχος Κυριακάκης, Μανόλης Ι. 
Τζαγκουρνής, Μανόλης Γ. Τζαγκουρνής, Νίκος Μυρ. Κονδυλάκης, Μανόλης Παπδομαρκάκης, 
Γρηγόρης Ραπτάκης, Βασίλης Ραπτάκης, Γρηγόρης Τσοπάκης, Χριστόφορος Μ. Παπαδημητράκης, 
Λήδα Ραπτάκη, Αλίκη Χατζογιάννη, Γιώργος Αδ. Παπαμαστοράκης, Μανόλης Αδ. Παπαμαστοράκης, 
Γιάννης Μ. Βαβουρανάκης, Μανόλης Μ. Βαβουρανάκης, Νίκος Εμμ. Ηγουμενίδης, Νίκος Μ. 
Γουρνιεζάκης, Αλέκος Ν. Γρυλιωνάκης, Μανόλης Γ. Κονδυλακης, Γεώργιος Εμμ, Κόμης, Μανόλης 
Λουλάκης, Μανόλης Μυλωνάκης, Νίκος Κρουσταλάκης, Μαρίκα Τσαγκουρνή, Γιάννης Δημόπουλος, 
Άννα Δημοπούλου, Νίκος Παπαματθαιάκης,  Βαγγελιώ Παπαματθαιάκη,  (Βλαχάκης Βλαχονικολάκη), 
Χρυσάνθη Ν.  Κατσαράκη, Δημήτριος Αντωνόπουλος, Θωμάς Ραπτάκης, Χαρίλαος Τριγωνάκης,        
Παπαδημητράκη  ;       Μαρία Σηφάκη, Αλίκη Ηγουμενίδη, Ζαχαρίας Λουλάκης, Γρηγόρης Λουλάκης. 
Δημήτρης Χάμψας, ;           Καραβελάκης, Τσαγκαίου Άννα 

Νοσηλευτές/τρίες:    Μιχάλης Γουρνιεζάκης,      ;  Βερβελάκη      

Φαρμακοποιοί:: Κυριακή Παπαμαστοράκη, Μαρία Γ. Τζαγκουρνή, Κατερίνα Ι Τζαγκουρνή  Γεωργία 
Ι. Τζαγκουρνή, Κατερίνα,  Μάνθος Γουρνιεζάκης,  Εμμ. Παπαμαστοράκη  Στέλλα Πέτρου Κονδυλάκη  
κ.α.  

Καθηγητές Πανεπιστημίου:  Στέφανος  Παπαγιαννάκης, Ερρίκος Γιαμαλάκης, Δημοσθένης 
Παματθαιάκης,, Σήφης Δ. Παπαματθαιάκης, Γιάννης Γ. Παπαμαστοράκης, Μανόλης Γ. 
Παπαμαστοράκης, Τίτος Εμμ. Παπαμαστοράκης, Βασίλης Κόμης, Κατερίνα Ι. Μανδαλάκη   

Καθηγητές ΤΕΙ: Δημήτρης Γ. Χρηστάκης, Γιάννης Σπανάκης, Χαράλαμπος Κυριακάκης 

Μετεωρολόγοι: Στέφανος Παπαγιαννάκης, Μανόλης Στρατάκης, Γεώργιος Μαυρογένης, Τηλέμαχος   
Δοριάκης, Γιάννης Γ. Σφακιανάκης    

Ναυτικοί:  Μιχάλης Καρπαθάκης (πλοίαρχος), Μιχάλης Σπανάκης, Χριστόφορος Πετράκης, Μανόλης 
Δ. Παπαδημητράκης,  Μανόλης Δ. Ραπτάκης, Νίκς Εμμ. Παπαδμητράκης,  Νίκος Καρλάκης, 

Εφοριακοί:  Μανόλης Κουφαλιτάκης, Φωφώ Γουρνιεζάκη, Μανόλης Κοκκινάκης,  Μαρία 
Κοτσυφάκη 
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Τραπεζικοί: Χαράλαμπος Γρυλιωνάκης, Ρόδω Ψαρολογάκη, Φίδων Ι. Παπαδάκης, Γεώργιος Μ. 
Σπανάκης,  Χριστόφορος Πετράκης 

Οικονομολόγοι :  Δημήτριος Β. Ραπτάκης, Πέτρος  Πιμόπουλος οικονομολόγος (εγγονός  Πέτρου 
Κνδυλάκη), Χαρίλαος Ι. Αγαπάκης, Ιωάννης Σπ.Αγαπάκης,, Μιχαήλ Σπ. Αγαπάκης, Ιωάννα 
Τρουλάακη 

Δημοσιογράφοι: Ιωάννης Κονδυλάκης (Διαβάτης), Γεώργιος Τζαμουζάκης, Δημήτρης 
Παπαδομαρκάκης, Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης, Μαρία Σπ. Σπυριδογιαννάκη, Μανόλης Σπανάκης, 
Γιάννης Εμ. Σπανάκης  

Μηχανικοί : Νίκος Παπαματθαιάκης, Γεώργιος Χ. Παπαματθαιάκης, Δημοσθένης Ραπτόπουλος, 
Γιώργος Φουρναράκης, Αικατερίνη Πλαντζουνάκη, Νίκος Παπαγιάννης, Δημήτρης Χρηστάκης, 
Δημήτρης Καδιανάκης,  Γιώργος Κατσαράκης, Μανόλης Κατσαράκης, Νίκος Εαυγ. Ηγουμενίδης, 
Φραγκίσκος Τζαμουζάκης, Κώστας Τζαμουζάκης Γεώργιος Δ. Παπαμαστοράκης, Χρήστος Δοριάκης, 
Γιώργος Πανακάκης, Μαρία Νεραντζάκη, Μανόλης Δημόπουλος, Χρυσούλα Λουλάκη,    Ελισάβετ   
Κανάκη, Γιαννης Εμμ. Κατσαράκης, Νίκος Εμμ. Κατσαράκης, Λουκάς Παπαγιάννης, Γιάννης Ν. 
Παπαγιάννης, Μιχάλης Εμμ. Αγαπάκης, Νίκος Αντωνόπολος, Ιωάννης Φ. Παπαδάκης, Μαρίνα Φ. 
Παπαδάκη, Κωστής Γ. Θεοδωράκης, Μανόλης Γ. Παπαματθαιάκης 

Πληροφoρική:     Μανόλης Γ. Θεοδωράκη,  Δημήτρης Ι. Παπαματθαιάκης. 

Ηλεκτρολόγοι :  Νικήτας Βολωνάκης, Μανόλης Αγαπάκης 

 Αεροπόροι : Αδάμ Αγαπάκης 

Ξυλογλύπτες:   Bαγγέλης του Τζωρτζ, από ξύλο ελιάς ή πρίνου  κατασκεύαζε πηρούνια, κουτάλια, 
κουτάλες, πιάτα, ποτήρια και άλλα σκεύη της κουζίνας της νοικοκυράς . Τζωερτζ, πατέρας, Σέρβος, 
που ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Βιάννο. Κατασκεύαζε από αλέτρια μέχρι ανέμες και ό,τι    

Συνεταιριστικοί Παράγοντες: Ν. Κατσαράκης, Ανδρέας Παπαδάκης, Αλέκος Αγαπάκης 

 Υδρευτικό –Αποχετευτικό και Αρδευτικό δίκτυα της Άνω 
Βιάννου, Φωτισμός. : 

 (στοιχεία Ξανθίππης Αγαπάκη, πρώην Γραμματέας Κοινότητας Άνω Βιάννου). 

1.  Ύδρευση; Πριν δημιουργηθεί το σημερινό υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Άνω Βιάννου, οι 
κάτοικοι έπαιρναν νερό από πηγή στη θέση Παλέμιδω, στο χωράφι του Γιάννη Πετράκη. Αργότερα 
κατασκευάστηκε δεξαμενή, πάνω από τη συνοικία Σωρός, από την οποία με δίκτυο έφερνε το νερό σε 
εξωτερικές βρύσες, με τα κουτσουνάρια και τις πετροπελέκητες γούρνες, σε όλο τον οικισμό. Σε 
μερικές από αυτές υπήρχε και θόλος που τους προσέδιδε μια μεγαλοπρέπεια  Έτρεχαν  μέρα –νύχτα, 
κελάρυζαν το δικό τους σκοπό κι έδιναν μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική εικόνα του χωριού, ενώ 
αργότερα τοποθετήθηκαν οι μπρούτζινες βρύσες Αυτές ήταν: του Βλάχου, της μεσοστενιάς (της 
Φανάραςς ή Φαινέρας) και του Σαπουνά στην Πλάκα, των Προφήτηδων (Κάτω μύλο), του 
Γεροπλάτανου (Πλατεία), του Μπουρέ Μουρέλο, του Σπανονικολή  (Αγία Αικατερίνη), του Λιβανού, 
της δεξαμενής  (Σωρός) του Ραφτομανόλη ( στου Αγίου Γεωργίου τη σκάλα),  του Τρουλολενιού, του 
Πάσα(Μεσοστενιά), της Κάτω Καμάρας, της Παναγίας (στους Θόλους), του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 
(Πλατεία), (Β. Ν.  αρ. φύλου 221, Νοέμβριος 1996, σελ. 3) 

Η κατασκευή του σημερινού δικτύου ξεκίνησε επί προεδρίας  του Δημήτρη Πλαντζουνάκη το έτος 
1985-1986 και ολοκληρώθηκε επί Δημαρχίας Μανόλη Αναστασάκη, 2001    

2. Αποχέτευση:  Αποχέτευση στην άνω Βιάννο, μέχρι και το 1985 δεν υπήρχε. Γινόταν στους 
στάβλους ή στους κοινόχρηστους χώρους και τα ακάθαρτα νερά έτρεχαν στους δρόμους. Η παρουσία 
στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, του συντοπίτη Γιώργου Φουρναράκη και Κατερίνας Πλαντζούνακη 
εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση μαζί με το υδρευτικό  δίκτυο να κατασκευαστεί και το αποχετευτικό 
την ίδια περίοδο. Σ’ αυτό έχουν συνδεθεί όλα τα σπίτια κι έχει επεκταθεί στο Λουτράκι.   
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3. Άρδευση:  Σε περιορισμένη έκταση γινόταν παλιότερα η άρδευση σε περβόλια κυρίως και 
περιορισμένης έκτασης σε ελιές. Το νερό, από τις πηγές Παέμιδω και Γαμπριγιέλε, οδηγούνταν με 
αγωγούς (καταπότες) στο κάθε χωράφι. Τη διακίνηση έναν οι νερομπεξήδες, που πληρώνονταν από 
τους ιδιοκτήτες. 

  Αργότερα, για να επεκτείνουν τις αρδευόμενες περιοχές έβγαλαν γεωτρήσεις στους Καψάλους, στην 
περιοχή του Αγίου Γεωργίου, Πλατανίτη.  Στου Τούρκου, στου Μανδαλάκη. Στα τέλη της 10ετίας του 
1980 με την δημιουργία του ΤΟΕΒ.  Με πρώτο πρόεδρο το Γιάννη Αλ. Αγαπάκη, όπου παρέμεινε επί 
14 χρόνια, νέες γεωτρήσεις ανοίχτηκαν και το αρδευτικό δίκτυο έχει επεκταθεί σε πολύ πεγάλη έκταση 
σε όλη την αγροτική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Βιάννου. Ο ΤΟΕΒ σήμερα είναι ο 
πιο υγιείς φορέας της περιοχής, οικονομικό αποθεματικό και παροχής υπηρεσιών στα μέλη του. Υπό 
τον έλεγχο του βρίσκονται τα πηγαία και υπόγεια νερά της περιοχής. 

4. Φωτισμός: Πριν από τη 10ετία του 1940, μετά από τη δύση του ήλιου η Βιάννος βυθιζόταν στο 
σκοτάδι. Για ένα χρονικό διάστημα, στις διασταυρώσεις των δρόμων είχαν τoποθετηθεί φανάρια με 
λάδι, υπάλληλος της Κοινότητας  τα άναβε το βράδυ και τα έσβηνε το πρωί.   Το 1950 με πρόεδρο του 
Συνεταιρισμού το Νίκο Κατσαράκη και με τη δυνατότητα που είχε ο συνεταιρισμός με δική του 
γεννήτρια να καλύπτει δικές του ενέργειες, χορήγησε ρεύμα και για τους δρόμους του οικισμού. 
Διευκολυνόταν έτσι οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού και οι παραγωγοί στη διακίνησή τους στο 
άλεσμα του ελαιοκάρπου (να σημειωθεί εδώ ότι ο ελαιόκαρπος συγκεντρωνόταν σε αποθήκες των 
παραγωγών κι απ’ εκεί, με μουλάρια τις μετέφεραν στο εργοστάσιο, όταν ο παραγωγός είχε σειρά για 
ν’ αλέσει ). 

   Το 1963 η ΔΕΗ επέκτεινε το δίκτυο της στην Επαρχία Βιάννου και λίγα την αρχή σε όλα τα σπίτι, τα 
καταστήματα, τις βιοτεχνίες τις γεωτρήσεις και τους δημόσιους χώρους χορηγείται  ηλεκτρικό ρεύμα.         
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Επαγγέλματα παλιά και νέα στο Καλάμι – Ψαρή Φοράδα 

 

1. Κληρικοί: Μαυράκης Αντώνης, Μαυράκης Γρηγόριος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, 
Επιτροπάκης Γρηγόριος, Θεοδωράκης Μιχαήλ, Τζανάκης Ορέστης. 

 

2. Πρώτοι δάσκαλοι: Χουλάκης Ιωάννης, Σωχωράκης Εμμανουήλ, Συμβουλάκη 
Αρτεμισία, Καδιανάκης Εμμανουήλ, Θεοδωράκης Ιωάννης, Παπαδάκης Ερρίκος, 
Ραπτάκη Μαρία, Κασιδακάκης Εμμανουή, Μουζουράκης Μανόλης, Παπαδοκαλάκη 
Χρυσαυγή (νηπιαγωγός) Φραγκάκη Ιωάννα, Κασσωτάκης Γεώργιος, Ξαρλή Καλλιόπη, 
Πασσίσης Αθανάσιος, Δασκαλάκη Βαγγελιώ, Καλεντάκη Αθανασία. 

3. Πρώτοι ξενοδόχοι: Ζαχαράκης Εμμανουήλ και Μαρία. 

4.–5. Τσαγκάρηδες- Στιβανάδες: Μιχελινάκης Βασίλειος, Τσαγκατάκης Ιωάννης 
(Σηφογιάννης), Τζανάκης Εμμανουήλ (Φατσαλάκης), Μιχελινάκης Ιωάννης, Τζανάκης 
Γεώργιος. 

6. Ράπτες: Αγαπουλάκης Εμμανουήλ, Σωχωράκης Εμμανουήλ, Σωχωράκης Γεώργιος. 

11.-12.-15. Κτίστες-Λιθοξόοι-καλντερμιτζήδες: Σχεδόν όλοι χωριανοί με ξεχωριστούς 
μαστόρους τους Τσαγκατάκηδες (Γεώργιος και Ιωάννης) και τον Αλετρογιώργη. Επίσης 
οι: Τζανάκης Βαγγέλης και Γιάννης, Παπαδοκαλάκης Ιωάννης, Τσαγκατάκης Νίκος, 
Θεοδωράκης Ιωάννης.  

14. Πετράδες-φουρνελαντζήδες: Τσαγκατάκης Νίκος, Πιτροπογιάννης και 
Ηρακλογιώργης. 

16. Πηγαδάδες: Πολύβιος και Λευτέρης Πετσάκης, Τσαγκατάκης Νίκος, Σωχωράκης 
Γιάννης (Αντρογιάννης). 

17.-18. Μαραγκοί-επιλποποιοί: Μουζουράκης Ιωάννης (μαραγκός), Πετσάκης 
Ματθαίος, Αρχοντουλάκης Εμμανουήλ, Επιτροπάκης Νικόλαος, Θεοδωράκης Γεώργιος. 

20. Ξυλογλύπτες: Κωνσταντάκης Μανόλης (Αρκαλοχωρίτης), Βαρδάκης Γεώργιος, 
Ρεστιβάκης Μανόλης. 

21. Καφετζήδες: Δασκαλογιαννάκης Ιωάννης, Τζανάκης Μανόλης (Αγαπητός), Τζανάκης 
Γιάννης, Μουζουράκης Μήτσος, Επιτροπάκης Νίκος, Χρυσουλάκης Βαγγέλης (Ατσίδας) 
– Χρυσουλάκη Μαρία (κυρα-Μαρία). 

22. Καφετζής-μπακάλης-παντοπώλης: Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Τζανάκης Ευάγγελος, 
Τζανάκης Χαράλαμπος (Χαραλαμπάκης), Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος, Ζαχαράκης 
Γεώργιος, Τσαγκαράκης Νικόλαος (Αμερικάνος). 

23. Κτηνοτρόφοι: Μαραγκάκης Πέτρος (Μαντράχαλος), Τζανάκης Γιώργος (Αντρί). 
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24. Μελισσοκόμοι: Ανδρουλάκης Ματθαίος, Δασκαλάκης Ιωάννης του Εμμ., 
Μαρουλάκης Μανόλης (Φούρναρης). 

25. Σιδεράς-χαλκιάς: Τζανάκης Νικήτας, Μιχελινάκης Εμμανουήλ (Πετρομανώλης), 
Τσαγκατάκης Νικήτας. 

Τενεκετζήδες: Παπαδάκης Ιωάννης, Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Σπανουδάκης Νίκος. 

28. Κουρέας: Θεοδωράκης Αριστείδης και Νικόλαος, Τζανάκης Ιωάννης, Χρυσουλάκης 
Γιώργος (Γιωργούλης). 

29. Χασάπης-κρεοπώλης: Ζαχαραντώνης, Μιχελινάκης Εμμανουήλ (Κριλίμπας), 
Ανδρουλάκης Ματθαίος, Τζανάκης Βαγγέλης, Τζανάκης Γιάννης. 

31. Αλετράς: Όλοι οι αγρότες του χωριού. 

32. Τζαμπάζης-ζωέμπορος: Όλοι οι χασάπηδες (βλ. 29). 

33. Πεταλωτής: Κωνσταντάκης Μανόλης (Αρκαλοχωρίτης), Τσαγκατάκης Ιωάννης 
(Πεταλάς). 

34. Σωμαράς: Θεοδωράκης Εμμανουήλ, Θεοδωράκης Δημήτρης, Σπανουδάκης 
Εμμανουήλ (Σωμαράς), Δασκαλάκης Νίκος (Νικόλαος). 

35. Καλαθάς: Θεοδωράκης Νικήτας (Νικητάκι) 

36. Ντελάλης-κήρυκας: Ρεστιβάκης Γεώργιος (Ηρακλογιώργης), Ρεστιβάκης 
Εμμανουήλ. 

37. Πατητάδες: Γραμματικάκης Γεώργιος (ο Στραβός). 

38. Νερουλάς-νεροφύλακας: Μπομπάκης Γεώργιος (ο Μπομπής), Θεοδωράκης 
Αντώνης, Σπανουδάκης Αντώνης. 

39. Κλαδευτές: Τζανάκης Απόλλωνας, Χρυσουλάκης Γιώργος (Γιωργούλης) και όλοι οι 
γεωργοί. 

40. Κενριστές δέντρων: Σωχωράκης Γιώργος (ο γεωπόνος), Φραγκάκης Αντώνης 
(Φραγκαντώνης). 

42. Αγροφύλακες: Χουλάκης Γεώργιος, Τζανάκης Ιωάννης, Παπαδοκαλάκης Γεώργιος, 
Μιχελινάκης Λευτέρης (Δραγάτης), Τζανάκης Νικόλαος (Αντριονικολής). 

 

43. Γανοτζήδες: Μιχελινάκης Γιώργος (Καμπαναρογιώργης), Μιχελινάκης Μανόλης 
(Καμπαναρομανώλης). 

44. Καθηγητές: Κασσωτάκης Εμμανουήλ του Ιωάν., Κασσωτάκης Γεώργιος, Κασσωτάκης 
Εμμανουήλ του Χαραλ., Μιχελινάκη Μαρίνα, Σπανουδάκης Εμμανουήλ, Μιχελινάκη 
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Γεωργία, Επιτροπάκη Μαρία, Επιτροπάκη Όλγα, Θεοδωράκης Γεώργιος, 
Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος, Αγαπουλάκη Μαρία. 

45. Γιατροί: Ζαχαράκης Εμμανουήλ, Τσαγκατάκης Νικόλαος, Μουζουράκης Γιάννης, 
Παπαδάκη Μιράντα, Σπανουδάκης Ιωάννης, Τσαγκατάκης Μιχάλης, Επιτροπάκη Μαρία. 

46. Δικηγόροι: Δασκαλογιαννάκης Μάνος, Σωχωράκη Μαρία, Καρελάκη Κατερίνα.  

Δικαστικοί: Αντωνογιαννάκη Νίκη, Θεοδωράκη Γεωργία. 

Συμολαιογράφοι: Θεοδωράκη Έλλη, Δασκαλογιαννάκη Ιωάννα.  

47. Γεωπόνοι: Βαρδάκης Βαγγέλης, Τζανάκης Βαγγέλης, Μιχελινάκης Μανόλης Σπ. 

48. Αξιωματικοί στρατού: Τζανάκης Αιμίλιος, Σπανουδάκης Χαράλαμπος, Παρασχάκης 
Εμμανουήλ, Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος. 

49. Αξιωματικοί αστυνομίας: Αρχοντουλάκης Εμμανουήλ, Παρασχάκης Χαράλαμπος. 

50.-51.-52. Πλέκτρα-κεντήστρα-κλώστρα: Όλες οι γυναίκες του χωριού. 

53. Περαματήστρα: Βελημβασάκη Αικατερίνη (Κατίγκω), Βαρδάκη Αικατερίνη, 
Κασσωτάκη Ειρή 

54.-55.  Ξομπλιάστρα-ανυφάντρα: Όλες οι γυναίκες που είχαν αργαστήρι. 

56. Φουρνάρισσα-ζυμώστρα: Θεοδωράκη Μαρία, Τζανάκη Ζαχαρένια, Σπανουδάκη 
Ειρήνη, Δασκαλάκη Όλγα, Μιχελινάκη Πραξία, Ζαχαράκη Αικατερίνη, Καφετζομαρία. 

57. Κομμώτρια: Μακράκη Σοφία, Μιχελινάκη Αγαθονίκη.  

58. Μοδίστρα: Μοιραράκη Ειρήνη (Πέτραινα), Αντωνογιαννάκη Μαρία, Μανουσάκη 
Κατίνα, Επιτροπάκη Ασπασία, Επιτροπάκη Ιωάννα. 

Καρεκλάς: Κωνσταντάκης Εμμανουήλ (Αρκαλοχωρίτης). 

Φαμπρικάρηδες- Ελαιοτριβεία- εργοστασιάρχηδες: Σωχωράκης Εμμανουήλ, 
Δασκαλάκης Εμμανουήλ (Μερτινιός), Παπαγρηγορίου Νίκος, Μουζουράκης Εμμανουήλ 
(Τελωνάκης), Δασκαλογιαννάκης Γεώργιος, Δασκαλάκης Ιωάννης του Εμμ., 
Βελημβασάκης Μανόλης, Αρχοντουλάκης Μανόλης (Καραμανλής). 

Μυλωνάδες: Μιχελινάκης Εμμανουήλ (Μυλωνάς), Ζαχαράκης Μιχάλης, Δασκαλάκης 
Εμμανουήλ (Μερτινιός), Δασκαλάκης Ιωάννης του Εμμ. 

Μαμή: Μακράκη Χρυσή, Ρεστιβάκη Μαρία, Τζανάκη Αικατερίνη (κυρα-Κατίνα η μαμή), 
Τζανάκη Ευτυχία. 

Τις πληροφορίες έδωσε ο Χαράλαμπος Κασσωτάκης. 

Την παραπάνω έρευνα επιμελήθηκε η Βαγγελιώ Δασκαλάκη, Πρόεδρος Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καλαμίου. 
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Στο επόμενο τεύχος επαγγελματίες από άλλα χωριά του Δήμου 

Στο άρθρο του BCH 1957(?) σ. 631 δίδονται ως αναφορές για τις 
αρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη τα παρακάτω σχετικά με τη Βιάννο 
εκείνη τη χρονιά: 

Άνω Βιάννος: Ο Έφορος Ν. Πλάτων ολοκλήρωσε την ανασκαφή στην 
επονομαζόμενη περιοχή «Γαλανά Χαράκια» στην Άνω Βιάννο, όπου το 
1954 οι ανασκαφικές έρευνες είχαν αποκαλύψει στο βράχο δύο μεγάλες 
ταφές εντός πίθων, χρονολογούμενες στην ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ Ι περίοδο 
(Πρωτομινωική ΙΙΙ-Μεσομινωική Ι) και ποσότητα λίθινων αγγείων, καθώς 
και άλλα αντικείμενα (περισσότερες πληροφορίες στο BCH του 1955, σ. 
304).  

Αυτή τη χρονιά ο δεύτερος τάφος έδωσε δύο ακόμα πιθοταφές, καθώς και 
ορισμένα λίθινα αγγεία, ένα πώμα πυξίδας· ένα αγγείο τύπου κύλικας 
βρέθηκε επίσης κοντά. Στη συνέχεια, παρακολουθήσαμε την ανασκαφή του 
κτηρίου (με τοίχους από ισχυρή λιθοδομή) που βρίσκεται στο ύψωμα κάτω 
από την περιοχή με τους τάφους, του οποίου αποκαλύφθηκε η έκταση και 
το σχέδιο: περιλαμβάνει 4 δωμάτια, εκ των οποίων το ένα έχει στο 
εσωτερικό μία ορθογωνισμένη κατασκευή, από την οποία συλλέχθηκαν 
ορισμένα  ΜΜ Ι αγγεία. In situ εντοπίστηκαν ένα μεγάλο δισκοειδές ακόνι 
και το τριβείο του. Το δάπεδο ήταν μερικώς πλακοστρωμένο με κόκκινο 
σχιστόλιθο. Από τη μεριά του βράχου ανακαλύφθηκαν ένας μικρός 
θολωτός τάφος, με δύο λάρνακες ελλειπτικού σχήματος που περιείχαν τα 
υπολείμματα οστών και ορισμένα αγγεία χρονολογούμενα στην ΠΜ ΙΙΙ-ΜΜ 
Ι. 

Ο Έφορος Ν. Πλάτων προχώρησε στη συνέχεια σε ανασκαφικές έρευνες 
στη θέση Κεφάλα, Χονδρου Βιάννου, όπου είχαν αποκαλύφθεί οι 
εξωτερικοί τοίχοι ενός συγκροτήματος της ΥΜ ΙΙΙ περιόδου (Υστερομινωική 
ΙΙΙ). Διακρίνονται περίπου 30 δωμάτια, πρόκειται για το μεγαλύτερο 
γνωστό συγκρότημα της ΥΜ ΙΙΙ στην Κρήτη. ‘Εχουν διατηρηθεί η είσοδος 
του αμυντικού περιβόλου με τις παραστάδες της, ένα μέρος της νότιας 
πρόσοψης (ενν. του περιβόλου) κτισμένο με μεγάλους λαξευτούς λίθους 
και ένα συγκρότημα δωματίων. Συλλέχθηκε πλούσια κεραμική καθώς και 
ποσότητα σφαιρικών και κυλινδρικών υφαντικών βαρών. Εντοπίστηκε και 
ένα πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής τη στιγμή του τοκετού. Το μόνο 
χάλκινο αντικείμενο είναι ένα εργαλείο σε σχήμα δρεπανιού. Στη θέση που 
ονομάζεται Αρακαλιές ή Αμπελιού ο  Πόρος ανασκάφθηκαν δύο ΜΜ Ι 
τάφοι, ανάλογοι με εκείνους στα Γαλανά Χαράκια με ταφικούς πίθους ή 
σαρκοφάγους. Ο ένας ήταν συλημμένος και σχετικά φτωχός.  Ο δεύτερος 
έδωσε μία υδρία ή μικρό πίθο με πολλές τοξωτές λαβές στο σώμα και στο 
πώμα και δύο αγγεία φωλεόσχημα. 
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Με την ευκαιρία ανασκάφηκαν και ορισμένοι παλαιοχριστιανικοί τάφοι που 
βρισκόταν εκεί κοντά. Πρόκειται για επιμήκεις λάκκους επενδυμένους με 
πλάκες. Ο ένας περιείχε πολλαπλές ταφές. Στις προσφορές 
συγκαταλέγονται: μικρά απλά αγγεία, ένα πολυγωνικό μυροδοχείο 
διακοσμημένο με σταυρούς ανάγλυφους καθώς και άλλα μοτίβα, μια μικρή 
χάλκινη πόρπη ζώνης και οι κρίκοι σκουλαρικιών μιας νεαρής κοπέλας. 

Κοντά στο χωριό Νιπηδητός ο Έφορος Ν. Πλάτων ανέσκαψε ένα λακκοειδή 
τάφο επενδυμένο και καλυμμένο με πλάκες, εντελώς άδειο ωστόσο. 
Πλησίον διακρίνεται μεγάλο, ορθογώνιο κτήριο, πιθανώς της ΥΜ Ι. Μικρή 
ανασκαφική τομή εντόπισε θραύσματα πίθων της ΥΜ Ι και ποσότητα άλλων 
μινωικών οστράκων. Πιθανώς πρόκειται για οικισμό προελληνικό, που 
έδωσε και το όνομά του στο χωριό. 
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  Από τ’ ανέκδοτα της Βιάννου 

                   Του Μιχάλη Κυριακάκη 

 Η κολοκυθιά στον Άη Γιώργη τον Πλατανίτη 

 Καθυστερούσε μια βραδιά να γυρίσει στο σπίτι του ο γέρο Ρατοφτοβασίλης, να γυρίσει 
από τον Άγιο Νικόλαο που είχε πάει να ποτίσει το περβόλι του. Τα παιδιά του 
ανησυχούσαν και συγκεντρωμένα στο σπίτι του πατέρα τους σκεφτόταν τι πρέπει να 
κάνουν. 

   Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και ο Γεροβασίλης με τη θυμοσοφία που τον χαρακτήριζε, 
άρχισε να λέει: Καθυστέρησα να φύγω από το περβόλι, γιατί το νερό ήταν λίγο και 
περίμενα να το ποτίσω όλο. Πολύ όμως καθυστέρησα στο δρόμο πριν από τον Άη Γιώργη 
τον Πλατανίτη. 

  Όπως έριξα μια ματιά προς τα Τσιγκούνια και είδα τη μούρη μιας κολοκυθιάς να 
σέρνεται, όπως ένα μικρό παιδί και να προχωρεί στην πλαγιά, γεμάτη ανθούς και 
κολοκύθια. Πέρασε το δρόμο και προχωρούσε στην πάνω από αυτό πλαγιά. Με πολύ 
δυσκολία πέρασα εγώ και ο γάιδαρος χωρίς να την πατήσουμε. 

  Με περιέργεια τον άκουγαν τα παιδιά του, γελούσαν και του είπαν πού το βρήκε το 
παραμύθι αυτό. Σοβαρεύτηκε ο γέρο Βασίλης και λέει. Εγώ σας λέω  αυτό που είδα κι να 
ετοιμαστείτε πρωί-πρωί, πριν πάνε άλλοι  να μαζέψουμε τα κολοκύθια      

  Τ’ άκουσε ο γαμπρός ο Γιώργης του Βλαχάκη και Βλάχου το πες, όλοι οι Βλάχοι το 
ξέρουν. Πρωί –πρωί ο Βλαχονικολής βρέθηκε στον Άη Γιώργη ψάχνοντας να βρει τη 
μεγάλη κολοκυθιά, αλλά όλες μικρές με τους κίτρινους ανθούς τους στόλιζαν τα 
περβόλια έτοιμοι για τους βαιαννίτικους ντολμάδες και ο Βλαχονικιλής μονολογεί: Τα 
όνειρα της νύχτας η μέρα τα κάνει σκόνη του αέρα. 

 

Το δελτίο καιρού 

  Σταμάτησε ο Πετροκωσταντής να παρακολουθεί τα σημάδια του καιρού όπως τα έμαθε 
από τους προγόνους του. Τα λευκά ή μαύρα σύννεφα, κάθε πρωί πάνω από τις 
χονδριγιανές κορφές, το φεγγάρι αν είναι πλάγιο ή όρθιο, αν η γάτα κοιμάται δίπλα στον 
τζάκι κουβαριαστή  κ. ά.  Άκουσε στο καφενείο από το ραδιόφωνο τη μετάδοση δελτίου 
καιρού κι αγόρασε δικό του μικρό για να το ακούει κάθε βράδυ στο σπίτι του και να 
προγραμματίζει τις δουλειές του. Καλά τα πήγαινε κάμποσες ημέρες. Αλλά και αρκετές 
άλλα έλεγε το δελτίο και άλλα αντιμετώπιζε την ημέρα ο Πετροκωνσταντής. 

    Μια βραδιά, από νωρίς ξέσπασε δυνατή βροχή, κι όλοι οι χωριανοί κλείστηκαν στα 
σπίτια τους. Σούπα από ξινόχοντρο ήταν το φαγητό της οικογένειας και η απόλαυση της 
ζεστασιάς του τζακιού στη συνέχεια. Έξω η βροχή δε σταματά. Το ραδιοφωνάκι μεταδίδει 
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για ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Θυμώνει ο γέρο Κωνσταντής, παίρνει το 
ραδιόφωνο, ανοίγει την  και το βάνει κάτω από την κουτσουνάρα λέγοντας: 

Χόρτασε μωρέ νερό και να μάθεις να μη μας κοροϊδεύεις.    

 

 Συμβουλή στους αγρότες 

Από την πρώτη βροντή του Οκτώβρη 

ως τα τέλη του Απρίλη, λιάζει, βρέχει ή βροντά, 

 το ρασί του πρέπει πάντα να κρατά.   

 

Με πολύ κουράγιο 

 

Πασούλι ξύλο στη φωτά, 

έξω κάνει παγωνιά. 

Ο γάιδαρος του ψοφά στην αυλή,  

κι έχει μουσαφίρι που τον αγαπά πολύ. 

Η γυναίκα του κοιλοπονά, 

κι αυτός περιμένει το μποναμά. 
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
του ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 

Του Αντώνη Ε. Στιβακτάκη 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Ο Χόνδρος Βιάννου και η ευρύτερη περιφέρειά του έχουν σημαντική 
παρουσία στη φύση, στην ιστορία και στη ζωή τουλάχιστον από την εποχή του 
χαλκού και ακολούθησε στην ιστορική διαδρομή την τύχη της ευρύτερης περιοχής 
της Βιάννου. 

Στο Χόνδρο ιχνηλατούμε αξιόλογα ιστορικά στοιχεία της μινωικής εποχής και 
των αρχαϊκών, αρχαίων, κλασσικών, ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων. 

Επίσης συναντούμε αρκετά παλαιοχριστιανικά στοιχεία και εμφανή ίχνη της 
βυζαντινής εποχής. 

Κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας ο Χόνδρος βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. 
Αρχικά ανήκε διοικητικά στο Σεξτέριο του Αγίου Μάρκου (Sexterio San Marco) και 
στην τούρμα του Ρίζου ή Ριζοκάστρου. 

Μετά τον 14ο μ.Χ. αιώνα που άλλαξε η διοικητική δομή της 
βενετοκρατούμενης Κρήτης, ο Χόνδρος υπαγόταν στο Τεριτόριο του Χάνδακα και 
στην Καστελλανία Μπελβεντέρε (Belvedere). 

Κατά την Τουρκοκρατία τα Τετιτόρια μετονομάσθηκαν σε Πασαλίκια και ο 
Χόνδρος εντάχθηκε στο Πασαλίκι του Χάνδακα και στο Κανδιλίκι (Επαρχία) Ρίζου ή 
Ριζοκάστρου, που από το 1823 έως το 1867 μετονομάσθηκε σε Αρκαδία, και από το 
1867 σε Βιάννο και εντάχθηκε διοικητικά στο Πασαλίκι του Λασιθίου. 

Τους χριστιανούς του Χόνδρου εκπροσωπούσαν κατ’ εκείνη τη χρονική 
περίοδο ο Καπετάνιος και οι άλλοι Δημογέροντες, οι οποίοι μετά την Επανάσταση 
του 1821-1830 ήταν αιρετοί. 

Το έργο τους πρέπει να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί οι χριστιανοί στο 
Χόνδρο ήταν μειοψηφία και οι οθωμανοί κάτοικοί του, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 
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150 χρόνια της Τουρκοκρατίας, ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικοί προς τους χριστιανούς 
και φημίζονταν για την αγριότητα και τη σκληρότητά τους. 

Από ιστορικά έγγραφα γνωρίζουμε έναν τουλάχιστον Δημογέροντα - 
Καπετάνιο του Χόνδρου, τον καπετάν Αναγνώστη «υιό παπα-Δημήτρη», ο οποίος 
μάλιστα έχαιρε ευρύτερης αναγνώρισης μεταξύ των χριστιανών κατοίκων της 
περιοχής και αναφέρεται ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Επαρχίας Αρκαδίας 
(πρώην Ρίζου, μετέπειτα Βιάννου) στο Κρητικό Συμβούλιο, το οποίο διηύθυνε τη 
μεγάλη Επανάσταση κατά των Τούρκων μεταξύ των ετών 1821-1830. 

Με τον Οργανικό Νόμο του 1868 (Δημοτικός Νόμος «περί συστάσεως 
Δήμων» κλπ) η Επαρχία Βιάννου (έτσι μετονομάσθηκε από Επαρχία Αρκαδίας, 
όπως λεγόταν τότε) χωρίστηκε σε τρεις νεοϊδρυθέντες Δήμους: Βιάννου, Αγίου 
Βασιλείου και Μουρνιών.  

Ο Χόνδρος με την Άνω Βιάννο, την Κάτω Βιάννο και το Βαχό δημιούργησαν 
το Δήμο Βιάννου με έδρα την Άνω Βιάννο.  

Σε επίσημο έγγραφο του έτους 1879 ο Εμμανουήλ Γ. Σερμάκης υπογράφει 
ως Δημογέροντας Χόνδρου.     

Επί «Κρητικής Πολιτείας» η δημόσια διοίκηση της Κρήτης εξακολουθούσε να 
έχει την ίδια οργάνωση με εκείνη που είχε επιβάλει ο Κανονισμός των Μεικτών 
Συμβουλίων του Οργανικού Νόμου το 1868. Διατηρήθηκαν οι πέντε επιμέρους 
Διοικήσεις (Νομοί), οι Επαρχίες, οι Έπαρχοι και οι Δήμοι.  

Η Επαρχία Βιάννου εξακολούθησε να ανήκει στη Διοίκηση Λασιθίου, όπου 
είχε υπαχθεί το 1868, και να είναι χωρισμένη στους τρεις προαναφερόμενους 
Δήμους.  Κάθε Δήμος διατήρησε τα ίδια χωριά που είχε. Έτσι ο Χόνδρος ανήκε και 
πάλι στο Δήμο Βιάννου στον οποίο εκπροσωπούνταν από αιρετό ειδικό Πάρεδρο.  

Εκείνη τη χρονική περίοδο ειδικός Πάρεδρος του Χόνδρου στο Δήμο Βιάννου 
ήταν ο Γεώργιος - Γιώργης Κ. Ψαρολογάκης, συμβολαιογράφος Βιάννου, ο οποίος 
παντρεύτηκε στην Άνω Βιάννο, εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί και είναι ο γενάρχης των 
«Ψαρολόγων» της Άνω Βιάννου.  

Την ίδια χρονική περίοδο τη «Δημογεροντία» του Χόνδρου αποτελούσαν 
σεβαστοί τοπικοί άρχοντες με γενική αναγνώριση και προσφορά. Πρόκειται για τον 
Χατζη - Ιωάννη Λιαπάκη, τον Εμμανουήλ Σερμάκη και το Νικόλαο - Αναγνώστη 
Γιαμαλάκη (Γιαμαλοδάσκαλο). Επίσης, ο ιερέας του χωριού, που ήταν ο π.  Ματθαίος 
Κεγιαδάκης (παπα - Μαθιός), πιθανότατα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1880, και εν 
συνεχεία Ιερομόναχοι από το Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Αγία Μονή.  
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΟΝΔΡΟΥ 

Το έτος 1911 ο Δήμος Βιάννου καταργήθηκε και ο Χόνδρος έγινε έδρα του 
ομώνυμου αγροτικού Δήμου, όπως συνέβη εξάλλου και με τα άλλα χωριά που 
αποτελούσαν το Δήμο Βιάννου. 

Ο Αγροτικός Δήμος Χόνδρου διατηρήθηκε έως το έτος 1925, και κατ’ αυτή τη 
χρονική περίοδο υπηρέτησαν ως διορισμένοι Δήμαρχοι οι εξής: 

 Μιχαήλ Νικ. Μανετάκης - Μαντομιχάλης, πατέρας του π. Νικολάου Μανετάκη 
(έτ. γεν. 1874). 

 Ιωάννης Νικ. Γιαμαλάκης, γιος του Γιαμαλοδάσκαλου (έτ. γεν. 1883). 
 Γεώργιος Ε. Ψαρολογάκης, ο αποκαλούμενος έκτοτε Δήμαρχος και τα παιδιά 

του Δημαρχάκια (έτ. γεν. 1882). 
 Ζαχαρίας Νικ. Μανετάκης, πατέρας του Κωνσταντίνου Μανετάκη -Περίεργου 

(έτ. γεν. 1876). 
 Αντώνιος Εμμ. Στιβακτάκης - Τσουραντώνης, γαμπρός του Γιαμαλοδάσκαλου 

(έτ. γεν. 1889). 
 Δημήτριος Νικ. Βαβουρανάκης, γέρος Μπαμπουράνης (έτ. γεν. 1874). 
 Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης - Αχεντριανός (έτ. γεν. 1886). 
 Νικόλαος Εμμ. Σερμάκης - Σερμονικολής (έτ. γεν. 1886). 
 Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης - Γιαμαλονικολής, γιος του γέρο Γιαμαλογιάννη (έτ. γεν. 

1893). 
 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ  

Στις αρχές του 1925 καταργήθηκε ο αγροτικός Δήμος Χόνδρου, καθώς και ο 
παρακείμενος αγροτικός Δήμος Κάτω Βιάννου.  

Ο Χόνδρος μαζί με την Κάτω Βιάννο που απέχει από το Χόνδρο περί τα 
1.500μ. αποτέλεσαν μια ενιαία Κοινότητα με έδρα το Χόνδρο (ΦΕΚ 27/1925, τ. Α΄).  
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Έγιναν εκλογές και στις 15 Ιουλίου 1925 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι 
εκλεγέντες κοινοτικοί σύμβουλοι και εξέλεξαν παμψηφεί ως Πρόεδρο της Κοινότητας 
τον Ιωάννη Ν. Γιαμαλάκη από το Χόνδρο και επίσης παμψηφεί ως Αντιπρόεδρο και 
Αναπληρωτή του Προέδρου το Γρηγόριο Σταματουλάκη από την Κάτω Βιάννο. 

Η ακριβής σύνθεση του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν η εξής: 

Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης (Πρόεδρος) 

Γρηγόριος Σταματουλάκης (Αντιπρόεδρος) 

Ζαχαρίας Ν. Μανετάκης (Μέλος) 

 Γεώργιος Δ. Σχοινάκης (Μέλος) 

 Γεώργιος Ι. Χρηστάκης (Μέλος) 

Ο Γρηγόριος Σταματουλάκης και ο Γεώργιος Ι. Χρηστάκης ήταν οι 
εκπρόσωποι της Κάτω Βιάννου στο Κοινοτικό Συμβούλιο. 

Το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο διόρισε με την υπ’ αριθμ. 5/8.8.1925 
παμψηφεί απόφασή του ως Γραμματέα της Κοινότητας τον Πρεσβύτερο Γεώργιο Κ. 
Μηλιαρά, καταγόμενο από την Κάτω Βιάννο, γαμπρό του Γιαμαλοδάσκαλου, ο 
οποίος ήταν συγχρόνως εφημέριος στην ενορία Χόνδρου και δάσκαλος στο Δημοτικό 
Σχολείο Χόνδρου. Το μηνιαίο «επιμίσθιο» που ελάμβανε ήταν πενήντα (50) δραχμές. 

Το Νοέμβριο του 1925 η Κάτω Βιάννος αποσπάστηκε από την Κοινότητα 
Χόνδρου και δημιούργησε δική της Κοινότητα. 

Ο Χόνδρος με τους συνοικισμούς του (Κωστιανός, Μύλος, Περβόλα, 
Αποστολιανός, Χόνδρος και Θυμιανός - ο Βασιλειανός είχε εγκαταλειφθεί από το 
1920) αποτέλεσαν την Κοινότητα Χόνδρου. 

Έτσι μετά την αποχώρηση της Κάτω Βιάννου έγιναν εκλογές και εξελέγησαν 
οι εξής: 

Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης, Δημήτριος Ν. Μανετάκης Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης, 
Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης και Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης. 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της Κοινότητας διετέλεσαν κατά σειρά οι εξής: 

♦ Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης (20.12.1925 έως 2.7.1927)  
Δημήτριος Ν. Μανετάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης (3.7.1927 έως 14.8.1928)  
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Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Δημήτριος Ν. Μανετάκης (15.8.1928 έως 10.9.1929)  
Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης (Αντιπρόεδρος) 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτών των Κοινοτικών Αρχόντων ανανεώθηκε η 
θητεία του ιερέα Γεωργίου Κ. Μηλιαρά ως Γραμματέα της Κοινότητας (απόφ. 
3/15.2.1927 και 6/26.6.1927), υποβλήθηκε αίτηση-παράκληση στα Υπουργεία 
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών να αποσπαστεί διοικητικά η Κοινότητα 
Χόνδρου από το Νομό Λασιθίου και να υπαχθεί στο Νομό Ηρακλείου (απόφ. 
2/6.2.1927 και 11/15.5.1929). Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες, για να γίνει 
γέφυρα στον ποταμό Διακονιάρη, που θα ένωνε τους συνοικισμούς Χόνδρου και 
Θυμιανού (απόφ. 10/5.5.1929). Τελικά η γέφυρα έγινε 22 χρόνια αργότερα, το έτος 
1951. 

Στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν το έτος 1929 εξελέγησαν οι εξής: Μιχαήλ 
Δ. Στεφανάκης, Εμμανουήλ Μιχ. Παπαδάκης, Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης, Ανδρέας Ε. 
Ψαρολογάκης και Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης. 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της Κοινότητας διετέλεσαν κατά σειρά οι εξής: 

♦ Εμμανουήλ Μιχ. Παπαδάκης (10.10.1929 έως 2.11.1929) 
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Ανδρέας Ε. Ψαρολογάκης (3.11.1929 έως 31.8.1930)  
Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.9.1930 έως 31.8.1931)  
Εμμανουήλ Μιχ. Παπαδάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Μιχ. Παπαδάκης (1.9.1931 έως 31.8.1932)  
Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.9.1932 έως 31.8.1933)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης (1.9.1933 έως Μάρτιος 1934) 
     Αντιπρόεδρος: ; 
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Κατά τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω Κοινοτικών Αρχόντων έγινε δεκτή η 
παραίτηση του βαριά ασθενούντος Γραμματέως της Κοινότητας ιερέως Γεωργίου Κ. 
Μηλιαρά και διόρισαν στη θέση του ως νέο Γραμματέα το Μιχαήλ Γ. Γιαμαλάκη 
(Γιαμαλομιχάλης).   

Στις 11 Φεβρουαρίου 1934 έγιναν κοινοτικές εκλογές και εκλέχτηκαν στην 
Κοινότητα Χόνδρου οι εξής: 

Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης, Νικόλαος Ζαχ. Μορφουλάκης, Γεώργιος Ε. 
Σερμάκης, Γεώργιος Μιχ. Στιβακτάκης και Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης. 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της Κοινότητας διετέλεσαν κατά σειρά οι εξής: 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (7.5.1934 έως 31.12.1934)  
Νικόλαος Ζαχ. Μορφουλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Νικόλαος Ζαχ. Μορφουλάκης (1.1.1935 έως 31.12.1935)  
Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (1.1.1936 έως 31.12.1936)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Γεώργιος Μιχ. Στιβακτάκης (1.1.1937 έως 12.5.1945)  
Αντιπρόεδρος: ; 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η θητεία του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου διήρκησε 
από τις 7 Μαΐου 1934 έως 12 Μαΐου 1945, δηλαδή μία δεκαετία, λόγω της 
Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 και εν συνεχεία του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
και της Γερμανικής Κατοχής, εξαιτίας των οποίων δεν έγιναν κοινοτικές εκλογές. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω Κοινοτικών Αρχόντων έγινε 
προσπάθεια ανέγερσης Κοινοτικού Καταστήματος, που όμως δεν ευοδώθηκε. Έγινε 
προσπάθεια «καταρτισμού και συντάξεως κτηματολογίου ακινήτου περιουσίας» της 
περιφέρειας Χόνδρου. Διορίστηκε ως ειδικός Ληξίαρχος της Κοινότητας ο ήδη 
Γραμματέας Μιχαήλ Γ. Γιαμαλάκης. Διετέθη το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων 
δραχμών (1.500δρχ.) στο Γυμνάσιο Βιάννου, για την κάλυψη αναγκών του. Επίσης 
εκφράστηκε προς τους αρμόδιους η ευχή και η παράκληση να μεταφερθεί η έδρα του 
Ειρηνοδικείου από τον Πεύκο στην Άνω Βιάννο. 

Η τελευταία πριν από την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (28.10.1940) 
Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χόνδρου είναι η υπ’ αριθμ. 24/29.9.1940 και 
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αφορά την πληρωμή χιλίων διακοσίων δραχμών (1.200δρχ.) στον Εμμανουήλ Ν. 
Συμιανάκη ως ενοίκιο του Κοινοτικού Καταστήματος. 

Η πρώτη Απόφαση μετά την κήρυξη του Πολέμου είναι η υπ’ αριθμ. 
25/3.11.1940 και αφορά την υπόδειξη δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής 
χορηγήσεως εφεδρικού επιδόματος. 

Χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθμ. 31/24.11.1940 Απόφαση του εν λόγω 
Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία διατίθεται από το ταμείο της Κοινότητας το 
ποσόν των πέντε χιλιάδων δραχμών (5.000δρχ.) για την ενίσχυση των ηρωικώς 
αγωνιζομένων Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος κατά των Ιταλών εισβολέων.  

Δύο ημέρες πριν αρχίσει η Μάχη της Κρήτης (20.5.1941) το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Χόνδρου λαμβάνει τρεις τρέχουσας σημασίας αποφάσεις (υπ’ αριθμ. 10-
11-12/18.5.1941) για την ενοικίαση του κοινοτικού φόρου επί των δημητριακών έτους 
1941 και την ψήφιση του απολογισμού της Κοινότητας οικονομικού έτους 1939-40.  

Η πρώτη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χόνδρου υπό ιταλογερμανική 
κατοχή είναι η υπ’ αριθμ. 13/22.6.1941 και αφορά την ενοικίαση κοινοτικού φόρου 
2% επί των δημητριακών κλπ.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής οι αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Χόνδρου είναι τρέχουσας σημασίας με τις οποίες αντιμετωπίζονται ζητήματα και 
προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι π.χ. η υπ’ αριθμ. 2/30.4.1943 με την 
οποία ρυθμίζονται θέματα της «ποτιστικής περιόδου από 10/3 έως 20/10/1943» και η 
υπ’ αριθμ. 4/16.5.1943 με την οποία ψηφίστηκε ο απολογισμός της Κοινότητας 
χρήσεως 1941-42.  

Η πρώτη καταχωρημένη στο «Βιβλίο Αποφάσεων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου» Απόφαση μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς είναι η υπ’ 
αριθμ. 1/11.2.1945 την οποία για ιστορικούς λόγους καταχωρούμε και αναφέρουμε.  

Η θητεία των παρόντων Κοινοτικών Αρχόντων, που άρχισε στις 7.5.1934, 
έληξε στις 12.5.1945 και η τελευταία Απόφασή τους είναι η υπ’ αριθμ. 2/5.3.1945 με 
την οποία ορίζεται η απαγορευτική ζώνη βοσκής αιγοπροβάτων στην περιφέρεια 
Χόνδρου.  

Οφείλουμε να σημειώσουμε και να επισημάνουμε ότι οι εν λόγω Κοινοτικοί 
Άρχοντες, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, χειρίστηκαν τα διάφορα 
θέματα με σωφροσύνη, ευφυΐα και γνήσιο πατριωτισμό και το χωριό διήλθε τις 
συμπληγάδες αυτής της τραγικής περιόδου της ιστορίας μας ηθικά και υλικά άβλαβο.  
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Από τις 13 Μαΐου 1945 ανέλαβε Πρόεδρος της Κοινότητας Χόνδρου ο 
Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Γιαμαλομανώλης), Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ζ. 
Μανετάκης (Περίεργος) και Μέλος ο Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης. Η θητεία των εν λόγω 
Κοινοτικών Αρχόντων έληξε στις 25 Ιανουαρίου 1947.  

Από τις 26 Ιανουαρίου 1947 το Κοινοτικό Συμβούλιο Χόνδρου έχει την εξής 
σύνθεση:  

Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης (Πρόεδρος)  

Αριστείδης Ε. Ζαϊμάκης (Μέλος)  

Εμμανουήλ Ι. Κοντάκης (Μέλος) 

Νικόλαος Ζ. Μορφουλάκης (Μέλος) 

Γεώργιος Ε. Παπαδάκης (Μέλος) 

Το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο παύθηκε στις 21.4.1947 (αριθμ. πρ. 
9/21.4.1947) και αξίζει να αναφερθεί ότι στο διάστημα των τεσσάρων περίπου μηνών 
που διοίκησε το χωριό έλαβε 18 αποφάσεις με σημαντικότερη την υπ’ αριθμ. 
18/16.4.1947 με την οποία ρυθμίστηκε η κατανομή των «αρδευτικών υδάτων» των 
πηγών Πάνω και Κάτω Φλέγας στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.  

Από τις 21.4.1947 το Κοινοτικό Συμβούλιο Χόνδρου έχει την παρακάτω 
σύνθεση: 

Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Πρόεδρος) 

Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης (Μέλος)  

Γεώργιος Ε. Σερμάκης (Μέλος) 

Γεώργιος Μ. Στιβακτάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (Μέλος)  

Εξ’ αυτών οι Γεώργιος Ε. Σερμάκης και Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης δεν 
προσήλθαν να ορκιστούν και αντικαταστάθηκαν από τον Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκη 
και από τον Κωνσταντίνο Π. Βασιλάκη, ο οποίος όμως δεν προσήλθε να ορκιστεί.  

Τελικά στις 7 Ιουλίου 1947 το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:  

Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Πρόεδρος) 



 161 

Γεώργιος Μ. Στιβακτάκης (Αντιπρόεδρος) 

Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (Μέλος)  

Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης (Μέλος, από 5.9.1947).  

Αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 36/2.11.1947 Απόφασή του 
κατήργησε την ισχύουσα (μόλις από 16.4.1947) Απόφαση και «ανακατένειμε» εκ 
νέου τα αρδευτικά ύδατα των πηγών Πάνω και Κάτω Φλέγας.  

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1948 επικρατεί μια «έκρυθμη», θα 
λέγαμε, κατάσταση στα κοινοτικά πράγματα του Χόνδρου.  

Στις 23.4.1948 ο Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης παρέδωσε τη σφραγίδα της 
Κοινότητας στον Κωνσταντίνο Ζ. Μανετάκη. Όμως στις 14.6.1948 ο Κωνσταντίνος Ζ. 
Μανετάκης παρέδωσε ξανά τη σφραγίδα της Κοινότητας στον Εμμανουήλ Γ. 
Γιαμαλάκη. Μετά από τέσσερις ημέρες, στις 20.6.1948, ο Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης 
παραδίνει τη σφραγίδα της Κοινότητας και πάλι στον Κωνσταντίνο Ζ. Μανετάκη, ο 
οποίος διοικεί την Κοινότητα Χόνδρου έως και τις 29 Ιανουαρίου 1950.  

Η σύνθεση του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου ήταν η εξής: 

Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης (Πρόεδρος) 

Εμμανουήλ Δ. Γιαμαλάκης (Μέλος) 

Αριστείδης Ε. Ζαϊμάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (Μέλος)  

Οι δύο τελευταίοι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεων, δεν 
προσήρχοντο στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου έως το τέλος της θητείας 
του.  

Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο ήταν υπ’ 
αριθμ. 1/10.10.1948 με την οποία καταργούνταν οι μέχρι τότε αντίστοιχες αποφάσεις 
για την κατανομή των αρδευτικών υδάτων των πηγών του Αγίου Γεωργίου (Πάνω και 
κάτω Φλέγα) και ρυθμίζονταν με την εν λόγω απόφαση. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 
23/15.8.1949 απόφασή του ρύθμιζε την κατανομή των αρδευτικών υδάτων του Γέρο 
ποταμού και τα συναφή προκύπτοντα θέματα.  
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Στις 30 Ιανουαρίου 1950 ο Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης παρέδωσε τη 
σφραγίδα της Κοινότητας στον Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκη και το νέο Κοινοτικό 
Συμβούλιο είχε την ακόλουθη σύνθεση: 

Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Πρόεδρος) 

Σταύρος Μ. Ζαχαράκης (Μέλος) 

Μιχαήλ Ζ. Λιαπάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκης (Μέλος) 

Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (Μέλος)  

Το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπ’ αριθμ. 21/2.7.1950 σημαντική 
απόφαση για τη διάνοιξη αμαξιτού δρόμου που θα συνέδεε το χωριό με την κεντρική 
οδική αρτηρία «Ηράκλειο - Άνω Βιάννος». Η απόφαση αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων 
και τα εξής: «… Η Κοινότητα αναλαμβάνει τον αγώνα δι’ οιασδήποτε φύσεως 
εμπόδια παρουσιασθούν κατά τη διάνοιξιν της αμαξιτής κοινοτικής οδού εκ Πόρου 
Μπατζίκη μέχρι Χόνδρον, ήτοι απαλλοτριώσεως ιδιωτικών κτημάτων, αγωγάς, 
προσωρινά μέτρα και διά παντός είδους εμπόδια…».  

Την εκπόνηση της σχετικής μελέτης ανέλαβε ο ιδιώτης μηχανικός Ρ. Αλεξίου.  

Στις 15 Απριλίου 1951 έγιναν κοινοτικές εκλογές και εξελέγησαν οι εξής: 
Σταύρος Μ. Ζαχαράκης, Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης, Εμμανουήλ Γ. Παπαδάκης, 
Γεώργιος Αντωνίου Θεοδοσάκης και Ιωάννης Ματθαίου Βασιλάκης.  

Στις 16.4.1951 ο μέχρι τότε Πρόεδρος Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης παρέδωσε 
τη σφραγίδα της Κοινότητας στον Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκη, ο οποίος την παρέδωσε 
με τη σειρά του στις 16.5.1951 και πάλι στον Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκη που ήταν ο 
μειοψηφών Κοινοτικός Σύμβουλος των εκλογών, που είχαν διενεργηθεί στις 
15.4.1951. Τελικά παρέλαβε τη σφραγίδα της Κοινότητας ο Σταύρος Μ. Ζαχαράκης, 
ο οποίος στην ψηφοφορία που έγινε στις 20.5.1951 μεταξύ των μελών του 
νεοεκλεγέντος Κοινοτικού Συμβουλίου, εξελέγη Πρόεδρος της Κοινότητας.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας διετέλεσαν Πρόεδροι της Κοινότητας 
Χόνδρου οι εξής:  

♦ Σταύρος Μ. Ζαχαράκης (20.5.1951 - 15.12.1951)  
Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Γ. Παπαδάκης (16.12.1951 - 31.12.1952)  
Ιωάννης Ματθ. Βασιλάκης (Αντιπρόεδρος) 



 163 

♦ Γεώργιος Αντων. Θεοδοσάκης (1.1.1953 - 19.12.1953)  
Σταύρος Μ. Ζαχαράκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (20.12.1953 - 13.2.1954)  
Ιωάννης Ματθ. Βασιλάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Γεώργιος Αντων. Θεοδοσάκης (14.2.1954 - 31.12.1954)  
Σταύρος Μιχ. Ζαχαράκης (Αντιπρόεδρος) 

Κατά τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω Κοινοτικών Αρχόντων έγιναν τα 
εξής: 

Κανονίστηκε η σειρά του ποτισμού σε όλα τα δέματα της Κοινότητας (δέματα 
Κωστιανού, Λενικού, Κουτσουρολιάς), το απονέρι των δεμάτων και τα συναφή 
(1951). Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου από τον 
Πόρο Μπατζίκη έως το χωριό και εντός του 1951 ήρθε και το πρώτο αυτοκίνητο σ’ 
αυτό. Έγινε η γέφυρα στον ποταμό Διακονιάρη και ενώθηκαν «οδικά» οι συνοικισμοί 
Χόνδρου και Θυμιανού (1951). Δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε εν μέρει η διάνοιξη 
του αμαξιτού δρόμου από το χωριό έως τις Βόλιτες (αρχικά) και στη συνέχεια έως την 
εκκλησία του Αϊ-Γιώργη του Βαγιωνίτη (1953-54).  

Με την υπ’ αριθμ. 5/10.2.1952 Απόφαση δημιουργήθηκαν δύο περιφέρειες 
μονίμων αγροφυλάκων στην περιοχή του Χόνδρου:  

 Η περιφέρεια του χωριού (λεκανοπέδιο, γύρω ημιορεινή και ορεινή ζώνη) με 
μόνιμη έδρα του αγροφύλακα το χωριό. 

 Η περιφέρεια του αιγιαλού (Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, Πλάτη, Καστρί, 
Καμπουλά, Άγιος Ιωάννης, Δέρματος, περιοχή Κρασά κλπ) με μόνιμη έδρα του 
αγροφύλακα τον Αϊ-Γιώργη.  

Πολύ χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθμ. 48/13.9.1953 απόφαση του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Χόνδρου για «την ψήφιση πιστώσεων υπέρ των 
σεισμοπαθών των Ιονίων νήσων».  

Στις 21 Νοεμβρίου 1954 έγιναν Κοινοτικές Εκλογές και εξελέγησαν οι εξής:  

Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης, Βασίλειος Ε. Κρασανάκης, Σταύρος Μιχ. 
Ζαχαράκης, Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης και Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης  

Ο Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης παραιτήθηκε το 1955 και αντικαταστάθηκε από τον 
Αντώνιο Δ. Μανετάκη.  

Πρόεδροι της Κοινότητας διετέλεσαν κατά σειρά οι εξής:  
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♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.1.1955 έως 31.12.1955)  
Βασίλειος Ε. Κρασανάκης (Αντιπρόεδρος) 

♦ Αντώνιος Δ. Μανετάκης (1.1.1956 έως 16.5.1959)  
Αντιπρόεδρος: ;   

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω Κοινοτικών Αρχόντων έγιναν τα 
εξής:  

Η Κοινότητα Χόνδρου έγινε μέλος του συσταθέντος δια της υπ’ αριθμ. 
34022/1954 αποφάσεως της Νομαρχίας Ηρακλείου «Συνδέσμου των Κοινοτήτων της 
Επαρχίας Βιάννου».  

Τη θέση του μέχρι τότε Γραμματέα της Κοινότητας Μιχαήλ Γ. Γιαμαλάκη πήρε 
ύστερα από σχετική πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου ο Δημήτριος Μιχ. 
Στεφανάκης - Στεφανοδημήτρης (1956).  

Κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το δίκτυο ύδρευσης του χωριού με 
συλλεκτήρια νερού των πηγών Αμυγδάλου, Χωστής Βρύσης, Φραμμένου 
Ξυναχλάδας και αντίστοιχης κεντρικής δεξαμενής στη θέση Πηγαϊδούλα σε χώρο που 
πρόσφερε ο Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης (1957). Το δίκτυο εξυπηρέτησε αρχικά 
τους συνοικισμούς Θυμιανός, Χόνδρος και Αποστολιανός.  

Στις 5 Απριλίου 1959 έγιναν Κοινοτικές Εκλογές και εξελέγησαν οι εξής:  

Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης, Σταύρος Μιχ. Ζαχαράκης, Βασίλειος Ε. 
Κρασανάκης, Μιχαήλ Γ. Παπαδάκης και Γεώργιος Αντ. Θεοδοσάκης. 

Πρόεδρος της Κοινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω 
Κοινοτικών Αρχόντων (από 17.5.1959 έως 16.8.1964) διετέλεσε ο Εμμανουήλ Αντ. 
Στιβακτάκης και Αντιπρόεδρος ο Σταύρος Μιχ. Ζαχαράκης.  

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς και πλέον θητείας του εν λόγω Κοινοτικού 
Συμβουλίου προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν τα εξής έργα:  

 Ανέγερση σύγχρονου διδακτηρίου του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου, με 
αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο εκπαιδευτικού προσωπικού, μαγειρεία και 
άλλους βοηθητικούς χώρους. Το σχολείο άρχισε να κτίζεται το 1961 και 
εγκαινιάστηκε το 1963.  



 165 

 Αρχική διάνοιξη και τελική διαμόρφωση του αμαξιτού δρόμου από τον Αϊ-Γιώργη 
το Βαγιωνίτη έως την παραλία (Βαγιά) και από τη Βαγιά δυτικά έως τον Αϊ-Γιάννη 
και τη Δέρματο.  

 Βελτίωση και τελική διαμόρφωση του δρόμου από τον «Πόρο Μπατζίκι» έως το 
χωριό και από το χωριό έως τον Αϊ-Γιώργη το Βαγιωνίτη.  

 Διάνοιξη αμαξιτού δρόμου από την Περβόλα προς το Κεφάλι όπου χτίστηκε το 
νέο διδακτήριο.  

 Διάνοιξη αμαξιτού δρόμου Χόνδρος - Κάτω Βιάννος (αληθινός άθλος!!!) κάτω 
από πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω της σφοδρής αντίδρασης παραγόντων της 
Κάτω Βιάννου, οι οποίοι αργότερα αναγνώρισαν δημόσια την ορθότητα και 
αναγκαιότητα της εν λόγω επιλογής.  

 Λιθόστρωση (καλντερίμι), τσιμεντόστρωση και καλλωπισμός οδών εντός του 
χωριού. 

 Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης εντός των συνοικισμών Θυμιανού, Χόνδρου και 
Αποστολιανού (δημιουργία αρκετών «κουτσουναριών» σε καίρια σημεία τους) 
και προέκταση του δικτύου στους συνοικισμούς Περβόλας, Μύλου και 
Κωστιανού.  

 Βελτίωση παλαιών και κατασκευή νέων φραγμάτων (δεμάτων) εκτροπής νερού 
στο Γέρο ποταμό και δημιουργία δικτύου ασφαλών, καλά σχεδιασμένων και 
κατανεμημένων αρδευτικών τσιμενταγωγών (καταπότες) στον κάμπο του χωριού 
και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου (Πάνω και Κάτω Φλέγα) συνολικού μήκους 
πλέον των 5.000!!! μέτρων. 

 Σχεδιασμός, δρομολόγηση και αρχή υλοποίησης (άρχισαν και προχώρησαν 
αρκετά οι εργασίες) της κατασκευής μεγάλου αρδευτικού φράγματος στο 
φαράγγι του Χόνδρου (Αχινόποδας-Πορτέλα), το οποίο όμως τα επόμενα χρόνια 
εγκαταλείφθηκε και δυστυχώς τελικά δεν υλοποιήθηκε.  

Η θητεία του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου έληξε στις 16 Αυγούστου 1964 
και διήρκησε πλέον των πέντε ετών. 

Προηγήθηκαν στις 5 Ιουλίου 1964 Κοινοτικές Εκλογές και εξελέγησαν οι εξής: 

Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης, Στυλιανός Γ. Ψαρολογάκης, Δημήτριος Μ. 
Παπαδάκης, Γεώργιος Αντ. Θεοδοσάκης, Νικόλαος Ανδρ. Θεοδοσάκης. 

Πρόεδρος διετέλεσε ο Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης, που παρέλαβε τη 
σφραγίδα της Κοινότητας στις 16.8.1964 από τον απερχόμενο Πρόεδρο, και 
Αντιπρόεδρος ο Στυλιανός Γ. Ψαρολογάκης. 

Το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο διοίκησε την Κοινότητα μια δεκαετία, έως το 
Σεπτέμβριο του 1974, λόγω της Δικτατορίας που μεσολάβησε. 
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Τη δεκαετία αυτή έγιναν τα εξής έργα: 

 Προσπάθεια ενίσχυσης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης με ανάλογες 
εργασίες που έγιναν στη θέση «Υπονερά». 

 Ίδρυση ενορίας στο συνοικισμό της Περβόλας (Μιχαήλ Αρχάγγελος -Αγία 
Αικατερίνη) για την εξυπηρέτηση των συνοικισμών Περβόλας, Μύλου και 
Κωστιανού. 

 Ηλεκτροδότηση της Κοινότητας το έτος 1969. 
 Σημαντική αγροτική οδοποιία (Περβόλα - Κόλυμποι - Πόρος Μέσης, Χόνδρος - 

Άγιος Νικόλαος - Κανονάς - Απεζεμπέ - Κυριακού - Άγιος Δημήτριος, κλπ). 
 Διάνοιξη γεώτρησης στην αγροτική περιοχή «Ψυχούλια» της Άνω Βιάννου, για 

λογαριασμό της Κοινότητας Χόνδρου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την 
ύδρευση του χωριού λόγω μη επάρκειας του παλαιού δικτύου. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1974, ύστερα από απόφαση της Κυβέρνησης Εθνικής 
Ενότητας ο Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης παρέδωσε τη σφραγίδα της Κοινότητας στο 
Γραμματέα της Δημήτριο Μιχ. Στεφανάκη κι αυτός στις 4.10.1974 την παρέδωσε 
στον Ιωάννη Ε. Κοντάκη, Διευθυντή του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου, ο 
οποίος ανέλαβε να διοικήσει την Κοινότητα Χόνδρου ως Πρόεδρος μέχρι να 
διεξαχθούν κοινοτικές εκλογές. 

Επί προεδρίας Ιωάννου Ε. Κοντάκη ελήφθη η υπ’ αριθμ. 34/1974 απόφαση 
του Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία προτεινόταν να δοθεί το όνομα «Καστρί» 
στον ραγδαία αναπτυσσόμενο παραλιακό οικισμό του Χόνδρου. 

Οι κοινοτικές εκλογές έγιναν κανονικά στις 30 Μαρτίου 1975 και εκλέχθηκαν 
οι εξής:  

Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Αντ. Μανετάκης, 
Γεώργιος Β. Κρασανάκης, Εμμανουήλ Γ. Ζαϊμάκης, Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκης. 

Ο Ιωάννης Ε. Κοντάκης παρέδωσε τη σφραγίδα της Κοινότητας στον 
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκη στις 1 Ιουνίου 1975. 
Αντιπρόεδρος του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Εμμανουήλ Αντ. 
Μανετάκης. 

 Κατά τη διάρκεια της θητείας του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου έγιναν τα 
εξής έργα:  

 Μεταφορά του νερού ύδρευσης με υπόγειο ασφαλές δίκτυο από την αγροτική 
περιοχή της Άνω Βιάννου στη δεξαμενή που χτίστηκε στο λόφο «Μαφεζέ» στο 
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βορειοανατολικό άκρο της Περβόλας. Συγχρόνως έγινε διακλάδωση του δικτύου 
εντός των συνοικισμών του χωριού και σύνδεση κάθε σπιτιού με αυτό. 

 Συντήρηση και διατήρηση σε εφεδρεία του παλαιού δικτύου ύδρευσης από τις 
πηγές Αμυγδάλου, Χωστής Βρύσης, Φραμμένου Ξυναχλάδας. 

 Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του αμαξιτού δρόμου από τον «Πόρο 
Μπατζίκη» έως το χωριό.  

 Διαπλάτυνση του αμαξιτού δρόμου από το χωριό έως το Καστρί και δημιουργία 
προϋποθέσεων άμεσης ασφαλτόστρωσής του, που έγινε αργότερα. 

 Αρχική ύδρευση του οικισμού Καστρί με προέκταση του δικτύου ύδρευσης από 
τον Κερατόκαμπο, ύστερα από συμφωνία με την Κοινότητα Άνω Βιάννου. 

 Καθαρισμός και συντήρηση των υδραγωγών τόσον εντός του κάμπου στο 
χωριό, όσο και της περιοχής του Αγίου Γεωργίου με αποτέλεσμα της 
απρόσκοπτης άρδευσης του συνόλου της αρδεύσιμης αγροτικής περιφέρειας 
του Χόνδρου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων. 

 Επιμελής καθαρισμός και συντήρηση των υπαρχόντων αγροτικών δρόμων της 
Κοινότητας.  

 Συντήρηση και τσιμεντόστρωση δρόμων και πλατειών εντός του χωριού. Ίδρυση 
ενορίας στον οικισμό Καστρί το 1978. 

 Κατεδάφιση λόγω επικινδυνότητας του παλαιού διδακτηρίου του Δημοτικού 
Σχολείου και εξασφάλιση χρημάτων για την ανέγερση στη θέση του Κοινοτικού 
Καταστήματος, ξενώνα και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με σχέδιο του 
μηχανικού της Νομαρχίας Αριστείδη Πετούση, πράγμα όμως που δεν πρόλαβε 
να πραγματοποιήσει λόγω λήξεως της θητείας του και δυστυχώς στη συνέχεια 
ματαιώθηκε.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο ψήφισε για πρώτη 
φορά ανάλογη πίστωση για τη συμμετοχή της Κοινότητας Χόνδρου στο 
Πανεπαρχιακό Μνημόσυνο, που άρχισε να τελείται επίσημα το 1979 και έκτοτε 
αποτελεί σημαντικό γεγονός πανεπαρχιακής και πανελλήνιας εμβέλειας.  

Στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν τον Οκτώβρη του 1978 εξελέγησαν οι εξής:  

Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης, Εμμανουήλ Ν. Ψαρολογάκης, Εμμανουήλ Γ. 
Θεοδοσάκης, Γεώργιος Μ. Στιβακτάκης και Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης (έως στις 
23.11.1979 που παραιτήθηκε). Τον αντικατέστησε ο Δημήτριος Ε. Ζαχαράκης.  

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Κοινότητας Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης ανέλαβε 
τα καθήκοντά του την 1 Ιανουαρίου 1979. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Εμμανουήλ Γ. 
Θεοδοσάκης.  
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Κατά τη διάρκεια της θητείας των εν λόγω Κοινοτικών Αρχόντων έγιναν τα 
εξής:  

 Συνέχιση τσιμεντόστρωσης οδών μέσα στο χωριό.  
 Νέα αγροτική οδοποιία.  
 Ασφαλτόστρωση του δρόμου Χόνδρος - Καστρί έως την Πάνω Φλέγα. 
 Ηλεκτροφωτισμός του οικισμού Καστρί.  

Στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 17.10.1982 εξελέγησαν οι εξής:  

 Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης, Εμμανουήλ Στεφ. Πατεράκης, Γεώργιος Μ. 
Στιβακτάκης, Ζαχαρένια Ε. Θεοδοσάκη το γένος Ν. Χαριτάκη (έως στις 25.6.1984 
που παραιτήθηκε), Εμμανουήλ Ν. Ψαρολογάκης, Άγγελος Ε. Ζαϊμάκης και Ιωάννης 
Δ. Σερμάκης. Τη θέση της Ζαχαρένιας Θεοδοσάκη κατέλαβε από 26.6.1984 ο 
Γεώργιος Μ. Λιαπάκης. 

Πάρεδροι εξελέγησαν οι εξής:  

Εμμανουήλ Ν. Θεοδοσάκης (συνοικ. Χόνδρου - Θυμιανού - Αποστολιανού), 
Δημήτριος Μ. Παπαδάκης (συνοικ. Περβόλας) και Νικόλαος Αντ. Μανετάκης (οικ. 
Καστρί).  

Πρόεδρος της Κοινότητας διετέλεσε ο Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης και 
Αντιπρόεδρος ο Εμμανουήλ Στεφ. Πατεράκης. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του Κοινοτικού Συμβουλίου πέθανε ο 
Γραμματέας της Κοινότητας Δημήτριος Μιχ. Στεφανάκης (28.9.1984). Στη θέση του 
είχε τοποθετηθεί από τις 26.6.1984 η Ζαχαρένια Γ. Θεοδοσάκη, σύζυγος Εμμανουήλ 
Γ. Θεοδοσάκη ως έκτακτη και εν συνεχεία ως μόνιμη Γραμματέας της Κοινότητας.  

Αυτή την τετραετία έγιναν τα εξής:  

 Σημαντική αγροτική οδοποιία (από Βρωμονερό μέχρι Λυγιά, Καημένου Πόρος - 
Μάχα - Βασιλειανός - χωριό - Μύλος Θεοδόση, Κυριακού - Καβούσι - Αϊ 
Δημήτρης - Κάγκελος - Σπαστής, Πηγαϊδούλα - Θυμιανός). 

 Ανόρυξη γεώτρησης στην Κουτσουρολιά για να εξυπηρετήσει τις υδρευτικές και 
αρδευτικές ανάγκες της Κοινότητας με πενιχρά όμως αποτελέσματα λόγω 
ελάχιστης ποσότητας νερού.  

Στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 12.10.1986 εξελέγησαν οι εξής:  

Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης, Ιωάννης Ν. Ψαρολογάκης, Εμμανουήλ Στ. 
Πατεράκης, Διομήδης Γ. Ζαϊμάκης, Χριστόφορος Ε. Σωμαράκης, Εμμανουήλ Ν. 
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Θεοδοσάκης, Εμμανουήλ Ι. Σχοινάκης και Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκης (ως Πάρεδρος 
του οικισμού Καστρί).  

Πρόεδρος της Κοινότητας ανέλαβε από τις 2.1.1987 ο Δημήτριος Στ. 
Ψαρολογάκης και Αντιπρόεδροι οι Χριστόφορος Ε. Σωμαράκης (1987-1988) και 
Διομήδης Γ. Ζαϊμάκης (1989-1990).  

Κατά τη διάρκεια της θητείας του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου έγιναν τα 
εξής:  

 Ανόρυξη γεώτρησης στην τοποθεσία «Σαρακηνός» που έλυσε το υδρευτικό και 
αρδευτικό πρόβλημα του οικισμού Καστρί.   

 Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση «Αχινόποδας».  
 Αγροτική οδοποιία (δρόμος προς Κάκο, Χαρκιά Πέραμα - Σκούρος, χωριό - 

Πόρος Καημένου, δρόμος προς Καβούσι κλπ).  
 Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου 2,5 και πλέον στρεμμάτων στη 

θέση «Σκαμούρος» από την οικογένεια Κωνσταντίνου Ζαχ. Μανετάκη και 
δρομολογήθηκε η δημιουργία του νέου κοιμητηρίου Χόνδρου.  

 Διάνοιξη κτηνοτροφικών δρόμων προσπέλασης βοσκοτόπων.  
Στις εκλογές που έγιναν στις 14.10.1990 εξελέγησαν οι εξής:  

Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης, Εμμανουήλ Ν. Ψαρολογάκης, Διομήδης Γ. 
Ζαϊμάκης Εμμανουήλ Στεφ. Πατεράκης, Βασίλειος Γ. Θεοδοσάκης, Θεόφιλος Ε. 
Βαβουρανάκης, Δημήτριος Αντ. Ραπτάκης και Γεώργιος Αντ. Θεοδοσάκης (ως 
Πάρεδρος του οικισμού Καστρί).  

Πρόεδρος της Κοινότητας διετέλεσε ο Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης και 
Αντιπρόεδροι οι Εμμανουήλ Ν. Ψαρολογάκης (1991-1992) και Διομήδης Γ. Ζαϊμάκης 
(1993-1994).  

Κατά τη διάρκεια της θητείας του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου 
συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν έργα που είχαν αρχίσει την προηγούμενη 
τετραετία και επιπλέον:  

 Αγροτική οδοποιία (Φλέγα - Περβολάκια - Καμίνι, Κωστιανός - Αγία Παρασκευή, 
Καλεκαπίνα - Σταυρός κλπ).  

 Εξηλεκτρισμός περιοχής Σκούρου.  
Βαθύτατα ανθρώπινη και ανθρωπιστική πράξη ήταν η διάθεση πίστωσης 

300.000 δραχμών από το εν λόγω Κοινοτικό Συμβούλιο για την ανακαίνιση της 
κατοικίας των απόρων αδελφών Μαρίας και Τσιτσινιάς Ι. Καραμανωλάκη.  

Στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 16.10.1994 εξελέγησαν οι εξής:  
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Νικήτας Ι. Γιαμαλάκης, Εμμανουήλ Ν. Σχοινάκης, Δημήτριος Α. Ραπτάκης, 
Κωνσταντίνος Ε. Ψαρολογάκης, Γεώργιος Γαλανάκης, Εμμανουήλ Χρ. 
Μαυρογιαννάκης, Παναγιώτα Ν. Θεοδοσάκη (το γένος Χαρ. Παπαδημητροπούλου) 
και Εμμανουήλ Δ. Συμιανάκης (ως Πάρεδρος του οικισμού Καστρί).  

Πρόεδρος της Κοινότητας διετέλεσε ο Νικήτας Ι. Γιαμαλάκης και 
Αντιπρόεδρος ο Εμμανουήλ Ν. Σχοινάκης. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του εν λόγω Κοινοτικού Συμβουλίου, του 
τελευταίου πριν από την κατάργηση της Κοινότητας Χόνδρου και την ένταξή της ως 
Δημοτικό Διαμέρισμα στο Δήμο Βιάννου, έγιναν τα εξής: 

 Αναπαλαίωση του χαζινέ (κουτούτο) στην ομώνυμη γειτονιά του συνοικισμού του 
Χόνδρου.   

 Διαπλάτυνση του δρόμου εντός του συνοικισμού του Χόνδρου με την 
κατεδάφιση μέρους της οικίας της Μαρίας Μιχ. Κρασανάκη.  

 Δημιουργία αρδευτικού δικτύου από τη γεώτρηση του «Αχινόποδα». 
 Διάνοιξη γεώτρησης στη θέση «Μελλισοχάρακο».  
 Συντήρηση αγροτικών δρόμων.  
 Σχεδιασμός και αρχή υλοποίησης αλιευτικού καταφυγίου στο Καστρί.  

Στις 11.10.1998 έγιναν Δημοτικές Εκλογές. Ο Χόνδρος σύμφωνα με το Νόμο 
2539/1997 εντάχθηκε από 1.1.1999 στο Δήμο Βιάννου και άρχισε έτσι η 
καποδιστριακή «περιπέτειά» του και η εν εξελίξει καλλικράτειος για τις οποίες θα γίνει 
σχετική αναφορά «εν καιρώ τω δέοντι».  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Δημογερόντων - Δημάρχων και Προέδρων 

ΧΟΝΔΡΟΥ 

 

Α΄. Δημογέροντες  

1. Εμμανουήλ Γ. Σερμάκης 
2. Χατζη-Ιωάννης Λιαπάκης 
3. Νικόλαος Γιαμαλάκης (Γιαμαλοδάσκαλος)  

κ.ά. 

 

Β΄. Δήμαρχοι (1911-1925) 

1. Μιχαήλ Ν. Μανετάκης 
2. Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης 
3. Γεώργιος Ε. Ψαρολογάκης 
4. Ζαχαρίας Ν. Μανετάκης 
5. Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης 
6. Δημήτριος Ν. Βαβουρανάκης. 
7. Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης  
8. Νικόλαος Ε. Σερμάκης  
9. Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης 
 

Γ΄. Πρόεδροι (1925-1998) 

♦  Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης (Ιούλιος 1925 - Νοέμβριος 1925) 
     Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Σταματουλάκης 

♦ Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης (20.11.1925 - 2.7.1927) 
     Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ν. Μανετάκης 

♦ Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης (3.7.1927 - 14.8.1928) 
     Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης 

♦ Δημήτριος Ν. Μανετάκης (15.8.1928 - 9.10.1929) 
 Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης 
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♦ Εμμανουήλ Μ. Παπαδάκης (10.10.1929 - 2.11.1929) 
     Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Ανδρέας Ε. Ψαρολογάκης (3.11.1929 - 31.8.1930)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.9.1930 - 31.8.1931)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Μιχ. Παπαδάκης 

♦ Εμμανουήλ Μ. Παπαδάκης (1.9.1931 - 31.8.1932)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.9.1932 - 31.8.1933)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης (1.9.1933 - Μάρτιος 1934) 
     Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (7.5.1934 - 31.12.1934)  
     Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ζαχ. Μορφουλάκης 

♦ Νικόλαος Ζαχ. Μορφουλάκης (1.1.1935 - 31.12.1935)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης 

♦ Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης (1.1.1936 - 31.12.1936)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Γεώργιος Μιχ. Στιβακτάκης (1.1.1937 - 12.5.1945)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (13.5.1945 - 25.1.1947)  
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης 

♦ Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης (26.1.1947 - 20.4.1947)  
Αντιπρόεδρος:  ; 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (21.4.1947 - 22.4.1948) 
 Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μιχ. Στιβακτάκης 

♦ Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης (20.6.1948 - 29.1.1950)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (30.1.1950 - 16.4.1951)  
Αντιπρόεδρος: ; 
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♦ Εμμανουήλ Ν. Συμιανάκης (17.4.1951 - 15.5.1951)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (16.5.1951 - 11.5.1951)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Σταύρος Μ. Ζαχαράκης (20.5.1951 - 15.12.1951)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης 

♦ Εμμανουήλ Γ. Παπαδάκης (16.12.1951 - 31.12.1952)  
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ματθ. Βασιλάκης 

♦ Γεώργιος Αντων. Θεοδοσάκης (1.1.1953 - 19.12.1953)  
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μ. Ζαχαράκης 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (20.12.1953 - 13.2.1954)  
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ματθ. Βασιλάκης 

♦ Γεώργιος Αντων. Θεοδοσάκης (14.2.1954 - 31.12.1954)  
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μ. Ζαχαράκης 

♦ Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης (1.1.1955 - 31.12.1955)  
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ε. Κρασανάκης 

♦ Αντώνιος Δ. Μανετάκης (1.1.1956 - 16.5.1959)  
Αντιπρόεδρος:  ; 

♦ Εμμανουήλ Α. Στιβακτάκης (17.5.1959 - 15.8.1964)  
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μ. Ζαχαράκης 

♦ Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης (16.8.1964 - 22.9.1974)  
Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Γ. Ψαρολογάκης 

♦ Δημήτριος Μ. Στεφανάκης (23.9.1974 - 3.10.1974)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Ιωάννης Εμμ. Κοντάκης (4.10.1974 - 31.5.1975)  
Αντιπρόεδρος: ; 

♦ Εμμανουήλ Αντ. Στιβακτάκης (1.6.1975 - 31.12.1978)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Αντ. Μανετάκης 

♦ Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης (1.1.1979 - 31.12.1982)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκης 
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♦ Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης (1.1.1983 - 31.12.1986)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Στ. Πατεράκης 

♦ Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης (1.1.1987 - 31.12.1990) 
   Αντιπρόεδροι: Χριστόφορος Ε. Σωμαράκης (1987-1988)  

     Διομήδης Γ. Ζαϊμάκης (1989-1990) 

♦ Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης (1.1.1991 - 31.12.1994)  
Αντιπρόεδροι: Εμμανουήλ Ν. Ψαρολογάκης (1991-1992)   

         Διομήδης Γ. Ζαϊμάκης (1993-1994) 

♦ Νικήτας Ι. Γιαμαλάκης (1.1.1995 - 31.12.1998)  
Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ν. Σχοινάκης 

 

Δ΄. Διατελέσαντες Γραμματείς της Κοινότητας  

1. Ιερέας Γεώργιος Κ. Μηλιαράς (1925-1932),  
2. Μιχαήλ Γ. Γιαμαλάκης (1932-1956),  
3. Δημήτριος Μ. Στεφανάκης (1956-1984)  
4. Ζαχαρένια Ν. Χαριτάκη, σύζυγος Εμμανουήλ Γ. Θεοδοσάκη (1984-1998) 
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Ε΄. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  

 

 

1. Μερικοί από τους Δημάρχους του Αγροτικού Δήμου Χόνδρου. 
 

   

Ζαχαρίας Ν. Μανετάκης Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης Αντώνιος Ε. Στιβακτάκης 

 

 

   

Νικόλαος Ε. Σερμάκης Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης Νικόλαος Ι. Γιαμαλάκης 
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2. Διατελέσαντες Πρόεδροι της Κοινότητας Χόνδρου 
 

  

 

Ιωάννης Ν. Γιαμαλάκης Ανδρέας Γ. Θεοδοσάκης Δημήτριος Ν. Μανετάκης 
 

 

   

Ανδρέας Ε. Ψαρολογάκης Εμμανουήλ Γ. Γιαμαλάκης Μιχαήλ Δ. Στεφανάκης 
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Νικόλαος Ζ. Μορφουλάκης Εμμανουήλ Ι. Ψαρολογάκης Γεώργιος Μ. Στιβακτάκης 

 

 

 

 
Κωνσταντίνος Ζ. Μανετάκης 
 

Σταύρος Μ. Ζαχαράκης Αντώνιος Δ. Μανετάκης 

   
 

Γεώργιος Α. Θεοδοσάκης 
 

Εμμανουήλ Γ. Παπαδάκης 
 
Εμμανουήλ Α. Στιβακτάκης 
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Γεώργιος Κ. Ψαρολογάκης Δημήτριος Στ. Ψαρολογάκης Νικήτας Ι. Γιαμαλάκης 

 

 

 

 

 

3. Διατελέσαντες Γραμματείς της Κοινότητας Χόνδρου 
 

  

 
 

Ιερέας Γεώργιος Κ. Μηλιαράς Μιχαήλ Γ. Γιαμαλάκης Δημήτριος Μ. 
Στεφανάκης 

Ζαχαρένια Ν. Χαριτάκη 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρχείο Αγροτικού Δήμου και Κοινότητας Χόνδρου. 
2. Πληροφορίες - καταγραφή από παλαιούς και νέους κατοίκους του Χόνδρου. 
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3. Μαμάκης Γεώργιος, «Αυτοδιοικούμενοι Δημοτικοί και Εκπαιδευτικοί Θεσμοί 
Νομού Λασιθίου», Αμάλθεια 132-133 (2002).  

4. Παπαδάκης Γεώργιος, Βιάννος-Διαχρονική πορεία από τα βάθη των αιώνων 
μέχρι σήμερα, Αθήνα (2002). 

5. Στιβακτάκης Αντώνης, «Το χωριό μου ο Χόνδρος», (Α΄) Βιαννίτικα Νέα, 90-91 
(1984). 

6. Στιβακτάκης Αντώνης, «Το χωριό μου ο Χόνδρος», (Β΄) Βιαννίτικα Νέα 93 
(1984). 

7. Στιβακτάκης Αντώνης, Ο Χόνδρος, Βιάννου στα μονοπάτια της Ιστορίας, 
Ηράκλειο (2008). 

8. Τζομπανάκη Χρυσούλα, «Νεότερα Μνημεία στο Δήμο Βιάννου», Πρακτικά 1ου 
Παμβιαννίτικου Συνεδρίου, Τόμος Α΄, Άνω Βιάννος -Ηράκλειο (2005). 
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Χαράλαμπος Δοριάκης. 

   Της Άννας Μανουκάκη-Μεταξάκη 

 

      Γεννήθηκα στη Βιάννο το 1923 όπου και κατοικώ μέχρι σήμερα. Ο 
διπάππους μου, ο Μιχάλης Δοριάκης, ήτανε συνεργάτης του Μιχάλη 
Κόρακα και ο παππούς μου ο Γιώργης Δοριάκης ήτανε από τους 
καπετάνιους της περιοχής στις επαναστάσεις κατά των Τούρκων. 
Μάλιστα έπαιρνε πριν τον πόλεμο την σύνταξη του χιλίαρχου, καλά 
λεφτά, και πηγαίναμε τα 16 εγγόνια του και μας έδινε λεφτά για μέντες, 
καραμέλες και τέτοια. Εμείς στην οικογένειά μας ήμασταν 8 παιδιά και 
μείναμε 7 επειδή πέθανε ο Χαρίδημος μας από κατσίβερη [1]. Εμείναμε 
5 αγόρια και 2 κορίτσια και έχομε 13 εγγόνια. 

      Όταν ετελείωσα το Δημοτικό (1934) δεν μπορούσα να συνεχίσω στο 
Γυμνάσιο, γιατί ήθελε δυο χιλιάρικα μόνο εγγραφή! Έτσι έφυγα να 
μάθω παπουτσής επί 3-4 χρόνια. Έκαμα κι ένα χρόνο στο Ηράκλειο και 
την έμαθα την τέχνη αλλά μαγαζί δεν έκαμα γιατί ήρθε ο πόλεμος και η 
κατοχή. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί στη Βιάννο, ήμουνα 17 χρονών. Ο 
Γιώργης ο μεγαλύτερος αδερφός μου (του 1920) δεν πήγε στο μέτωπο 
γιατί ήταν αγύμναστος, ό,τι τον είχανε πάρει και τον είχανε στο 
Ρέθεμνος και τελείωσε ο πόλεμος. Όταν εβομβαρδίσανε τη Βιάννο 
ήμουνε στσι Καψάλους κι αλονεύγαμε, έριξαν τσι βόμβες γιαλό-γιαλό 
από Άρβη προς Δέρματο, έπεσαν και στο χωράφι που ‘χαμε σπαρμένο 
στο γιαλό μα εμείς είμαστε ψηλά. Στη Μάχη τση Κρήτης σκοτωθήκανε 
δυο Βιαννίτες στρατιώτες, ο Νίκος ο Κωντονασάκης κι ο Χριστόφορος 
Πετράκης, Επειδή είμαστε στο γιαλό ξέρω λίγα πράματα, ό,τι άκουσα. 
Στη Μάχη στο Ηράκλειο επήγε και ο Μεγακλής και ο Σπύρος ο 
Αγαπάκης, (Είχε αυτοκίνητο, και ο Νίκος ο Γουρνιεζάκης και 
πολεμήσανε τους Γερμανούς στα Σπήλια. Μετά κάποιο διάστημα 
ήρθανε οι Ιταλοί στη Βιάννο. Το θυμούμαι που έμεναν σε σκηνές στα 
περβόλια. Κάτω από την Πλάκα, όπου έχομε κι εμείς περβόλι. Ο 
Αλέξανδρος ο Ραυτόπουλος είχε αναλάβει αμέσως την αντίσταση και 
επήγαινε Εγγλέζους στην Αγία Μονή[2]  όπου είχε νοικιάσει τα χτήματά 
της και είχε βοσκούς. Ύστερα τα νοικιάσαμε εμείς. Ήτανε άφοβος και 
δεν τους φοβότανε τους Ιταλούς που εκάνανε τα κουτσαβάκια γιατί 
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ήτανε και φοβιτσάρηδες. Είχε θεωρία και ήτανε ρήτορας, είχε λέγειν και 
πίστη γιατί ήτανε πατριώτης και επαναστάτης. Στην οργάνωση του Αλ. 
Ραυτόπουλου (Α.Ρ). μπήκε από τους πρώτους ο αδερφός μου ο 
δάσκαλος (του 1921). Εγώ ήμουνα πιο μικρός αλλά είχα σχέσεις με την 
Αταλάντη [3] και τη Μαρία της Σταυρωτής [4] και προπαντός με το 
Γιάννη τον Καψοκέφαλο[5]  που εβόσκαμε μαζί τα οζά στην Αγιά Μονή. 
Ήξερα πως επήγαινε ο Αλέξανδρος συχνά στο μετόχι στο Πευκομούρι[6] 
απ’ όπου, όπως έμαθα, γινότανε η διακίνηση των Άγγλων και των 
όπλων [7]. Το 1943 εμπήκα στην οργάνωση ΕΠΟΝ με το τριαδικό 
σύστημα. Ήξερα μόνο δυο μέλη τον Δημήτρη τον Παπαματθαιάκη και 
τον Μανόλη τον Κυριακάκη το δάσκαλο.  Ύστερα έμαθα και για το 
Γιώργη του Γενναίου και για τον Μαυρογένη[8].  

     Θυμούμαι πάντοτε εκείνες τις αγγαρείες στο Καστέλι. Ήμουνα εκεί 
μόνιμα και για τους αδερφούς μου. Έκανα τρεις δεκαπενταμερίες [9] 
και ερχόμουνα λίγο στη Βιάννο. Μια μέρα λοιπόν επεράσανε από το 
Αεροδρόμιο επάνω Εγγλέζικα Αεροπλάνα [10] και οι Γερμανοί 
σημάνανε συναγερμό. Τα αντιαεροπορικά τα χτύπησαν μα δεν τα 
ρίξανε κι εμείς ανοίγαμε βάγκες με τους άλλους και όπως τρέξανε οι 
Γερμανοί είδα εγώ στο φυλάκιο χάμαι πεσμένο ένα πιστόλι και το πήρα 
και το έκρυψα στα σκέλια μου μέσα στην παντελόνα που φορούσα και 
ύστερα το ‘κρυψα στο χώμα στη ρίζα μιας ελιάς, έξω από το 
αεροδρόμιο που πηγαίναμε και κάναμε δουλειά μας. Όταν ήφυγα το 
πήρα και πηγαίναμε με τα πόδια στη Βιάννο οι τέσσερις, ο Μανόλης 
Φουρναράκης, ο Νικολής Νερατζάκης ο Κυριακάκης από το Λουτράκι κι 
εγώ. Όταν εφτάναμε Νοτικά του Αεροδρομίου προς το χωριό Αγία 
Παρασκευή) δίπλα σ’ ένα ρυάκι είχε παπούλες [11] και κόψαμε και 
φάγαμε όσες μπορούσαμε. Τότε επήγα να ψάξω κι εγώ το πιστόλι 
πρώτη φορά ήπιανα κι αυτό είχε σφαίρα μέσα και πυροβόλησε. Οι 
Γερμανοί δεν ήτανε πολύ μακριά και οι άλλοι θορυβηθήκανε και 
τρέξανε και μ’ εγκαταλείψανε αμοναχό. Εγώ μπήκα στο ρυάκι κι ύστερα 
τράβηξα ψηλά και πήγα πάνω από την Παναγιά και τα Μπαρίτικα κι 
ήφταξα στη Βιάννο. 

     Εκεί κάμαμε σύσκεψη, η ΕΠΟΝ στο σπίτι μας και ήρθανε και για να 
με δούνε γιατί το μάθανε κι εγώ τως  έδειξα το μπιστόλι και πάλι 
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πυροβόλησε και φύγανε όλοι κι ήρθε ο μπάρμπας μου ο Γενναίος και 
ήθελε να με σκοτώσει γιατί θα γραντίσει το χωριό να φταίω...  

     Από την ΕΠΟΝ πηγαίναμε στα χωριά για να οργανώσομε κι άλλους 
νέους. Εκάναμε οργανώσεις επηγαίναμε και στο Βουνό στου Χαμέτη ή 
και στο Καθαρό [12], σημειώματα και στη Σύμη [13]. Το 1943 επήγαμε 
πολλές επιστολές στη Σύμη πριν τη μάχη.  

      Θυμούμαι στις 11 του Σεπτέμβρη του 1943 επήγα και στο Μεγάλο 
πλάτανο του Βουργάκη κι ήτανε δυο Γερμανοί οπλισμένοι. Εκεί ήτανε 
και ο Γιατρός ο Γερουλάνος και τον ρωτώ: Ήντα συνθηκολόγηση 
εκάμαμε. Είχε διαδοθεί ότι είχαν συνθηκολογήσει οι Ιταλοί [14]. Μου 
λέει: Μακάρι πολλοί δικοί μας να ‘τανε σαν τούτους εδώ. Αυτοί αν τους 
δώσεις πράμα να φάνε δε σε πειράζουν. Είχε τότε διαχωριστεί το 
Αντάρτικο [15]. Τη μάχη της Σύμης την έδωσε ο μακαρίτης ο Ποδιάς και 
ήταν αίσχος που γυρίζανε την κεφαλή του [16] και σκοτώσανε τα 
Βερβελάκια [17]. 

      Θυμούμαι τότε το Γερουλάνο. Ήτανε καλοκαίρι και φορούσε ένα 
λεπτό σακάκι, ήτανε σκυφτός κι έβγαζες δύσκολα λέξη από το στόμα 
του. Το 1943 στις εκτελέσεις εφύγανε τ’ αδέρφια μου [18]. Ήμασταν 
πολλοί ΕΠΟΝίτες στην Κερά. Κατεβήκαμε, με πιάσανε και με πήγανε στο 
Γυμνάσιο επί δυο ημέρες. Ήμασταν εκεί πάνω από 500 άτομα. Μας 
εβάλανε να μες εκτελέσουνε. Είχανε τα πολυβόλα στεμμένα κι εμείς 
απέναντι. Τότε ήρθε η διαταγή από το Ηράκλειο να μη μας εκτελέσουν. 
Είχε μεσολαβήσει στους Γερμανούς ο Μητροπολίτης Ευγένιος [19]. 
Επήρανε 28 ανάμεσά τους κι εγώ και δυο Βιαννίτες ακόμα. Οι άλλοι 
ήτανε μεσοχωριανοί, μας βάλανε μέσα σ’ ένα κλειστό αμάξι και γύρω 
μας τέσσερις Γερμανοί με ταχυβόλα και μας πήγανε στο Καστέλι. Είχαμε 
συνεννοηθεί, αν μας πήγαιναν στο Ηράκλειο οπότε θα μας εκτελούσαν, 
να φύγομε και όσοι ζήσουνε, αφού έτσι κι αλλιώς για εκτέλεση είμαστε.  
Μας πήγανε στο Καστέλι κι ανοίγαμε βάγκες[20]. Μας βάζανε στα 
καταφύγια, την πρώτη μέρα δεν μας δώσανε ούτε ψωμί. Μετά μια 
βδομάδα μας άφησαν ελεύθερους. Από τότε δεν ξαναπήγα στο χωριό 
αλλά [21] ήμουνα στου Χαμέτη. Μας εκπαίδευε ο Γιάννης Κοντάκης.            
Όταν φύγανε οι γερμανοί, το 44 τους ακολουθήσανε 20 – 30 άτομα 
πόδια με πόδια ως το Ηράκλειο. Χωριό με χωριό κοντά στους 
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γερμανούς. Περάσαμε το Καστέλι κι από κει στις Ποταμιές, όπου εκεί 
συλλάβαμε ένα Γκεσταπίτη που έκανε το δικηγόρο, καβαλίκευε μια 
φοράδα. Τον έπιασα εγώ και ο Στειακάκης και τον παραδώσαμε στους 
υπεύθυνους να τον εκτελέσουν. Ό,τι είχε μας τα έδωσαν. Εγώ πήρα τη 
Φοράδα. Πήγα στο Ηράκλειο, ήρθα στη Βιάννο και ξαναγύρισα στο 
Ηράκλειο και μέναμε στη Φορτέτσα. Οι άνθρωποι των Παντουβάδων τη 
μέρα που τραυμάτισε ο Μπουτζαλής τον Ποδιά με πυροβόλησαν στις 
Πατέλες κοντά στους στάβλους. Εγώ δεν έπαθα τίποτα, μα σκότωσαν τη 
φοράδα. Πήγα στο Πανάνειο και είδα τον Ποδιά. Έλεγαν τότε πως δεν 
ήθελε να σκοτωθεί ο Μπουτζαλής.  

        Από το Ηράκλειο πήγα στα Χανιά με το Δημήτρη Μανουσάκη [22]. 
Πολεμήσαμε στη μάχη της Παναγιάς με αρχηγούς το Μιχάλη Σαμερείτη 
[23] και το Μάντακα [24]. Εγύρισα στη Βιάννο το Νοέμβρη με τα πόδια. 
Μαζί ήτανε πολλοί Βιαννίτες. Ο Λυριτζάκης ο Μανόλης, ο Στειακάκης ο 
Γιώργης ο Μηλιαράς, ο Μελισσουργάκης από τη Μάρθα, ο Δημήτρης 
Χρ, Παπαδημητράκης, σπουδαία παλικάρια, ο Γιώργης Χ. Κονδυλάκης, ο 
Δημήτρης Γροιλιωνάκης, ο Γιώργης Παντουβάκης, ο Χαράλαμπος 
Παντουβάκη, ο Δημήτρης Νεραντζάκης με λοχαγό τον Αγαμέμνονα 
Νεραντζάκη και διμοιρίτη τον Γεώργιο Μπιτσακάκη 

    Επήγαμε στα σπίτια μας ύστερα από πού καιρό. Τότε έκανε γιορτή η 
ΕΠΟΝ. Μετά από δυο μέρες πήγε εκδρομή στον Άγιο Βασίλειο [25] και 
πήγανε 14 χωροφυλακάκια ΜΑΥηδες [26] και τους διαλύσανε. Ήμασταν 
εμείς στον Κρεββατά κι από κει πήγαμε και πήραμε τα όπλα των 14 
Μάυιδων. Μας συνέλαβαν και μας πήγαν στο Ηράκλειο για να 
δικαστούμε στο αυτόφωρο συνοδεία με δυο χωροφύλακες και 
δεμένους δεξιά αριστερά μαζί τους. Μέχρι το Αρκαλοχώρι πήγαμε με τα 
πόδια κι από κει μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δικαστήκαμε 25 χρόνια 
φυλακή, εγώ ο Παππαδημητράκης ο Δημήτρης και ο Πετσάκης ο 
Μιχάλης από τον Αη Βασίλη[27]. Οι άλλοι αθωωθήκανε. Κάμαμε ένα 
χρόνο φυλακή κι ύστερα με το Νόμο 414 γύρισα στη Βιάννο. Ο αδερφός 
μου ήτανε στρατιώτης και για να μη με πάρουν και με ξεβγάλουν ο 
ταγματάρχης ο Παπαματθαιάκης, συγγενής μας, πήρε τον αδερφό μου 
το Μανόλη στρατιώτη γραμματέα του στο γραφείο του για να μην πάω 
εγώ στρατιώτης και με σκοτώσουν, αλλά να απαλλαγώ ως ‘αδερφών 
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υπηρετούντων. Ετσά τη γλύτωσα αλλιώς δεν θα ’βγαινα ζωντανός. Το 
1954 έκαμα εξαγορά της θητείας μου. Τα μετέπειτα χρόνια η αστυνομία 
κάθε μέρα με ζύγωνε. Μηνύσεις ξανά μηνύσεις. Το 1947 με 
ειδοποιούσε ο Μάρκος [28] και δεν πήγαινα, ήθελαν να με καθαρίσουν, 
μάλλον. 

  

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Κατσίβερη έλεγαν την ιλαρά. 
2. Η Αγ. Μονή της Βιάννου είχε συγκεντρώσει πολλή περιουσία από 

τις δωρεές των πιστών την οποία ενοικίαζε. Ο μικρός κάμπος ο 
οποίος λεγόταν πατερική, είχε εύφορα χωράφια για τη σπορά 
των δημητριακών αλλά και για κτηνοτροφία. Είχε μεγάλη έκταση, 
όπου έβοσκαν οικόσιτα ζώα, τα οποία παρέδιδαν οι ιδιοκτήτες 
τους στους ιδιοκτήτες επιβητόρων κριών και τράγων για 
γονιμοποίηση και τα έπαιρναν μετά από ένα έως δύο μήνες. Στο 
μεγάλο διάστημα αυτό με το λίγο γάλα που έδιναν έκαναν τυριά, 
ξινόγαλο και ξινόχοντρο, ιδίως το 15Αύγουστο.  Αυτή ήταν και η 
αμοιβή για τη βοσκή αυτού του κοπαδιού και τη γονιμοποίηση 
του. Όλη αυτή η διαδικασία λεγόταν κουρουπάρι (καταγραφή 
Δημοσθένη Ραυτόπουλου, καλοκαίρι 2011)  

3. Η Αταλάντη Ραυτοπούλου ήταν η κόρη του Αλέξανδρου 
Ραυτόπουλου, μεγαλύτερη από το Δημοσθένη, η οποία βοήθησε 
στην οργάνωση Κρητική Επαναστατική Επιτροπή, της οποίας 
αρχηγός ήταν ο Αλέξανδρος Ραυτόπουλος. Στους μήνες της 
φυλάκισής του έτρεχε δίπλα του συνεχώς όπως φαίνεται από την 
αλληλογραφία του Α.Ρ. και μετά την εκτέλεσή του 03 – 09 1942. 
Στήριξε το σπίτι τους και βοήθησε τον αδερφό της να σπουδάσει 
ακολουθώντας τις πιστές οδηγίες του πατέρα της. 

4. Η Μαρία της Σταυρωτής: Κόρη του Αλέξανδρου Ραπτάκη, 
πρωτοξαδέρφου του Α.Ρ. ο οποίος πνίγηκε στρατιώτης στον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Η μητέρα της πέθανε με τη φοβερή γρίπη του 
1918 και η Μαρία έμεινε πεντάρφανη. Η αδερφή του Πατέρα της, 
Σταυρωτή, που τη μεγάλωσε, θεωρήθηκε σαν μητέρα της. 

5. Ο Γιάννης Καψοκέφαλος, ήταν πρωτανηψός του Α.Ρ., ο γιός του 
ετεροθαλή αδερφού του Νίκου Καψοκέφαλου, κατοίκου του 
Θραψανού. Δούλευε στην περιουσία του Α.Ρ. και έμενε στο σπίτι 
του μέχρι που έκανε οικογένεια δική του.  
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6. Το Πευκομούρι ήταν μετόχι του Α.Ρ. στην Ανατολική πλαγιά του 
Κεράτου.  

7. Ήταν αδύνατο να μη μαθευτούν όσα γίνονταν γιατί οι κάτοικοι 
της Βιάννου είχαν διασκορπιστεί και έμεναν στα μετόχια ή στα 
χωράφια τους μετά την κατάληψη της Κρήτης νιώθοντας εκεί πιο 
ασφαλείς. 

8. Ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ στις 23 Φεβρουαρίου 1943 και οργανώθηκαν οι 
περισσότεροι νέοι της Βιάννου και των χωριών της επαρχίας. 

9. Αγγαρεία που διαρκούσε συνήθως 15 ημέρες. Το ρύθμιζαν οι 
πρόεδροι των κοινοτήτων οι οποίοι έκαναν σχετικούς 
καταλόγους. 

10. Τα αγγλικά αεροπλάνα έρχονταν πολύ συχνά από την Αίγυπτο και 
βομβάρδιζαν τα αεροδρόμια της Κρήτης. Κανόνιζαν μάλιστα να 
γίνεται αυτό πριν τη διενέργεια σαμποτάζ από Άγγλους σαμποτέρ 
και Έλληνες βοηθούς τους όπως αποκαλύπτουν αφηγήσεις 
επιζώντων ( Γ. Ψαράκης, Αρκαλοχώρι 2000, Κ. Ζωγραφάκης, Κ. 
Βαλαβάνης και άλλοι). Στις γραπτές αφηγήσεις τους Έλληνες 
Αεροπόροι γράφουν ότι πέρασαν κατευθυνόμενοι στο 
αεροδρόμιο του Καστελίου από μέρη, λημέρια όπου διέμεναν το 
19411 – 42, όπως ο Τσούτσουρας και τα Αστερούσια (Θωμάς 
Μανιάτης, Στάμος κ. ά.). 

11. Ονομάζονται στην Κρήτη και ‘καμπλιές’ όσπριο σαν μικρό μπιζέλι 
που πριν ανθίσει και καρπίσει, τρώγεται ωμό σαλάτα.  

12. Χαμέτη και Καθαρό: μικρά οροπέδια απάνω στη Δίκτη, λημέρια 
των ανταρτών, το πρώτο πάνω από τη Σύμη και το δεύτερο 
Δυτικά της Κριτσάς. 

13. Σύμη: το ορεινότερο χωριό της επαρχίας Βιάννου, το τελευταίο 
στη διαδρομή Βιάννος -  Ομαλός. Εκεί στις 12 – 09 1943 έγινε η 
μάχη της Σύμης. 

14. Οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν στις 08-07 1943. 
15. Ο διαχωρισμός του αντάρτικου έγινε το καλοκαίρι του 1943. 
16. Αναφέρεται στον μετά την σύγκρουση στον Ψηλορείτη και τη 

διάλυση της ομάδας του Δημοκρατικού στρατού, ότι είχε 
απομείνει από την ομάδα του Γιάννη Ποδιά και την εξόντωση των 
πρωταγωνιστών, Γιάννη Ποδιά και Μήτσου Παπά, τον 
αποκεφαλισμό του Ποδιά τον Ιούνιο του 1947 και την περιφορά 
της κεφαλής και του αναπηρικού χεριού του, πάνω σε 
πασσάλους, από τους παρακρατικούς, σε χωριά της υπαίθρου και 
στην πόλη του Ηρακλείου αρχές του 1947 (Γ. Μαργαρίτη, 
εμφύλιος σ. 446). 
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17. Δυο αδέρφια από τη Βιάννο. Ο μικρός ΕΠΟΝίτης βασανίστηκε 
σκληρά για να αποκαλύψει πού είναι ο αντάρτης αδελφός του. 
Εκτελέστηκε από τους παρακρατικούς ....... 

18.  Η Παναγία η Κερά εξωκκλήσι στον Αυχένα της Ρούσας Κεφάλας 
Ανατολικά της Βιάννου. 

19. Ευγένιος Ψαλιδάκης : Ο Ιεράρχης, αναγνωρισμένος απ’ όλες τις 
παρατάξεις ως πατριώτης, στην Κατοχή ήταν αρχιμανδρίτης 
τοποτηρητής του θρόνου. Έτρεχε μπροστά κρατώντας το ηθικό 
του λαού ψηλά και μεσολαβούσε για τη ζωή των πατριωτών.  Το 
Σεπτέμβρη του 1943 στα γεγονότα της Βιάννου διαδραμάτισε 
ρόλο πολύ σοβαρό.  

20. Ήταν χαντάκια για να συγκεντρώνουν τα νερά της βροχής. Στο 
αεροδρόμιο του Καστελίου οι υπόδουλοι Κρήτες της αγγαρείας 
για να χρησιμοποιούνται ως χαρακώματα στα οποία έμπαιναν οι 
Γερμανοί στους βομβαρδισμούς των συμμάχων. 

21. Μόνιμος ανθυπολοχαγός του Ελληνικού Στρατού 
22. Δημήτριος Μανουσάκης, Διοικητής του Α’ τάγματος του ΕΛΑΣ που 

συγκροτήθηκε το καλοκαίρι του 1944 στη Βιάννο ως πρώτο τάγμα 
του 43 συντάγματος του ΕΛΑΣ. 

23. Καπετάνιος λόχου του ΕΛΑΣ με διοικητή του τον Γιάννη Κοντάκη 
και καπετάνιο του τάγματος τον Νίκο Σαμαρείτη. 

24. Μάντακας, όχι ο στρατηγός, που ήταν ήδη στην Κεντρική 
επιτροπή του ΕΛΑΣ στην Αθήνα. 

25. Χωριό της επαρχίας Βιάννου που καταστράφηκε τελείως από 
τους Γερμανούς το Σεπτέμβρη του 43 όπως και το Κεφαλοβρύσι. 

26. Η ΜΑΥ ( Μονάδες Ασφαλείς Υπαίθρου) ήταν παραστρατιωτικά 
ένοπλα σώματα που συγκροτούσαν τοπικοί φορείς, αρχές 
οργανώσεις ή άτομα με σκοπό την απαγόρευση κάθε 
κομμουνιστικής δραστηριότητας στην περιοχή, τον έλεγχο των 
φρονημάτων των κατοίκων και τη συνεργασία με τις επίσημες 
αστυνομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις. Χωροφυλακή και στρατός 
χρησιμοποιούσαν του ΜΑΥηδες ως πληροφοριοδότες, οδηγούς ή 
τοπικές εφεδρείες σε δύσκολες επιχειρήσεις (Βλ. Γ. Μαργαρίτη, 
Ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου 1946-49 τόμος 1ος, σ. 607, 608. 
έκδοση 2001, Αθήνα). 

27.  Άγιος Βασίλειος: χωριό της Επαρχίας Βιάννου. 
28. Ήταν ανθυπομοίραρχος διοικητής της υποδιοίκησης 

χωροφυλακής Βιάννου μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, λεγόταν 
Μάρκου. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Για τον αφηγητή λίγα λόγια. 

 

      Ο Χαράλαμπος Δοριάκης, αφηγητής του παρακάτω κειμένου, 
σύντομα και περιεκτικά αποδίδει την ταραχώδη εποχή της νιότης του. 
Τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο και την μετεμφυλιοπολεμική 
κατάσταση στη Βιάννο την πολύπαθη. Έλαβε μέρος σ’ αυτές τις 
περιπέτειες του λαού μας. στις αγγαρείες στην ΕΠΟΝ, στο αντάρτικο, 
και στη μάχη της Παναγιάς Χανίων και διηγείται τις αναμνήσεις του με 
τρόπο φυσικό και απλό και μ’ ένα ύφος πηγαίο και ζωηρό. Μας βοηθά 
να ζήσομε τις καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος αφηγούμενος τόσο 
ζωντανά σαν να βρισκόμαστε μαζί του όταν παίρνει φωτιά το γερμανικό 
πιστόλι που πήρε από το φυλάκιο του αεροδρομίου όταν ο θείος του 
Γενναίος απειλεί να τον σκοτώσει μέσα στο σπίτι του στη Βιάννο. Είναι 
τόσο παραστατικός που σαν να ξαναζεί τα πράγματα και τον πληγώνει η 
εγκατάλειψη των συντρόφων του. Μ’ αφήσανε να πάω μοναχός στη 
Βιάννο κι αυτοί εφύγανε ... 

          Ιστορικές πληροφορίες σημαντικές δίνει και για τη συμμετοχή του 
στην πολυμελή (!!) ομάδα των Βιαννιτών που πήρε μέρος στη πολιορκία 
της οχυρής θέσης Χανίων και έλαβαν μέρος στη μάχη της Παναγιάς στις 
14 του Νοέμβρη του 1944. 

       Απλός άνθρωπος του λαού λέει την αλήθεια και λιγότερα απ’ όσα 
έπραξε και πρόσφερε στον αγώνα ενάντια στην κατοχή. 
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                          ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

                               Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης, ιατρός, κρητικός χορευτής 

Η Βιάννος είναι ένα παραδοσιακό μουσικό σταυροδρόμι. Τα στοιχεία που 
έχομε για τα Βιαννίτικα μουσικά σταυροδρόμια ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
με τον τυφλό λυράρη Αλεξανδρή του “ Πατούχα”  του Ιωάννη Κονδυλάκη, τον Σάββα 
Καρτσάκη και τους υπόλοιπους χριστιανούς που έπαιζαν λύρα και τους αναφέρομε 
στο προηγούμενο τεύχος (1).  

Αυτό είναι το πρώτο μουσικό μονοπάτι, που είναι και το παλαιότερο, το γνωρίζομε 
από την λαϊκή προφορική παράδοση (δεν υπάρχουν μουσικές καταγραφές) και αν 
μπορούσαμε να του δώσομε ένα όνομα θα λέγαμε ότι είναι το μονοπάτι της λύρας 
με γερακοκούδουνα ή χωρίς και ζυγιά το μαντολίνο ή πνευστά όργανα, όπως η 
ασκομαντούρα, το χιαμπόλι κ.α. Εκτός, όμως από χριστιανούς οργανοπαίκτες στα 
τέλη του 19ου αιώνα και την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα, στην περιοχή της 
Βιάννου άκμασαν και δυο ξακουστοί Τουρκοκρητικοί λυράρηδες, ο Μουσταφά 
Αριφάκης, που έμενε στο Χόνδρο και ο Γεσήρ Αλής ο Ανετολιώτης που μετοίκησε 
από την Ανατολή Ιεράπετρας στο Χόνδρο. Από τις πληροφορίες, που έχομε και οι 
δυο συνεισφέραν τα μέγιστα στην τοπική λαϊκή μουσική παράδοση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο κ. Αντώνιος Στιβακτάκης, ο 
πρώτος, ο Μουσταφά Αριφάκης, Γιος του Αλή ήταν Οθωμανός κάτοικος Χόνδρου. Η 
οικογένειά του ήταν από τις τελευταίες που εγκατέλειψαν το Χόνδρο και την Κρήτη 
και μέχρι την τελευταία στιγμή αντιμετώπιζαν το δίλημμα, να επιστρέψουν στο 
Χριστιανισμό και να παραμείνουν στο χωριό ή να παραμείνουν μουσουλμάνοι και να 
φύγουν, όπως και τελικά έγινε. Οι παλιοί Χονδριγιανοί (Δημήτριος Κ. Γιαμαλάκης- ετ. 
γεν. 1893, Γεώργιος Ε. Μαυρογιαννάκης - ετ. γεν. 1893 κ.α.) τον θυμούνται να παίζει 
λύρα και να ξεσηκώνει τους πάντες. Έλεγαν συγκεκριμένα: « Όταν έπαιζε τη λύρα ο 
Μουσταφάς τ΄ Αριφαλή αντιλαλούσαν κι αναστέναζαν ο Κάστελος και η Κεφάλα». 
Έφυγε από την Κρήτη το 1923-1924.  

Για τον δεύτερο, τον Γεσήρ Αλή τον Ανετολιώτη, έχομε περισσότερες 
πληροφορίες από τον κ. Αντώνιο Στιβακτάκη. Ο πατέρας του ήταν μουσουλμάνος 
και έμενε στην Ανατολή Ιεράπετρας, όπου αφού βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα 
Μιχάλης Γεσηραλάκης και παρανόμι Νέος Μιχάλης, παντρεύτηκε και το 1911 έκανε 
τον Νικόλαο Γεσηραλάκη ή Ανετολιώτη. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Ανετολιώτης 
ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Χόνδρο της Βιάννου, παντρεύτηκε τη Μαρία Τζανάκη 
και δημιούργησε μια ταλαντούχα μουσική οικογένεια από πέντε παιδιά: τρεις κόρες 
και δύο γιούς. Οι κόρες Ουρανία, Τσιτσινιά και Σοφία τραγουδούσαν όμορφα και 
συνόδευαν με το τραγούδι τους τον πατέρα τους στα πανηγύρια της Βιάννου και των 
γύρω περιοχών (Μεσσαρά, Ιεράπετρα κ.α.). Οι γιοί του Μανώλης και Γιώργος 
έπαιζαν αντίστοιχα λύρα και μαντολίνο. Επίσης, η σύζυγός του Μαρία ήταν 
καταπληκτική χορεύτρια και πρωτοχόρευε στα πανηγύρια. Ο Ανετολιώτης ήταν 
ονομαστός για τη λύρα του σε ολόκληρη τη Βιάννο καθώς και για το τραγούδι του, 
αλλά δυστυχώς εκτελέστηκε το 1944 στην Αγιά Χανιών από τους Γερμανούς. 
Παρόλο που δεν έχομε επίσημες μουσικές καταγραφές του Ανετολιώτη, σύμφωνα με 
προφορικές μαρτυρίες στο Χόνδρο, λέγεται ότι επηρέασε μουσικά όλους τους 
μεταγενέστερους Χονδριγιανούς λυράρηδες. Η κόρη του, Ουρανία παντρεύτηκε τον 
Γεώργιο Σταματάκη ή Γκουντή από την Έμπαρο, ο οποίος ήταν επίσης εξαιρετικός 
λυράρης και σύμφωνα με τους παλαιότερους έμαθε μελωδίες από τον πεθερό του 
τον Ανετολιώτη τις οποίες αφομοίωσε στο παίξιμό του. Ο ίδιος μάλιστα είχε γράψει 
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τις περίφημες κοντυλιές του Γκουντή τις οποίες εκτελεί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία ο 
γνωστός βιολάτορας-μαντολινάρης Νίκος Κόμης, ο οποίος με τη σειρά του τις έμαθε 
από τον αδελφό του Μανώλη που έπαιζε μαντολίνο. Οι μαντινάδες γι΄ αυτές τις 
κοντυλιές έχουν ως εξής: 

« Στου Μαυρογένη την αυλή κάθεται μια δασκάλα 

και γω το κακορίζικο στου Αι Γιωργιού τη σκάλα 

Χατήρι μια, χατήρι δυό, χατήρι τρισχατήρι 

ως πότε θα με τυρανάς παντέρμο παραθύρι»  

Αποτιμώντας τη συνεισφορά του Γκουντή θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας από 
τους πιο ταλαντούχους λυράρηδες της εποχής του, έπαιζε δικούς του σκοπούς και 
όλα έδειχναν ότι θα εξελισσόταν σε ένα από τους σημαντικότερους λυράρηδες της 
Κρήτης αν δεν τον εκτελούσαν οι Γερμανοί το 1944. Ο γιος του Γκουντή είναι ο 
Πανελλαδικά γνωστός μουσικοσυνθέτης και δεξιοτέχνης του ακορντεόν Κώστας 
Σταματάκης που έκανε καριέρα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Πάνο Γαβαλά κ.α. (2). 
Επίσης η κόρη του Γκουντή και εγγονή του Ανετολιώτη Μαρία Γ. Σταματάκη, 
σύζυγος Π. Θεοφανάκη είναι πρωτοχορεύτρια Κρητικών χορών και μέλος της 
χορωδίας του Ιεροψάλτη του Αγίου Μηνά Ιωάννη Δαμαρλάκη στο Ηράκλειο. 

Το δεύτερο μουσικό μονοπάτι είναι το μονοπάτι του βιολιού  (αν μας 
επιτραπεί η έκφραση) και είναι μεταγενέστερο της λύρας. Ξεκινά από τον Στρατή 
Καλογερίδη, καθώς είναι γνωστή η επιρροή του Καλογερίδη μετά τη δεκαετία του 
1930 με το βιολί και τις κοντυλιές του σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στη 
Βιάννο. Αυτό το μουσικό μονοπάτι του βιολιού με ζυγιά κυρίως το μαντολίνο,  
ακολούθησαν προπολεμικά την δεκαετία του 1930 ο Νίκος Κουσκουμπεκάκης ή 
Καζανάκι, ο Νίκος Καρτσάκης ή Σαββαντωνιό κ.α., οι οποίοι ξεχώρισαν με το βιολί 
τους (3). Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ο Ηρακλής Σταυρουλάκης από την 
Επισκοπή Πεδιάδος, ο Βιαννίτης μαθητής του Μύρων Κουτρουμπάς κ.α. συνέχισαν 
αυτό το μονοπάτι (3). Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κάνομε στον Ηρακλή 
Σταυρουλάκη, ο οποίος σύμφωνα με τον Βιαννίτη ερευνητή Σάββα Πετράκη 
επηρέασε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τα μεταπολεμικά μουσικά δρώμενα 
της Βιάννου (2). Ο Ηρακλής ήξερε να διαβάζει νότες και μουσική γενικότερα, διότι 
είχε θητεύσει κοντά στον γνωστό αρχιμουσικό Μηνά Τζωρτζάκη, γνωστό για τη 
βιολιστική του δεξιοτεχνία, τόσο στην ευρωπαϊκή μουσική, όσο και στην κρητική 
καθώς ήταν μαθητής του ίδιου του Καλογερίδη. Πολλές φορές τη δεκαετία του 1950, 
ο επίσης αρχιμουσικός Ιωάννης Τζωρτζάκης, θυμάται τον Ηρακλή Σταυρουλάκη να 
παίζει με τη Φιλαρμονική του δήμου ευρωπαϊκούς σκοπούς. Εκτός από αυτούς 
υπάρχει μια πληθώρα Βιαννιτών βιολατόρων που έχομε καταγράψει στο 
προηγούμενο τεύχος των Βιαννίτικων Ριζών (1). 

Σήμερα στη Βιάννο έχει επικρατήσει το βιολί με ζυγιά το μαντολίνο, την 
κιθάρα ή το λαούτο. Δυστυχώς όμως οι παραδοσιακοί μουσικοί θησαυροί της 
Βιάννου δεν ακούγονται και δεν προβάλλονται πέρα από τα στενά όρια της 
Επαρχίας, αφήνοντας έτσι ένα μεγάλο κενό στην μουσική παράδοση του νησιού 
μας. 
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                         Το «ονταδάκι» 

                         Αναμνήσεις από την 14/9/1943 

                                   Μανόλη Γ. Στρατάκη, Συν/χου Μετεωρολόγου 

   Το «ονταδάκι» του Βαγγέλη Ν. Παπαγιαννάκη στη συνοικία « Σωρός» της Άνω 
Βιάννου ήταν απόμακρο και σε ψηλότερο αρκετά επίπεδο από τον κεντρικό δρόμο. 
Σχεδόν στα όρια του χωριού άφηνε διέξοδο διαφυγής σε ώρα ανάγκης, προς τα 
ορεινά μονοπάτια. 

   Πριν από τη Γερμανική Κατοχή της Κρήτης δεν ήταν παρά μια 
μισοεγκαταλειμμένη αποθηκούλα, που κανείς δεν την ήξερε. Οι συνωμοτικές 
ανάγκες που επέβαλαν οι κατοχικές συνθήκες ζωής και τα συναφή μέτρα 
προφύλαξης, του έδωσαν σοβαρή υπόσταση και το ανέδειξαν σιγά-σιγά μόνιμο 
στέκι-καταφύγιο. Ο πρώτος χρονικά ρόλος του ήταν να στεγάσει συχνά την 
κανταδόρικη προθέρμανση μας πριν ξανοιχτούμε, χωρίς φρόνηση, χωρίς μυαλό, τις 
«μικρές ώρες» στους επικίνδυνους δρόμους  και στενά δίνοντας, τραγουδώντας, 
διέξοδο στη ζωική μας περίσσεια. 

  Ήταν το μαντολίνο του Βαγγέλη που μας τραβούσε σαν μαγνήτης...Υπαξιωματικός 
στο στρατό έχασε την παλάμη του δεξιού του χεριού από έκρηξη χειροβομβίδας. Το 
πλήγμα αυτό αποτελούσε πρόσθετο λόγο να μην αποχωριστεί το μαντολίνο του.  
Και δε το αποχωρίστηκε.  Με μηχάνημα δικής του έμπνευσης, που ήταν μεταλλικός 
δακτύλιος  (μανίλι) προσαρμοσμένος στο κομμένο του άκρο και που αποτελούσε τη 
βάση κατάλληλα τοποθετημένου πλήκτρου (πένα) είχε πάντα τη χαρά να 
εκφράζεται μουσικά και να συνεπαίρνει με τη δεξιοτεχνία του. 

   Από τα μέσα του 1943, το «ονταδάκι» επωμίστηκε και δεύτερο, πολύ 
σπουδαιότερο, ρόλο ως κατάλυμα ανταρτών του ΕΛΑΣ. Σ’ αυτό έβρισκαν φιλοξενία 
στη σύντομη διαμονή τους στη Βιάννο, πριν φύγουν τα χαράματα για το λημέρι στα 
Βιαννίτικα και Λασιθιώτικα βουνά. Αλλά και διάφορα άλλα πρόσωπα, σύνδεσμοι  
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της στρατιωτικής με την πολιτική ηγεσία, εκεί πραγματοποιούσαν τις επαφές τους 
κι εκεί φιλοξενούνταν. Σύνδεσμος σ’ αυτό το κορυφαίο είδος της αντίστασης  ήταν 
και ο αδελφός του Βαγγέλη Γιάννης, ο αξέχαστος Σοφούλης, όπως τον λέγαμε.  Ο 
Βαγγέλης καθώς είχε συνειδητοποιήσει του κινδύνους ήταν αποφασισμένος για 
κάθε ενδεχόμενο.         

  Διατηρούσε ολόκληρο οπλοστάσιο με όπλα προερχόμενα από τους 
αλεξιπτωτιστές, που...ατύχησαν στο κατέβασμα και είχε μεταφέρει τις 
δυναμικότητες του ακρωτηριασμένου χεριού στο αριστερό χέρι και στο σώμα του. 
ο κίνδυνος τον ενθουσίαζε μάλλον παρά τον φόβιζε. Σε όλους μας τότε, η πίστη σ’ 
ένα ελεύθερο και δικαιότερο «αύριο» ηλέκτριζε το μίσος μας προς ον κατακτητή. 
Μόνιμοι θαμώνες στο «ονταδάκι» που επισκεπτόμαστε, από τις στέγες των 
εφαπτόμενων σπιτιών ήταν ο υποφαινόμενος και ο Λευτέρης Μαστρογιωργάκης 
πριν ανέβει στο βουνό αντάρτης στις γραμμές του ΕΛΑΣ. Αλλά κι άλλοι έδιναν 
συχνά το παρών τους. Απ’ αυτό και σ’ αυτό το στέκι παρακολουθούσαμε τις 
κινήσεις των Γερμανών και παίρναμε πληροφορίες από τους περαστικούς 
συνδέσμους. 

   Στις 13-9-1943, παραμονή του Σταυρού μια απογευματινή παρέα στο «ονταδάκι»,  
από μένα, το Νίκο Καρτσάκη (Σαββαντωνιό), το Διομήδη Στειακάκη και τον 
οικοδεσπότη μάθαμε για τη μάχη της Σύμης, που μονάχα υποπτευόμαστε, ύστερα 
από την εκτέλεση, λίγες μέρες πριν, των δυο Γερμανών στρατιωτών που διέμεναν 
εκεί. Άλλες στρατιωτικές κινήσεις στον κεντρικό δρόμο της Βιάννου από και από 
προς τα μέσα χωριά και ο μεγάλος αριθμός των οχημάτων με ασυρμάτους και 
ασθενοφόρα, που στάθμευαν στην «πλατεία», δεν άφηνε αμφιβολία για το τι θα 
επακολουθούσε και στην κωμόπολη τις επόμενες ώρες. Και το ένστικτο μου και η 
λογική μου κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση... 

    Συνέπεσε ο Διομήδης, εγώ και ο Νίκος Καρτσάκης να είμαστε μεταξύ των τριάντα 
πολιτών που θα αντικαθιστούσαμε στις 16-9-1943 τους προηγούμενους τριάντα 
του προηγούμενου α΄ 15/νθήμερου Σεπτεμβρίου στα καταναγκαστικά έργα στο 
αεροδρόμιο Καστελίου. Το 1943 είχα αποφοιτήσει από το 6/τάξιο Γυμνάσιο 
Βιάννου και ως πολίτης πια δεν είχα δικαίωμα απαλλαγής....  

  Δεν ήταν όμως το Καστέλι που με φόβιζε αλλά η Βιάννος του τρέχοντος 24 ώρου. 
Αφού εξέθεσα τις σκέψεις μου στους άλλους δυο, τους πρότεινα να φύγουμε το 
ίδιο βράδυ για την Έμπαρο- από το δρόμο του Άη Γιάννη, όπου είχε αρχίσει το 
πανηγύρι του Σταυρού του οποίου δε στάθηκαν ικανά να αναστείλουν, ούτε τα 
βάσανα, ούτε οι εκτελέσεις εκλεκτών πατριωτών από τους Ναζί. Η παραμονή μας 
για τις δυο επόμενες μέρες, αν πηγαίναμε ήταν εξασφαλισμένη σε σπίτια στενών 
συγγενών μου. Δεν συμφώνησαν κι έτσι χωρίσαμε νωρίς το απόγεμα για να 
ξανασυναντηθούμε το πρωί στο «ονταδάκι». Και πάλι προσπάθησα να τους πείσω 
να φύγουμε προς την Έμπαρο χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι ξεγελασμένοι από την 
ηρεμία που βλέπαμε να επικρατεί τις πρώτες πρωινές ώρες κατεβήκαμε προς το 
Κοινοτικό Κατάστημα στην πλατεία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου με προορισμό τα 
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σπίτια μας, όταν διαπιστώσαμε ότι πέσαμε στη φάκα και παρατηρούσαμε την όλο 
και αυξανόμενη δραστηριότητα των Γερμανών στρατιωτών. 

   Δεν ξέρω με ποιο μαγικό τέχνασμα ο Νίκος Καρτσάκης γλίστρησε προς τον 
κατήφορο νότια του Μιχαήλ Αρχαγγέλου κι εξαφανίστηκε. Σε λιγότερο από δέκα 
λεπτά εγώ και ο Διομήδης βρεθήκαμε ανάμεσα σ’ ένα πλήθος μπρος στον μεγάλο 
πλάτανο, όπου είδα και τον πατέρα μου κι έμαθα για το φόνο του Κ. Μαράκη και 
της Αθουσάκενας. Εκεί στο μεγάλο πλάτανο, έδιωξαν τις γυναίκες και τα μικρά 
παιδιά κι οδήγησαν όλους του ανδρικού φύλου στο Γυμνάσιο Βιάννου, όπου μας 
τοποθέτησαν στην ανατολική αμφιθεατρική πλαγιά της αυλής μπροστά στα 
παρατεταγμένα πολυβόλα. 

  Δεν θέλω να υποβληθώ άλλη μια φορά στη δοκιμασία να ξαναζωντανέψω μέσα 
μου και να περιγράψω απερίγραπτες καταστάσεις. Η παρουσία του πατέρα μου  
πίσω και προς τα δεξιά μου και η πεποίθηση για την εκτέλεσή μας, μ’ έκανε 
εξαιρετικά βιαστικό να φτάσουμε στο ...τέλος.  «Ποιος από εσάς γνωρίζει τους 
αντάρτες και τι άνθρωποι είναι; » μετέφραζε ένας  Γερμανός στρατιώτης, με ξενική 
προφορά, ό,τι του υπαγόρευε ένας Γερμανός συνταγματάρχης στα Γερμανικά. 
Ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις , όπως: «οι Γερμανοί στρατιώτες δεν σκοτώθηκαν 
με ξύλα ή με πέτρες, αλλά με όπλα που εσείς προμηθεύσατε στους 
αντάρτες»....»Σκοτώθηκαν 75 Γερμανοί στρατιώτες και σύμφωνα με το Νόμο θα 
σκοτωθούν 750 Έλληνες πολίτες. Ήδη έχουν εκτελεστεί 400 άνδρες στ’ Αμιρά κλπ.  ( 
Τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, όμως αυτά ανάφερε ο διερμηνέας 
τότε). Σε μια άλλη ερώτηση, πήρε το λόγο ο αείμνηστος δικηγόρος Ιωάννης 
Στειακάκης για να υπερασπιστεί την άγνοια και την αθωότητα μας, αλλά του 
δηλώθηκε ότι μονάχα θετικές απαντήσεις θα γίνονται δεκτές. 

   Εγώ όλο και βιαζόμουν να τελειώσουμε, να σταματήσουμε το πήγαινε-έλα, οι 
ματιές από και προς τον πατέρα μου. Το δευτερόλεπτο μου φαινόταν ώρα και 
ξαφνικά βλέπω ένα Γερμανό δεκανέα να χαιρετά στρατιωτικά και να του δίνει ένα 
χαρτί ( το χαρτί, όπως αποδείχτηκε της σωτηρίας μας). Ο συνταγματάρχης το 
διάβασε κι άρχισε να βηματίζει αριστερά – δεξιά...Τώρα το δευτερόλεπτο μου είχε 
γίνει χρόνος, το επόμενο αιώνας. ... Ένα τέλος θεέ μου! Μη με καταδικάζεις στην 
ελπίδα και στην προσμονή και μην τα μεταμορφώνεις σε χιλιάδες φίδια έτοιμα να 
δηλητηριάσουν την ψυχή μου. 

  Κάτι επί τέλους ψιθύρισε στον μεταφραστή στρατιώτη κι εκείνος στα Ελληνικά: 
«Ανεστάλησαν οι εκτελέσεις  και θα κρατηθείτε ως όμηροι... 

   Η ζωή μας προσωρινά τουλάχιστο-δεν διέτρεχε κίνδυνο. Γι’ αυτό διάφορες 
κινήσεις των Γερμανών, που άλλοι απέδωσαν στην απόφασή τους να μας 
εκτελέσουν με άφησαν τελείως ήσυχο. Ήθελαν απλώς να μας τσακίσουν τα νεύρα. 

 Η πρώτη νύχτα του εγκλεισμού μας σε κάποιες αίθουσες του Γυμνασίου ήταν 
ασφυκτική, όχι μονάχα κυριολεκτικά, αφού ο μεγάλος αριθμός προσώπων έπρεπε 
να αντιμετωπίσει το αδιαχώρητο αλλά και ψυχολογικά με τα τόσα ερωτήματα ν  
βασάνιζαν τον ύπνο μας.  
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 Το πρωί για να ικανοποιήσουμε τις αφοδευτικές μας ανάγκες, κατακλύζαμε τη 
λοφοπλαγιά-απέναντι από την κωμόπολη-συνθέτοντας έτσι ένα πίνακα 
εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γλιτώνεις το θάνατο – λύτρωση- και σ’ 
αναγκάζουν να υποστείς συντριπτικές για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου 
ταπεινώσεις.... 

   Μετά τη 10η πρωινή μας ξανάβγαλαν στο γήπεδο-αυλή του Γυμνασίου και 
διέταξαν να μαζευτούν χωριστά οι γέροι, οι άνδρες και οι έφηβοι. Πήγα με τους 
τελευταίους. Πρώτος στη σειρά ήταν ο Μιχάλης Βαβουρανάκης  και ακολουθούσα 
εγώ. Σε λίγο μας πλησιάζει ένας συνταγματάρχης Γερμανός- ίσως ο περιβόητος 
Μίλλερ- κι άρχισε να μας ρωτά σ’ ελληνική αργκώ, «πόσω χρονώ σαι;». Ο Μιχάλης 
Βαβουρανάκης είπε-δεν θυμάμαι 19 ή 18 . Σε μένα πρόσθεσε και το ρε. «πόσω 
χρονώ σαι ρε: Του είπα 17(σε δυο μήνες θα ήμουν 18). Οι επόμενοι ήταν: οι 
Πολυχρόνης και Χριστόφορος Πετράκης, πολύ κοντόσωμοι αλλά πολύ εξυπνότεροι 
από μένα, που με περνούσαν 4-5 χρόνια και οι οποίοι απάντησαν στην ίδια 
ερώτηση ότι είναι ετών 16. Έτσι, η ηλικία όλων των υπολοίπων «εφήβων» δεν 
ξεπέρασε τα 16 χρόνια και αφέθησαν ελεύθεροι.  

 Όπως αφέθηκαν ελεύθεροι και οι γέροι που είχαν συμπληρώσει το εβδομηκοστό 
έτος της ηλικίας τους (ή το 65ο ). Όταν ξανά μας μάντρισαν στις γυμνασιακές 
αίθουσες κατέφτασε μια ομάδα της γερμανικής αστυνομίας, ξεχώρισε 30 από τους 
κρατούμενους, μεταξύ αυτών εγώ και ο πατέρας μου και μας πήραν προς άγνωστη 
κατεύθυνση. Στην πλατεία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου είχε μαζευτεί πλήθος γυναικών 
που σταυροκοπιόνταν κι έκλαιγαν  για την άγνωστη τύχη μας, καθώς νόμιζαν ότι 
μας οδηγούσαν στην ...εκτέλεση. Τη στιγμή που μας στοίβαζαν σε φορτηγό, 
πλησίασε η μάνα μου κλαίουσα και οδυρόμενη για την τύχη μου και μου είπε ότι 
πατέρας μου διέφυγε καθώς μας έφερναν από το Γυμνάσιο, κι από το μονοπάτι του 
Αυγού πήγε στο σπίτι....Μετά απ’ αυτή την είδηση έγινα «πέτρα». Δε λογάριαζα 
τίποτα. Ήμουν απόλυτα έτοιμος να υποστώ όποια τύχη μου είχε επιφυλαχθεί. 
Φτάσαμε στο Καστέλι Πεδιάδος. «Πιεζόμουνα» αφάνταστα και ζήτησα άδεια μέσω 
ενός διερμηνέα- να μπω σε αποχωρητήριο του Γερμανικού Διοικητηρίου. Με 
συνόδευσε ένας με προτεινόμενο περίστροφο καθώς προσπαθούσα να απαλλαγώ 
από την υγρή πίεση...Όσο κι αν το προσπάθησα δεν το κατάφερα.  

Είχε δύσει ο ήλιος όταν μας οδήγησαν σ’ ένα στάβλο μέσα στο χώρο ενός γηπέδου 
περιφραγμένου με συρματοπλέγματα, που βρισκόταν στο δρόμο προς τους 
Αποστόλους και το Ηράκλειο. Τριάντα άνθρωποι κλεισμένοι στο στάβλο το γεμάτο 
κοπριές. Η διαβίωση μας εκεί χαρακτηριζόταν από τη βρωμιά και τα εκατομμύρια 
ψείρες τις νυχτερινές ώρες. Το 11ήμερο μας στα καταναγκαστικά έργα του α/δ 
Καστελίου το χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα: Η υπερβολική εργασία πάνω από τις 
φυσικές μας δυνάμεις που ακολουθούσαν σταθερά την κατιούσα εξ αιτίας των 
ανθυγιεινών συνθηκών παραμονής και φτωχής σε θερμίδες κι αηδιαστικής γεύσης 
παρεχόμενης τροφής (λίγο μπλιγούρι στο χρόνο διακοπής εργασίας του 
μεσημεριού). Η απαγόρευση ειδικά για εμάς τους ομήρους  και τους Ρώσους 
αιχμαλώτους να καταφεύγουμε στα καταφύγια κάθε φορά που συμμαχικά 
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αεροπλάνα βομβάρδιζαν το αεροδρόμιο καθώς η ενοχλητική και ύποπτη ανάκριση 
κάθε 2-3 μέρες από άνδρες της Γκεστάμπο Ηρακλείου. 

 Η ζωή μας είχε γίνει βίος αβίωτος ως τη στιγμή που μας φόρτωσαν σε φορτηγό  
αυτοκίνητο, αξιοθρήνητες ανθρώπινες φιγούρες, και μας γύρισαν πίσω στο 
Γυμνάσιο Βιάννου για να προστεθούμε στους έγκλειστους εκεί. Ξέραμε ότι την 
επομένη ημέρα θα μας ελευθέρωναν κι αυτό ακριβώς έγινε. Μας ελευθέρωσαν 
αφού προηγήθηκε στο προαύλιο του σχολείου μια «τελετή» με την παρουσία του 
γενικού διευθυντή Κρήτης, του νομάρχη, του επισκόπου Πέτρας, του 
πρωτοσύγγελου Ευγενίου Ψαλιδάκη κι εκπροσώπων των στρατιωτικών αρχών 
κατοχής. Μίλησαν διάφοροι. Συντριβή και πένθος κατείχε τους λόγους των 
εκπροσώπων της εκκλησίας. Προτροπή για φρόνηση και τήρηση των κατοχικών 
νόμων και διαταγών στους λόγους των διορισμένων πολιτικών αρχών. Στις 
ζητωκραυγές υπέρ του Γ΄ Ράιχ και του Χίτλερ σύμφωνα και με την παρούσα εκεί 
μάνα μου, δεν άνοιξα το στόμα μου. Την ίδια μέρα πήγα στο Ηράκλειο, 
φιλοξενούμενος στο σπίτι του στρατηγού Ιωάννη Αγαπάκη από το γιο του και 
συμμαθητή μου Γιώργο, που φιλοξενούσε ήδη το φίλο και συμμαθητή μας Μανόλη 
Ν. Ηγουμενίδη. 

  Στις 11 περίπου τη νύχτα αγγλικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν το αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου κι εμείς παρακολουθούσαμε από τη στέγη του σπιτιού το θέαμα. Σε 
κάποια στιγμή τα αεροπλάνα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης. Δεν 
προλάβαμε να κατέβουμε στο ισόγειο, όταν μια βόμβα έπεσε και εξερράγη στον 
απέναντι θερινό κινηματογράφο, λιγότερο από δέκα μέτρα απόσταση, 
σκορπίζοντας τον πανικό με τα σπασμένα τζάμια των παραθυριών του σπιτιού. 
Απόπειρά μας να φτάσουμε στο καταφύγιο- υπόγειο του κτηρίου «Διαλυνά», 
σκόνταψε στη μηδενική ορατότητα από τον κονιορτό που ξεσήκωσε η έκρηξη... 

   Τη νύχτα της άλλης μέρας την περάσαμε στην πυροσβεστική Υπηρεσία- ένας 
αξιωματικός πυροσβέστης, ο Βαρδαξής, ήταν ένοικος του Γιώργου, στο 
βενετσιάνικο τείχος κοντά στην καινούργια πόρτα. Προς το τέλος του μήνα 
ξαναγύρισα στη Βιάννο, που τη βρήκα να ανασαίνει τον αέρα της βεβαιότητας για 
την τελική νίκη των συμμάχων και τη συντριβή του φασισμού και του ναζισμού. 

   Αυτή η προοπτική που είχε γίνει ακλόνητη βεβαιότητα και η πεποίθηση πως η 
ΜΕΓΑΛΗ ΘΥΣΙΑ της Βιάννου (και των εκτός επαρχίας χωριών) δεν πήγε μάταια, 
αλλά αναπτέρωσε το ηθικό των κατοίκων για τη συνέχιση του αγώνα. 

   Η μετακίνηση των ανταρτών προς τα βουνά του Ψηλορείτη και του Ρεθύμνου 
άφησε περιθώρια για  «ιαματικές» εκδηλώσεις. Ο κίνδυνος δεν είχε χάσει τίποτα 
από τον εαυτό του αλλά το «γενικό» κλίμα που επικρατούσε σ’ αυτή τη χρονική 
περίοδο είχε διαμετρικά αλλάξει. Το «ονταδάκι» παρέμεινε «άπαρτο κάστρο» κι 
εξακολουθούσε και τώρα να διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του και ως 
τόπος επικοινωνίας «παρανόμων» και μη και ως «εφαλτήριο» των κατανταδόρικων 
προθέσεων πολλών,  της Βιαννίτικης νεολαίας. Είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με την 
«κατοχική» μας ζωής, που πολλοί από μάς το θεωρούσαμε αναπόσπαστο στοιχείο 
της ύπαρξής μας. 
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   Η παρακμή του ρόλου του ακολουθούσε με ευθύ τρόπο την αποχώρηση των 
γερμανικών στρατευμάτων προς τις πόλεις  και τη νικηφόρα εξέλιξη των 
συμμαχικών επιχειρήσεων. Εκείνη ακριβώς την περίοδο οι καντάδες με τον έξοχο 
βιολιστή Νίκο Καρτσάκη (Σαββαντωνιό) και τον αξεπέραστο στο μαντολίνο Βαγγέλη 
του Νίκου, ξεπέρασαν σε συχνότητα και ποιότητα κάθε προηγούμενο. 

  Όλη η Ά. Βιάννος ζούσε τότε τους ρυθμούς της τρέλας μας  έξω από κάθε 
σεμνοτυφία και λογική... Μιας τρέλας που αρπάξαμε στο «ονταδάκι» και που χωρίς 
αυτή δεν είχε ευκαιρία ο Βιαννίτης ν’ αποκτήσει  έστω και λίγη αυτογνωσία.    

    Στο «ονταδάκι» είχε επιφυλαχθεί μια σπουδαία μοίρα. Να πληροφορηθούμε σ’ 
αυτό – μια μεγάλη παρέα – την τελική συντριβή του  Γ΄ Ράιχ.  

  Πολλές φορές σκέφτηκα να πάω να το δω. Δεν πήγα....                            
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     ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 

Ο Αντώνης Μανδαλάκης, με το δικό του τρόπο αναφέρεται σε στιγμιότυπα της 
Κατοχής και γράφει: 

« ... Πώς να φύγει από το μυαλό του Νάκη, πρωτογιού, το φοβερό γεγονός ; Το ’δε 
με τα μάτια του , το ’ζησε, δεν το ξεχνά, του σφηνώθηκε. Η μάνα του απειλείται με 
το γερμανικό περίστροφο. Μόνη της αντιμετωπίζει τον αξιωματικό Γερμαναρά, που 
θέλει να «μολοήσει», να φανερώσει πού κρύβεται ο άντρας της.  

  Οι Γερμανοί που κάψανε τα χωριά της επαρχίας (τ’ αναγνωρισμένα εκείνα 
μαρτυρικά χωριά), το μαύρο εκείνο Σεπτέμβρη του 43-«μια μέρα του Σεπτέμβρη 
πού ’λαμπε ο ουρανός, μα στα χωριά της Βιάννου ήτανε σκοτεινός....» έχουνε 
λυσσάξει. Κάνουνε συλλήψεις. Ψάχνουνε  πόρτα-πόρτα, κάμερα-κάμερα τα σπίτια. 
Όσους άντρες βρίσκουν τους συγκεντρώνουν στην εκκλησία. Θα τους εκτελέσουν; 
Κανείς δεν είναι βέβαιος για τίποτε. 

   Ο Νόλης, ο απόστρατος, ο «παρακολουθούμενος», πρόλαβε και κρύφτηκε στον 
αχεριώνα. Λαγουδοχτυπά η καρδιά του. 

    Ο Γερμαναράς ορμά φουριόζος, αγριεμένος και στέκεται στη μέση της αυλής. 
Ζητά με αυστηρή φωνή απ’ την Κάλλια τον άντρα της.  Τ’ αγόρια της, πέντε κι εννιά 
χρονών τότε, βρίσκονται τρομαγμένα δίπλα της. 

  Πού ’ναι άντρα σου; Στα μουντάνια; Πού είναι; Εσένα καπούτ. 

  Ο κρυμμένος άντρας της ακούει από σκαλοθυρίδα του αχεριώνα, που για 
αναπνευστήρα την είχε, καθώς στ’ άχυρα ήταν χωσμένος. Ζαρώνει ακινητοποιείται, 
περιμένει, ίσως και να προσεύχεται... 

   Η γυναίκα αρνείται να φανερώσει. Τα κοκαλιάρικα πιτσιρίκια καταλαβαίνουνε 
τον κίντυνο. Κλαίνε τρομαγμένα στα φουστάνια της μάνας τους. Σαν άλλη 
Σουλιώτισσα εκείνη μένει αγέρωχη, άτρομη, σταθερή, ψύχραιμη. Στο 
υποσυνείδητό η Κρουσσανιώτικη καταγωγή της εμπνέει και δυναμώνει.            

Βγάζει νευρικά το περίστροφο ο Γερμαναράς. Απειλεί, απαιτεί. 

  Ατάραχη, δε λυγίζει, δεν υποκύπτει στις εκκλήσεις του Γερμανού «εντεταλμένου». 

Για μια στιγμή σαν αστραπή περνά η σκέψη από το μυαλό της απειλούμενης.  

-Μομέντο, κομαντατούρ! Άντρας μου φίτσιας. Κάντια ντράχμες. Πίκουλα μαντζάρε. 

-Νιξ, λέει ψέματα. Εσένα καπούτ. 

- Μομέντο, μομέντο και τρέχει στο πόρτεγο.  

Περιμένει ο μελανοχείτωνας  με το περίστροφο στο χέρι. Γύρω του κρεμασμένα 
στις γκέτες του, κλαίνε απελπισμένα τα δυο πιτσιρίκια, αδύναμα να βοηθήσουν. 
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Παντού ερημιά και φόβος. Κλεισμένοι στην εκκλησά περιμένουν το τέλος τους, οι 
άντρες που συλληφτήκανε. 

  Επιστρέφει η Κάλλια. Στα χέρια της κρατά ένα φωτογραφιάκι οβάλ. Είναι ο άνδρας 
της αξιωματικός. Το δείχνει σον Γερμανό αξιωματικό για να πιστέψει. Κι ο 
Γερμανός, που τελικά ήταν Αυστριακός, παίρνει το φωτογραφιάκι. Το κοιτάζει 
προσεκτικά. Πείθεται. Βάζει το περίστροφο στη θήκη. Ξαναρίχνει μια ματιά στο 
φωτογραφιάκι του υπομοιράρχου κι άλλη μια ματιά στα δυο αγοράκια. Ήρεμα 
τώρα επιστρέφει το φωτογρφιάκι και από την τσέπη του βγάζει τη δική του 
φωτογραφία. Εκεί είναι υπολοχαγός με τη γυναίκα του και δυο αγοράκια πριν την 
κήρυξη του πολέμου. 

  Είδε τη φωτογραφία η Κάλλια. Απίθανη σύμπτωση, που ’χε κάνει το θαύμα της. 

  Ο Αυστριακός φύλαξε τη φωτογραφία του. χάιδεψε τα δυο «παλικαρόπουλα» κι 
έκανα να φύγει. Στάθηκε όμως λίγο δύσπιστος. Δίπλα του είδε μια μικρή πορτίτσα, π’ 
οδηγούσε σ’ άλλο σπίτι κι απ’ εκεί στον αχεριώνα. Με μια κλωτσά, χωρίς αντίσταση η 
πόρτα έσπασε. Μπήκε μέσα αφού κουτούλησε στ’ ανώφλι και του ’πεσε το καπέλο με 
τον αγκυλωτό σταυρό. Το φόρεσε μάνι-μάνι και προχώρησε. Μπροστά του ο αχεριώνας 
θεοσκότεινο. Πίσω απ’ την πόρτα τ’ αχεριώνα ένα δυο πιθάρια αδειανά. Άναψε σπίρτο. 
Ερεύνησε τ’ αδειανά πιθάρια. Έψαξε όσο έβλεπε . 

   Ο απόστρατος ακίνητος μέσα στ’ άχυρα. Αδημονεί. Η γυναίκα απ’ όξω κάνει 
προσευχές και ταξίματα, θεοφοβούμενη καθώς ήτανε.  

Ο ερευνητής σβήνει το σπίρτο. Δεν το πέταξε στ’ άχυρα. Φεύγει απ’ το μικρό 
πορτάκι. Η ανακούφιση ήρθε στην οικογένεια και σε λίγες ώρες οι χωριανοί 
λευτερωθήκανε απ’ το μάντρωμα της σύλληψης. Οι καπνοί όμως κι οι φωτιές απ’ 
τα Μέσα χωριά φαινότανε στην αντικρινή λοφογραμμή. Στιγμές φοβερές, 
αξέχαστες. 

  Πρόφταξε ο Θεός κι η επέμβαση του φτωχόπαιδου κι ανδρειωμένου εκείνου 
Αρχιμανδρίτη και δεν κάψανε και τα υπόλοιπα χωριά της μαρτυρικής εκείνης 
επαρχίας 

Ύστερ’ από χρόνια η παπαδοπούλα σύζυγος, μεγάλη μπολιδένια μεταξωτή πετσέτα 
έστειλε με τον πρωτογιό της, το τάμα στον Τίμιο Σταυρό, ανήμερα της χάρης του, 
στο χωριό της αγαπημένης πεθεράς της. 

---------- 

Σημ. : Νάκης = ο γράφων,  Νόλης = ο μακαρίτης ο πατέρας μου Μανόλης, Κάλλια = 
η μακαρίτισσα μητέρα μου Καλλιόπη. Τα δυο πιτσιρικια = ο αδελφός μου Στέλιος κι 
εγώ. Το χωριό του τασίματος = Το Δεμάτι Μονοφατσίου (Τίμιος Σταυρός).  

 Αρχιμανδρίτης  = ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος Ψαλιδάκης   
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Από τ’ ανέκδοτα της Βιάννου 

                   Του Μιχάλη Κυριακάκη 

 Η κολοκυθιά στον Άη Γιώργη τον Πλατανίτη 

 Καθυστερούσε μια βραδιά να γυρίσει στο σπίτι του ο γέρο Ρατοφτοβασίλης, να γυρίσει 
από τον Άγιο Νικόλαο που είχε πάει να ποτίσει το περβόλι του. Τα παιδιά του 
ανησυχούσαν και συγκεντρωμένα στο σπίτι του πατέρα τους σκεφτόταν τι πρέπει να 
κάνουν. 

   Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και ο Γεροβασίλης με τη θυμοσοφία που τον χαρακτήριζε, 
άρχισε να λέει: Καθυστέρησα να φύγω από το περβόλι, γιατί το νερό ήταν λίγο και 
περίμενα να το ποτίσω όλο. Πολύ όμως καθυστέρησα στο δρόμο πριν από τον Άη Γιώργη 
τον Πλατανίτη. 

  Όπως έριξα μια ματιά προς τα Τσιγκούνια και είδα τη μούρη μιας κολοκυθιάς να 
σέρνεται, όπως ένα μικρό παιδί και να προχωρεί στην πλαγιά, γεμάτη ανθούς και 
κολοκύθια. Πέρασε το δρόμο και προχωρούσε στην πάνω από αυτό πλαγιά. Με πολύ 
δυσκολία πέρασα εγώ και ο γάιδαρος χωρίς να την πατήσουμε. 

  Με περιέργεια τον άκουγαν τα παιδιά του, γελούσαν και του είπαν πού το βρήκε το 
παραμύθι αυτό. Σοβαρεύτηκε ο γέρο Βασίλης και λέει. Εγώ σας λέω  αυτό που είδα κι να 
ετοιμαστείτε πρωί-πρωί, πριν πάνε άλλοι  να μαζέψουμε τα κολοκύθια      

  Τ’ άκουσε ο γαμπρός ο Γιώργης του Βλαχάκη και Βλάχου το πες, όλοι οι Βλάχοι το 
ξέρουν. Πρωί –πρωί ο Βλαχονικολής βρέθηκε στον Άη Γιώργη ψάχνοντας να βρει τη 
μεγάλη κολοκυθιά, αλλά όλες μικρές με τους κίτρινους ανθούς τους στόλιζαν τα 
περβόλια έτοιμοι για τους βαιαννίτικους ντολμάδες και ο Βλαχονικιλής μονολογεί: Τα 
όνειρα της νύχτας η μέρα τα κάνει σκόνη του αέρα. 

 

Το δελτίο καιρού 

  Σταμάτησε ο Πετροκωσταντής να παρακολουθεί τα σημάδια του καιρού όπως τα έμαθε 
από τους προγόνους του. Τα λευκά ή μαύρα σύννεφα, κάθε πρωί πάνω από τις 
χονδριγιανές κορφές, το φεγγάρι αν είναι πλάγιο ή όρθιο, αν η γάτα κοιμάται δίπλα στον 
τζάκι κουβαριαστή  κ. ά.  Άκουσε στο καφενείο από το ραδιόφωνο τη μετάδοση δελτίου 
καιρού κι αγόρασε δικό του μικρό για να το ακούει κάθε βράδυ στο σπίτι του και να 
προγραμματίζει τις δουλειές του. Καλά τα πήγαινε κάμποσες ημέρες. Αλλά και αρκετές 
άλλα έλεγε το δελτίο και άλλα αντιμετώπιζε την ημέρα ο Πετροκωνσταντής. 

    Μια βραδιά, από νωρίς ξέσπασε δυνατή βροχή, κι όλοι οι χωριανοί κλείστηκαν στα 
σπίτια τους. Σούπα από ξινόχοντρο ήταν το φαγητό της οικογένειας και η απόλαυση της 
ζεστασιάς του τζακιού στη συνέχεια. Έξω η βροχή δε σταματά. Το ραδιοφωνάκι μεταδίδει 
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για ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Θυμώνει ο γέρο Κωνσταντής, παίρνει το 
ραδιόφωνο, ανοίγει την  και το βάνει κάτω από την κουτσουνάρα λέγοντας: 

Χόρτασε μωρέ νερό και να μάθεις να μη μας κοροϊδεύεις.    

 

 Συμβουλή στους αγρότες 

Από την πρώτη βροντή του Οκτώβρη 

ως τα τέλη του Απρίλη, λιάζει, βρέχει ή βροντά, 

 το ρασί του πρέπει πάντα να κρατά.   

 

Με πολύ κουράγιο 

 

Πασούλι ξύλο στη φωτά, 

έξω κάνει παγωνιά. 

Ο γάιδαρος του ψοφά στην αυλή,  

κι έχει μουσαφίρι που τον αγαπά πολύ. 

Η γυναίκα του κοιλοπονά, 

κι αυτός περιμένει το μποναμά. 
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Η αγροφυλακή τον 20ο αιώνα στην επαρχία Βιάννου. 
      Με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο του Γιώργη Ν. 
Θεοδοσάκη. Με λεπτομερή αναφοράς του στο θέμα δίνει αρκετά στοιχεία για το 
θεσμό της αγροφυλακής, σύντομη ιστορία, το επάγγελμα του αγροφύλακα, τη 
νομοθετική οργάνωση του Αγρονομείου Βιάννου, πολλά ευτράπελα του 
επαγγέλματος, δωροδοκία του αγροφύλακα καθώς και πολλές φωτογραφίες είναι 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σημαντικό έργο του. 

   Ο Γιώργης Ν. Θεοδοσάκης κατάγεται από το Χόντρο, όπου γεννήθηκε και έζησε 
τα πρώτα σημαδιακά χρόνια της ζωής του.  

   Σήμερα ζει στη Νεάπολη Βοϊου Κοζάνης όπου εργάστηκε ως υπάλληλος του 
ΟΤΕ και παντρεύτηκε, δημιουργώντας αξιόλογη οικογένεια.  

   Ποτέ δεν ξέχασε το χωριό του.!! Είναι ένας από τους πλέον ένθερμους εραστές της 
μικρής ιδιαίτερης πατρίδας του, την οποία κουβαλά παντού και πάντα μέσα στην 
καρδιά του 

   Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται ευδοκίμως με τη συγγραφή, την ποίηση  και 
κυρίως με τη λαογραφική έρευνα στην οποί έχει επιδοθεί συστηματικά με μεράκι και 
επιστημοσύνη. 

    Έχει ασχοληθεί με όλες σχεδόν τις πτυχές και τις εκφάνσεις του λαϊκού 
πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης, όπως δημιουργήθηκαν, εκφράστηκαν και 
βιώθηκαν κυρίως στο Χόντρο αλλά και στη Βιάννο, γενικότερα στη νοτιοανατολική 
Κρήτη, ακόμη και στην περιοχή του Βοϊου Κοζάνης, της δεύτερης ιδιαίτερης 
πατρίδας του Γιώργη Θεοδοσάκη.       

  Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει ή έχει υπό έκδοση είκοσι (20) συνολικά τόμους, με τον 
γενικό τίτλο Λαογραφικά και με επί μέρους θέματα: 

1. Μορφές λαϊκού βίου και πολιτισμού τον 20ο  αιώνα στη νοτιοανατολική Κρήτη.  

2. Μορφές λαϊκού βίου και πολιτισμού τον 20ο  αιώνα στην επαρχία Βιάννου 

3. Λαϊκά παραδοσιακά επαγγέλματα τον 20ο αιώνα στην επαρχία Βιάννου. 

4. Το Μετόχι (η «εν αγροίς παραδοσιακή κατοικία τον 19ο  και 20ο  αιώνα στην 
επαρχία Βιάννου. 

5. Το «κατά ξηράν» και το «δια θαλάσσης» εμπόριο τον 20ο  αιώνα στη 
νοτιοανατολική Κρήτη, «Άγονη Γραμμή». 

6. Γηθειές, μαγικοθρησευτικές τελετουργίες υπέρ ιάσεως ασθενειών, αποτροπής 
δυνάμεων κακού, κατά οφθαλμού βασκανίας, φταρμού κ. ά. τον 20ο  αιώνα στην 
επαρχία Βιάννου. 

7. Οι νερόμυλοι επαρχίας Βιάννου και Ιεράπετρας από την εμφάνισή  τους ως το 
πρώτο μισό του 20ου  αιώνα. 

8. Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας  

9. Νερόμυλοι και μυλωνάδες σε πόλεις και χωριά της ανατολικής Κρήτης από την 
εμφάνισή τους ως το πρώτο μισό του 20ου  αιώνα. 

10. Η σφυρήλατη λαϊκή κουδουνοποιϊα  τον 20ο αιώνα στην επαρχία Βιάννου 

11. Επιτάφια λαϊκά δίστιχα από την επαρχία Βιάννου. 
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12. Λαϊκή Αρχιτεκτονική ( κρήνες, πηγές και κουτσουνάρια από το Χόνδρο Βιάννου 
εντοιχισμένες περιστεροφωλιές και σπουργιτοφωλιές στη λαϊκή  κατοικία της 
υπαίθρου τον 20ο  αιώνα στην επαρχία Βιάννου. 

13. Νερόμυλοι, γκαζόμυλοι του 20ου  αιώνα στην επαρχία Βοϊου Κοζάνης. 

14. Ντριστέλες μαντάνια τον 20ο  αιώνα στη Δυτική Μακεδονία. 

15. Γεωργικά της επαρχίας Βιάννου ( θερινές γεωργικές ασχολίες) 

16. Η αγροφυλακή τον 20ο  αιώνα στην επαρχία Βιάννου. 

17. Τα ντουκιάνια πριν από την κατοχή, καφενεία και μπακάλικα μετά την κατοχή ( 
συμβολή στο εμπόριο του 20ου αιώνα στην κρητική ύπαιθρο). 

18. επαγγέλματα και επαγγελματίες στο Χόντρο Βιάννου τον 20ο  αιώνα. 

19. Ασβεστοκάμινα – καρβουνοκάμινα-κεραμιδοκάμινα τον 20ο  αιώνα στην επαρχία 
Βιάννου. 

20. Πέτρα, χτίρι, άνθρωποι (συμβολή στο χτίσιμο της λαϊκής κατοικίας στην 
νοτιοανατολική Κρήτη τον 20ο αιώνα). 

    Για το σημαντικό λαογραφικό έργο του ο Γιώργης Ν. Θεοδοσάκης έχει τιμηθεί 
πολλές φορές με ΕΠΑΙΝΟΥΣ, από την Ακαδημία Αθηνών, γεγονός που φανερώνει 
την αξία και μέγεθος της προσφοράς του στον τομέα της Λαογραφίας. 

Παράλληλα ο  Γ. Ν. Θεοδοσάκης έχει ασχοληθεί με και με την ποίηση  και έχει στο 
ενεργητικό του 12 αξιόλογες ποιητικές συλλογές.  

  Έχει ασχοληθεί και με την ιστορική έρευνα με τρεις σημαντικές μελέτες και ένα 
ιστορικό φωτογραφικό άλμπουμ. 

   Όλα αυτά καταδεικνύουν τη μεγάλη και ανεκτίμητη προσφορά του Γιώργη Ν. 
Θεοδοσάκη στην ελληνική λαογραφική έρευνα- καταγραφή-παρουσίαση και 
γενικότερα στα Ελληνικά Γράμματα. 

 Η Βιάννος γενικότερα και ειδικά ο Χόντρος μπορεί να σεμνύνεται  γι’ αυτό το 
εκλεκτό τέκνο του, που μπορεί να ζει μακριά του, αλλά είναι πάντα «ωσεί παρών» την 
κάθε ώρα, την κάθε στιγμή στον τόπο ου γεννήθηκε  και ξεκίνησε την πορεία για τη 
ζωή       
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	Για τον αρχαιολογικό  χώρο στα θεμέλια του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βιάννου, κατά την περίοδο της ανασκαφής, ο Γιάννης Σακελαράκης, έφορος Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αναφέρει:
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	Όπως και πιο πάνω αναφέραμε, στην περιοχή της Βιάννου διάφορες επιγραφές, που, αν και η ιστορική τους σημασία είναι μικρότερη, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν σύντομα εδώ.. Όλες ταφόπλακες το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί εκδήλωση σεβασμού  προς τ...
	Από την ίδια εποχή προέρχεται και η ταφόπλακα του Γράπτου, αφιερωμένη από το συνονόματο του γιού  του «Γράπτος Γράπτω τω πατρί μνήμης χάριν». Βρέθηκε στο σπίτι του Εμμανουήλ Αγαπάκη. Αν κάποιος γνωρίζει την τύχη της ας ενημερώσει την αρχαιολογική υπηρ...
	Στο Μουσείο Ηρακλείου βρίσκεται η ταφόπλακα του Βιαννίτη υποδιακόνου Αναστασίου, που πέθανε 56 χρονών στα βυζαντινά χρόνια. (5PοP ή 6PοP αιώνα) δυο ακόμα επιγραφές , η μια στο σπίτι του Γρηγόρη Μεταξάκη και η άλλη από τον αγρό του Μαθ. Αγγελάκη (πληρο...
	Οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ίδια την αρχαία Βιάννο φέρνουν κοντά μας με ζωντανό και άμεσο τρόπο ανθρώπους και κοινωνικές σχέσεις  που προϋπήρξαν στα ίδια αυτά χώματα. Η κατανόηση των κειμένων αυτών ρίχνει πολύτιμο φως στην ιστορία ενός τόπου κα...
	Σε μια άλλη σημαντική επιγραφή αναφέρεται η Κατερίνα Ι. Μανδαλάκη Καθηγήτρια Ιστορίας, (Β. Ν. αρ. φυλ. 142-143, του 1988). Αναφέρει:
	«... την παρουσίαση μιας άλλης επιγραφής από την οποία διαπιστώνονται οι σχέσεις φιλίας και συμμαχίας της αρχαίας Βιάννου με το βασιλιά Ευμένη ΙΙ της Περγάμου. Η Πέργαμος ήταν ένα από τα κράτη της ελληνιστικής εποχής  στα βορειοδυτικά της Μ. Ασίας. Η ...
	Το 183 π. Χ. ο βασιλιάς της Περγάμου Ευμένης ΙΙ , που βασίλευε από το 197 έως το 159 π. Χ., συνήψε συνθήκη φιλίας και συμμαχίας με τριάντα μία πόλεις της Κρήτης, μια από τις οποίες είναι και η αρχαία Βιάννος. Το κείμενο της συνθήκης που έχει δημοσιεύσ...
	Στην αρχή της επιγραφής μνημονεύονται τα δύο συμβαλλόμενα μέρη: Ο Ευμένης ΙΙ και οι διάδοχοί του και τριάντα μία πόλεις της Κρήτης, που αναφέρονται ονομαστικά. Το όνομα της τελευταίας κατά σειρά πόλεως δεν διασώζεται.
	Η Γόρτυνα που αναφέρεται πρώτη στη συνθήκη (ακολουθούν η Κνωσός, η Φαιστός, η Λύττος, η Ιεράπυτνα, η Ελεύθερνα και άλλες πόλεις) κατείχε κατά τη χρονική αυτή περίοδο την πρώτη θέση στην Κρήτη, όπως μαρτυρεί και το γεγονός ότι η συνθήκη χρονολογείται μ...
	Το ότι η Γόρτυνα κατείχε κατά το 183 π. Χ. την πρώτη θέση στην Κρήτη δύναται να συναχθεί, όπως παρατηρεί ο κ. Μικρογιαννάκης (Η Κρήτη κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, Αθήνα 1967, σελ. 101, σημ. 2) και από μαρτυρία του Πολύβιου (ΧΧΙΙ 15.1), που ...
	Ως πρώτη δύναμη στην Κρήτη κατά την περίοδο αυτή η Γόρτυνα βρίσκεται επικεφαλής του « Κοινού των Κρηταίων» στο οποίο ανήκουν οι τριάντα μία πόλεις.
	Το κοινό των Κραταίων που η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται από διάφορες επιγραφές στις οποίες αναφέρεται ως «Κοινόν  των Κρηταίων»  ή ως «πάντες Κρηταιείς» ή με άλλες ανάλογες εκφράσεις ήταν μια χαλαρή ομοσπονδία που περιελάμβανε όλες ή τις περισσότ...
	Ανώτατη διοικητική αρχή του κοινού ήταν το συνέδριο, που το αποτελούσαν εκπρόσωποι από όλες τις πόλεις – μέλη του κοινού. Υπήρχε επίσης μια λαϊκή συνέλευση, το κοινό ή το πλήθος των Κρηταίων, στην οποία μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες...
	Ο κ. Μικρογιαννάκης, (όπ. Π.σελ. 127 κ. εξ. ) τοποθετεί τη «συμφρόνησιν» Κνωσού και Γόρτυνος στο χρονικό διάστημα 237/6 – 229/8 π. Χ. Η  άποψη αυτή στηρίζεται στην παραδοχή του 229/8 π. Χ.  ως έτους κατά το οποίο η Κρήτη ήδη είχε διασπασθεί σε ...
	Ανεξάρτητα πάντως από τη χρονολογία η « συμφρόνησις « Κνωσού και Γόρτυνας είναι στενά συνδεδεμένη με την ίδρυση και την ύπαρξη του Κοινού των Κρηταίων.
	Κάποιοι ιστορικοί τοποθετούν την ίδρυση του κοινού στο 217/6 π. Χ. συσχετίζοντας την  ομόνοια, που είχε επικρατήσει τη χρονική αυτή στιγμή στο νησί, με την ίδρυση του μακεδονικού προτεκτοράτου στην Κρήτη και την αναγνώριση του Φιλίππου Ε΄ ως προστάτη ...
	Σύμφωνα με μαρτυρία   του Πολύβιου  (ΧΧΙΙ 15. 2 κ. εξ. ) ο Άππιος Κλαύδιος  και άλλοι Ρωμαίοι πρεσβευτές  ήλθαν στην Κρήτη, για να θέσουν τέρμα σε εμφύλιες συγκρούσεις. Το κοινό που πρέπει να είχε διαλυθεί κατά τη  διάρκεια  αυτών των συγκρούσεων, επα...
	Η κατάταξη των τριάντα μιάς πόλεων στο κείμενο της συνθήκης  δε γίνεται σύμφωνα με τη γεωγραφική τους θέση. Αν εξαιρέσει κανείς, όπως η Γκουαρντούτσι  ( ic. Iv. 179), τις πόλεις των Βιαννίω και των Μαλλαίων, των Ελυρίων και των Υρτακινίων, των Ανωπολι...
	Απουσιάζουν βέβαια από τη συνθήκη αυτή η Ίτανος στην ανατολική και η Κυδωνία στη δυτική  Κρήτη.
	Η Ίτανος είναι την περίοδο αυτή  κάτω από την επιρροή των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και φαίνεται να ακολουθεί δική της πολιτική, που βρίσκεται σε στενή σχέση με την πολιτική των Πτολεμαίων.. Σύμφωνα με μαρτυρία του Πολύβιου ΧΧΙΙ  15. 3), οι Ρωμαίοι πρεσ...
	Ο λόγος για τον οποίο ο Ευμένης ενεργεί με αυτόν τον τρόπο έχει σχέση με τη χαλαρή οργάνωση του κοινού. Ο Ευμένης γνωρίζει αρκετά καλά ότι το Κοινό των Κρηταίων είναι μια ένωση χαλαρή και ευκολοδιάλυτη. Συμμαχεί λοιπόν με κάθε πόλη  - μέλος  του Κοινο...
	Οι πόλεις διατηρούν τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους διπλωματία και δεν εξαρτώνται αυτόματα από τις αποφάσεις  του Κοινού.  Το κοινό θα είχε  ένα  μάλλον ρόλο μεσολαβητικό  κατά τη σύναψη των συνθηκών ανάμεσα σε μέλη του και κάποια ξένη δύναμη, όπω...
	Στη συνθήκη του Ευμένη II με τις τριάντα μια πόλεις της Κρήτης καθένας από τους δυο συμμάχους αναλάμβανε την υποχρέωση να στείλει στον άλλο ως βοήθεια σε περίπτωση πολέμου σιτηρά, όπλα και βέλη και κυρίως μισθοφόρους ιππείς, στους οποίους ο ενδιαφερόμ...
	Οι μισθοφόροι που στέλνονταν στην Πέργαμο ή την Κρήτη έμπαιναν κάτω από τις διαταγές των αντίστοιχων αρχόντων. Σε περίπτωση απείθειας κάποιου από τους μισθοφόρους  προς το βασιλιά  Ευμένη ή προς τους άρχοντες της Κρήτης έπρεπε να καταβληθεί κάποιο πρό...
	Το κύριο αίτιο για την υπογραφή αυτής της συνθήκης, που έχει τη μορφή μιας συμφωνίας για αμοιβαία βοήθεια, είναι το ενδιαφέρον του βασιλιά Ευμένη  II να προμηθευτεί Κρήτες μισθοφόρους, που συμπίπτει με το ενδιαφέρον των Κρητικών πόλεων να εξασφαλίσουν...
	Η απασχόληση των Κρητών μισθοφόρων και η πειρατεία ήταν κατά την ελληνιστική εποχή οι κύριοι παράγοντες της οικονομική ζωής του νησιού. Οι Κρήτες μισθοφόροι που φημίζονταν ως η καλύτερη στρατιωτική δύναμη της  εποχής, είχαν μεγάλη ζήτηση την περίοδο α...
	Η αναφορά της αρχαίας Βιάννου στην παραπάνω συνθήκη, ως μιας από τις πόλεις  που συνήψαν τη συμφωνία με τον Ευμένη II, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες αξιόλογες παρατηρήσεις για την ιστορία της πόλης κατά την περίοδο αυτή (2PοςP  αιώνας π. ...
	Η αρχαία Βιάννος  εμφανίζεται  στη συνθήκη ως μια πόλη ανεξάρτητη και αυτοδύναμη. Είναι μέλος του Κοινού των Κρηταίων, στο οποίο ανήκουν άλλες τριάντα πόλεις κατά τη χρονική στιγμή. Έχει, όπως και οι άλλες πόλεις – μέλη του Κοινού τη δυνατότητα να συμ...
	Η Βιάννος θα πρέπει να είχε οικονομική ευρωστία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει έναντι του Ευμένη II στο πλαίσιο της συνθήκης που συνάπτει μαζί του. Η συμμετοχή της Βιάννου στο Κοινό των Κρηταίων και οι σχέσεις της με...
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	 Ανάμεσα στις 31 πόλεις που υπέγραψαν συνθήκη με το βασιλιά της Περγάμου, Ευμένη II, εκτός της πόλης των Βιαννίων, αναφέρονται και οι πόλεις των Αρκάδων  και των Κεραϊτών, οι αντιπρόσωποι των οποίων αναφέρονται ως «Αρκάδες», «Κεραϊτες».
	Με την Τέω, επίσης, εκτός από την πόλη των Βιαννίων, χωριστή συμφωνία υπέγραψε και η πόλης των Αρκάδων, ενώ για την πόλη των Κεραϊτών δεν βρέθηκε παρόμοια συνθήκη  (Γ. Ι. Παπαδάκη, Βιάννος, έκδοση Σμυρνιωτάκη, Αθήνα 2002, σελ. 120)
	Σημαντικές και με πολλά στοιχεία είναι και οι επιγραφές που υπάρχουν  σε πολλές από τις παλιές εκκλησίες της Βιάννου, όπως είναι της Αγίας Πελαγίας  στη συνοικία Σωρός.
	Μετάφραση: «Ανεκαινίσθην και εικονογραφήθην ο θείος και πάνσεπτος ναός της οσίας μητρός ημών Πελαγίας  δια συνεργασίας κόπου και μόχθου του δούλου του Θεού Νικολέτου Μαρή και της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών ....και της μητρός αυτών Ευδοκίας  Α...
	Παρόμοια επιγραφή υπάρχει και στον Άη Γιώργη τον Πλατανίτη:
	Μετάφραση.
	«Ανεκαινίσθην και ιστορίσθην  ο θείος και πάνσεπτος ναός του πανδόξου μάρτυρος  Γεωργίου δια συνδρομήν και εξόδων κυρίου Γεωργίου του Νταμωρώ και δια χειρός καμού Ιωάννου Ιερέως Μουσούρου και ιστοριογράφου  έτος 1401
	Αποικίες της Βιάννου
	Εκτός από τις διακρατικές της σχέσεις η Βιάννος διατηρούσε και αποικίες, με λίγους ή περισσότερους κατοίκους, σε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου δημιουργήθηκαν και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι  σημαντικότερες όμως  ήταν, όπως έγραψε ο Στέφανος ο Βυζ...
	Οι υπόλοιποι από την ομάδα των Βιαννίων προχώρησε και εγκαταστάθηκε στις όχθες του Ροδανού Ποταμού στη Νότια Γαλλία στη θέση Βιέν, που διατηρεί το όνομά της μέχρι σήμερα. Περισσότερα όμως στοιχεία στην αλληλογραφία της εφ. Βιαννίτικα Νέα με το σημεριν...
	Βιαννίτικα Νέα
	Γκερόλα 1, 71201 Ηράκλειο Κρήτης
	Τηλ 2810.281654                                                 15-5-1996
	Προς: Το Δήμαρχο της VIENNE   FRENCE
	Φίλε Κύριε Δήμαρχε
	Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, Έλληνας συγγραφέας ο οποίος έγραψε, τον 5PοP μ. Χ. αιώνα, το γεωγραφικό λεξικό του «Εθνικά», βασισμένο σε συγγράμματα παλαιοτέρων γεωγράφων και ιστορικών, αναφέρεται και στην πόλη της Κρήτης, Βιάννο. Όπως θα διαπιστώσατε στο συ...
	Στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Π. Δρανδάκη στο λήμμα Βιεν ή Βίεννα( Bienna), σελ. 245, αναφέρεται μεταξύ άλλων : Υπήρξε πρωτεύουσα των Αλλοβρόγων ( Vienna Allobrogun) κτισθείσα, κατά την παράδοσιν, υπό Κρητών αποίκων.
	Στην ίδια εγκυκλοπαίδεια σελ 197 στο λήμμα Βίαννος, για την αρχαία Γεωγραφία της, παραπέμπει στη σελ. 245,  στο λήμμα Βίεννα ή Βιάννος  και Βιέννος, που μεταξύ άλλων αναφέρει: « κατά τον λεξικογράφο Στέφανο Βυζάντιο  η Γαλατική Βίεννα των Αλλοβρόγων (...
	Ο συσχετισμός των παραπάνω με την τέταρτη παράγραφο σελ. 1 της συνοπτικής ιστορίας  της πόλης σας Ils paus situe enre le Rhone,  l’ Izere et les Alpes Grecgues) και άλλων,  ίσως στοιχείων, που εμείς δε γνωρίζουμε, επιβεβαιώνουν  την σχέση τω δυο πόλεων.
	Μια προσπάθεια επαφής μεταξύ των δυο πόλεων  έγινε το 1928 από το Δήμαρχο της Vienne και του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βιάννου, ‘’Ο Διαβάτης’’.  Το επιχειρεί και σήμερα η τοπική εφημερίδα ‘‘ΒΙΑΝΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ’’  μαζί σας και πιστεύομε να υλοποιηθεί.
	Έτσι θ’ αποκτήσουμε στενότερη επαφή, με πιθανότερη ανταλλαγή επισκέψεων και την ανάπτυξη πολλών άλλων σχέσεων.
	Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις.
	Με πολλή τιμή
	Για  τα Βιαννίτικα Νέα
	Γιώργος Χρηστάκης
	Σε απάντηση πήραμε την ακόλουθη επιστολή
	Παλιοί και νέοι επαγγελματίες στα χωριά του Δήμου
	Βιαννου
	Γ. Δ. Χρηστάκη, Δάσκαλου-Βιβλιοπώλη
	Στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη, μόνος του κάλυπτε όλες του τις ανάγκες. Με την πάροδο του χρόνου και την ομαδοποίησή του, τη συγκρότηση των πρώτων κοινωνιών, άρχισε ο επιμερισμός απασχόλησης για την εξυπηρέτηση της ...
	Λίγα την αρχή, με την πάροδο του χρόνου και την παρουσία νέων αναγκών, νέα επαγγέλματα δημιουργούνταν για να τις καλύψουν, για να φτάσουμε σήμερα στην εξειδίκευση με τις εκατοντάδες επαγγέλματα σε κάθε οργανωμένη κοινωνία, από τη μικρή κοινότητα τ...
	Για να γίνει όμως μια σωστή στατιστική εκτίμηση πρέπει να καταφύγουμε σε μια ακριβή τεχνολογική περιγραφή της επαγγελματικής δραστηριότητας.  Με την έννοια αυτή, που εκφράζει από τη μια πλευρά τη φύση της προσπάθειας που καταβάλλεται  και από την ά...
	Στην αρχαιότητα, τα διάφορα επαγγέλματα στηρίζονταν στην κλίση, συνήθως από οικογενειακή παράδοση ή προσωπική τους προτίμηση. Δεν υπήρχε στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο η συνήθεια της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κι αν αυτό ίσχυε γ...
	Στο Μεσαίωνα, οι κυριότερες παραγωγικές δραστηριότητες αναπτύσσονταν από τον οργανωμένο κλήρο (κοινόβια, μοναστήρια) και από τις συντεχνίες των χειροτεχνών, που διατηρούσαν τις δικές τους σχολές και δικούς τους στόχους, στο πλαίσιο κυρίως των θρησ...
	Στην περίοδο της Αναγέννησης με την απαλλαγή της εκπαίδευσης από την κηδεμονία του κλήρου τα επαγγέλματα απόκτησαν ανεξάρτητα χαρακτήρα και συγκροτήθηκαν οι λαϊκές συντεχνίες των δικηγόρων, των γιατρών, φαρμακοποιών, εκπαιδευτικών με τα καθήκοντ...
	Η ταξινόμηση όλων των επαγγελμάτων σήμερα και η διάκριση μεταξύ χειροτεχνικής και διανοητικής εργασίας (που τα όρια τους  είναι σήμερα ιδιαίτερα δύσκολα να καθοριστούν), χρησιμεύει σε μια σωστή αλλά και αναγκαία εκτίμηση της εργασιακής κατάστα...
	Οι επαγγελματίες των χωριών του Δήμου Βιάννου, που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ανήκουν και στις δυο παραπάνω κατηγορίες. Οι παλαιότεροι άσκησαν το επάγγελμα τους κληρονομώντας από τους γονείς τους ή από δική τους επιλογή ακολουθώντας την ιδιαίτερ...
	Με τη βοήθεια δυο, τριών ή και περισσοτέρων κατοίκων από το κάθε χωριό, συγκεντρώθηκαν τα ονόματα, που θα διαβάσετε στο 5PοP αυτό τεύχος ‘‘Βιαννίτες Ρίζες’’ και στα επόμενα τεύχη. Παράκληση σε όσους επισημάνουν τυχόν παραλείψεις να τις γνωστοποι...
	Κάτω Βιάννου:
	Πληροφορίες: Αντώνης Εμμ. Μανδαλάκης, Νίκος Παπαδάκης
	Τα ονόματα με + μπροστά έχουν πεθάνει
	1. Κληρικοί :+ Δημήτρης Παπαδάκης,  +π΄΄Νικόλαος Λουλάκης, +π΄΄ Ιωάννης Μηλιαράς, +π΄΄ Μιχαήλ Δουλγεράκης, π΄΄ Νικόλαος Δουλγεράκης, π΄΄ Αντώνιος Ψαρολογάκης.
	2. Δάσκαλοι : +Ιωάννης Αγγουράκης (Αγγουροδάσκαλος) +Χαράλαμπος Τζανάκης, +Ευαγγελία Τζανάκη, +Γεώργιος Ν. Αγγουράκης, Φώτης  Δουλγεράκης, Μαρία Γ. Βαβουραάκη, Μαρία Αγγουράκη-Τζανάκη, Χαράλαμπος Μεραμβελιωτάκης, Μελπομένη Ζ. Δουλγεράκη
	Νηπιαγωγοί: Νίκη Ζ, Δουλγεράκη, Γεωργία Μεραμβελιωτάκη
	3. Καθηγητές : +Κωνσταντίνος Μηλιατράς, Στυλιανός Μανδαλάκης, Βίλμα Βαβουρανάκη, Ευαγγελία Μηλιράκη, Εμμανουήλ Ιωάν. Μανδαλάκης, Βιολέτα Μανδαλάκη, Χαρίλαος Εμμ. Βαβουρανάκης,  Βλαδίμηρος Βαβουρανάκης, Γεώργιος Βασιλάης, Ευαγγελία Μανδαλάκη, Μαρία...
	Καθηγητής Πληροφορικής: Δημήτρης Ν. Παπαδάκης
	4. Πάρεδροι Παιδαγωγικού Ινστοτούτου : Χαράλαμπος Χ. Βαβουρανάκης, Αντώνιος Ε. Μανδαλάκης.
	5. Ευρωβουλευτής : Χαράλαμπος Γ. Αγγουράκης
	6. Μαραγκός-Επιπλοποιός : +Γεώργιος Εμμ. Βαβουρανάκης.
	7. Παρασκευαστής αναψυκτικών: Γεώργιος Χαραλ.Τζανάκης.
	8. Χειριστής βαρέων μηχανημάτων : Εμμανουήλ Χρηστάκης
	9. Στιβανάδες :  +Ιωάννης Τζανάκης., Μιχαήλ Ι. Τζανάκης.
	10. Κτίστες με πέτρες : +Εμμανουήλ  Διακάκης, + Δημήτριος Βασιλιογιαννάκης, +Εμμανουήλ Παπαδάκης.
	11. Μπογιατζής-Βαφέας ρούχων : +Στυλιανός Θεοδοσάκης
	12. Περιπτεριούχος :+Χαράλαμπος Παπαγιαννάκης, Εμμανουήλ Χρηστάκης.
	13. Καφεζήδες : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Ιωάννης Δουλγεράκης, +Γεώργιος Χρηστάκης, +Πολυχρόνης Μηλιαράς, Μιχαήλ Τζανάκης, Δημήτρης Βασιλικογιαννάκης, +Νίκος Γ. Αγγουράκης, +Ελευθέριος Μ. Δουλγεράκης
	15. Κουρέας : +Ιωάννης Μηλιαράς.
	16. Χασάπης-Κρεοπώλης, : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Ιωάννης Δουλγεράκης, +Θεόδωρος Τζανάκης., Μιχαήλ. Ι. Τζανάκης
	17. Πεταλωτής : Γρηγόρης Αρ. Αγγουράκης.
	18. Αλετράς-Ζυγούς-Βολόσυρους : Κωνσταντίνος Μανδαλάκης, +Δημήτρης Μεραμβελιωτάκης, +Δημήτρης Μηλιαράς.
	19. Σωμαράς : Δημήτρης Θεοδωράκης, από το Καλάμι κι έμεινε στην Κάτω Βιάννο 10 περίπου χρόνια
	20. Καλαθάς : (καλάθια, κοφίνια, κοφινίδες, πανέρια κ. άλ.).
	21. Ντελάλης- Κήρυκας : +Νικόλαος Γ, Μανδαλάκης.
	22. Νερουλάς- Νεροφύλακας- Νερομπεξής : Νικόλαος Εμμ. Μανδαλακης, Ιωάννης Εμμ. Μανδαλάκης (Κλέαρχος), Εμμανουήλ Χαράλ. Βαβουρανάκης
	23. Κλαδευτές ελιών, αμαπελιών : +Νικόλαος Αγγουράκης, + Χαράλαμπος  Φραγκάκης, Ιωάννης Νηστικάκης, Αντώνης, Μεραμβελιωτάκης Εμμαν. Σταματουλάκης
	24. Κεντριστές δένδρων : Νικόλαος Εμμ. Μανδαλάκς, Ιωάννης Εμμ. Μανδαλάκης (Κλάρχος), Εμμανουήλ Χαρ. Ββουρανάκης.
	25. Αγροφύλακες : : +Κωνσταντίνος Παπανικόλαου, +Εμμ. Μηλιαράς, +Νίκος  Γ. Παπαδάκης, +Δημήτρης Χρηστάκης, +Δημήτρης Αγγουράκης
	26. Κτηνίατροι : Αικατερίνη Γ. Βασιλάκη, + Εμμανουήλ Σταματουλακης.
	27. Δικηγόροι : +Χαράλαμπος Χρηστάκης, +Ιωάννης Δουλγεράκης, Αντιγόνη Αγγουράκη, Ελευθερία Ι. Δουλγεράκη, Συμβολαιογράφος, Ιωάννα Α. Πλαϊνιώτη
	28. Γεωπόνοι : +Εμμανουήλ Βασιλάκης, Γεώργιος Εμμ. Σπανάκης,
	29. Γιατροί : +Εμμανουήλ Γ. Μανδαλάκης, Γεώργιος π΄΄Ιωάν. Μηλιαράς, + Εμμανουήλ Σταματουλάκης, Τιτίκα Μανδαλάκη, Μαλβίνα Βαβουρανάκη-Ασβεστά, Κυριακή Ι. Μανδαλάκη, Χαρίλαος Χαραλ. Βαβουρανάκης, Δημήτριος Γ. Μεραμβελιωτάκης, Νεκτάριος Αγγουράκης, Εμμαν...
	30. Φαρμακοποιοί : Ελευθέριος Τζανάκης, Ιωάννα Αντ. Μανδαλάκη-Δασκαλάκη.
	31.Στρατιωτικοί : +Νικόλαος Βαβουρανάκης, +Εμμανοήλ Προνάκης, Μιχαήλ Μηλιαράς, Ευκλείδης Τζανάκης, Ζαχαρίας Αγγουράκης, Γεώργιος Νικ. Μανδαλάκης.
	32. Αστυνομικοί : +Εμμανουήλ Αντ. Μανδαλάκης (Μανός), +Γεώργιος Μιχ. Βαβουρανάκης, +Ιωάννης Μ. Βαβουρανάκης, +Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης, +Μιχαήλ Βασιλικογιαννάκης,, +Γρηγόρης Σταματουλάκης,  Ιωάννης Αγγουράκης, Νικόλαος Γ. Μανδαλάκης, Νικόλαος Γ. Μαν...
	33. Ηλεκτρολόγος : Αλέξανδρος Δημ. Παπαδάκης
	34. Αρχαιολόγος : Στυλλιανή Μανδαλάκη, Γεώργιος  Β. Βαβουρανάκης.
	35. Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος : Δημήτριος Σπανάκης, Τρίφωνας Μεραμβελιωτάκης
	36, Αγρονομείου : Νικόλαος Μηλιαράς, Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, Ιωάννης Ευαγ. Μανδαλάκης.
	37. Οργανοπέκτης : +Στυλιανός Θεοδοσάκης.
	38. Ιεροψάλτες :  +Εμμανουήλ Αντ. Μανδαλάκης (Μάνος), +Κωνσταντίνος Μανδαλάκης, +Γεώργος Μιχ. Βαβουρανάκης, +Γεώργιος Δ. Τζανάκης, Ιωάννης Αντ. Μεραμβελιωτάκης.
	39. Εμπορικός αντιπρόσωπος : Μύρων Παπαδάκης.
	40. Ρακοκαζανάδες : +Εμμανουήλ Βασιλάκης, Γεώργιος Χαρ. Τζανάκης, Δημήτριος Δουλγεράκης.
	41. Ιδιοκτήτες φάμπρικας : +Εμμανουήλ Σπανάκης, +Εμμανουήλ Βασιλάκης, +Ιωάννης Δουλγεράκης.
	42. Σύγχρονο ελαιουργείο :  Αδελφών Ζαμπετάκη
	43. Τσαγκάρηδες : +Ιωάννης Τζανάκης (Γιάγκος), +Μιχαήλ Τζανάκης
	44. Μουνουχιστές ζώων : +Γρηγόρης Αρ. Αγγουράκης.
	45. Οικογενειακοί φούρνοι - Φουρνάρισσες : +Μιχαήλ Δουλγεράκη, +Γεώργιος Παπαδάκης, Νικόλαος Μανδαλάκης (Κοκόλης), +Ελένη Μηλιαρά, +Ιωάννης Αγγουράκης, +Νικόλαος Χρηστάκης, Νικόλαος Βερυκοκάκης,
	46. Πρακτική μαμή : +Αικατερίνη Μανδαλάκη, +Καλλιόπη Ρολάκη
	47. Κτηνοτρόφοι βοσκοί - Τυροκόμοι : +Δημήτριος Χρηστάκης, +Απόστολος Χρηστάκης, +Κωνσταντίνος Μεραμβελιωτάκης, Δημήτριος Μεραμβελιωτάκης, Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης.
	48. Μελισσοκόμοι : +Ιωάννης Αγγουράκης,  Εμμανουήλ Ι. Μανδαλάκης, +Εμμανουήλ Σπανάκης, +Χαράλαμπος Φραγκάκης,  Εμμανουήλ Ευαγ. Μανδάλακης, Γεώργιος Ι. Μανδαλάκης
	49. Κυνηγοί : + Εμμανουήλ Μηλιαράς, Ευάγγελος, Εμμανουήλ Ι. Μανδαλάκης, +Γεώργιος Χρηστάκης, Γεώργιος Αγγουράκης, Ιωάννης Νηστικάκης.
	50. Μεταξοτρόφοι :  Ελένη Μηλιαρά, Ελένη Βαβουρανάκη, Φωτεινή και Καλλιόπη Δουλγεράκη, Ασπασία και Πηνελόπη Παπανικολάου.
	51. Πλέκτρες- Κεντήστρες : Αιμιλία Νικ. Μανδαλάκη, Σοφία Εαυγ. Μανδαλάκη,  Μαρία Εμμ. Βαβουρανάκη, Ελένη Αντ. Μεραμβελιωτάκη,  Μαρίνα Μεραμβελιωτάκη.
	52. Περαματήστρες- Κλώστρες- Ανυφαντούδες : +Μαρία Βαβουρανάκη,+ Ελένη Μηλιαρά, Φαλεία Μανδαλάκη-Βασιλικογιαννάκη, Ελένη Βαβουρανάκη.
	53. Ξομπλιάστρες : +Ελένη Μηλιαρά, Ειρήνη Τζανάκη-Μανδαλάκη
	54. Μοδίστρες : +Τιτίκα Ν. Βαβουρανάκης, Σοφία Ν. Μανδαλάκη.
	55. Υπάλληλοι ΑΤΕ : Νικόλαος Ρολάκης, Ιωάννης Εμμ. Μανδαλάκης, Γεώργιος Σταματουλάκης
	56. Υπάλληλοι ΕΛΤΑ : Νικόλαος Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Μαργαριτάκης
	57. Υπάλληλοι ΔΕΗ : +Χαράλαμπος Διακάκης, Χαράλαμπος Γεωρ. Τζανάκης.
	58. Τελωνιακοί : Εμμανουήλ Ν. Δουλγεράκης, Γεώργιος Κ. Παπανικολάου, Εμμανουήλ Ν. Μανδαλάκης.
	59. Ναυτικοί : +Νικόλαος Χρηστάκης, Απόστολος Χρηστάκης, Ιωάννης Ευαγ. Μανδαλάκης.
	60. Ταξιτζήδες : Σταύρος Χαριλ. Βαβουρανάκης.
	61. Φαμέγιοι : Γεώργιος Αγγουράκης, Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης
	62. Ασφαλιστής : Εμμανουήλ Δουλγεράκης.
	63. Αρχιτέκτων Μηχανικός : Μαρία Στυλ. Μανδαλάκη.
	64. Ιστορία του αρδευτικού δικτύου : Παλιότερα το νερό από τις πηγές ‘‘ Μανίτσι’’, τ’ ‘‘Αφρατί’’ και το ‘’ Καμίνι’’  έφτανε στη δεξαμενή κι απ’ εκεί, με φυσική ροή, στις βρύσες σε διάφορα σημεία του χωριού, ‘’Καταβλδού, Ακακίας’’ κ. αλ.
	Από τη δεξαμενή, με σταμνιά, έπαιρναν το νερό που ήθελαν για το σπίτι τους, ενώ σε γούρνα, που υπήρχε κάτω από τη βρύση πότιζαν τα οικόσιτα ζώα τους.  Με σταμνιά έπαιρναν νερό και από την πηγή του Καβρού, που ήταν στα Λιβάδια. Το ρουχισμό τους, οι κ...
	Τότε βέβαια υπήρχε πολύ νερό τρεχάμενο και πότιζαν τα συνεχόμενα περβόλια (στο  ‘‘Αρχοντικό’’ και ‘‘Κάτω Περβόλια’’. Τα τελευταία χρόνια το χωριό υδρεύεται από γεωτρήσεις στου ‘‘Καβρού’’ και στο ‘‘ερδάλι’’, απ’ όπου με δίκτυο διοχετεύεται στα σπίτια...
	65. Ιστορία του Δημόσιου φωτισμού του χωριού. Παλιότερα στο χωριό δεν υπήρχε Δημόσιος φωτισμός. Ηλεκτροφωτίστηκε από τη ΔΕΗ το 1968.                                                                                                                    ...
	Παρατήρηση
	Το χωριό κάποτε έσζε από κίνηση και ζωή. Τώρα καθημερινά φθίνει κι ερημώνεται. Σχολείο έπαψε να λειτουργεί στο χωριό, εφημέριος υπάρχει.
	Από τους απόδημους Κατωβιαννίτες μερικοί απ’ αυτούς έχουν συντηρήσει τα πατρογονικά τους σπίτια και σποραδικά τα επισκέπτονται, άλλοι για να μαζέψουν τις ελιές που συνεχίζουν να καλλιεργούν και άλλοι για διακοπές στις γιορτές ή το Καλοκαίρι.
	ανθρωπωνύμια
	Γιώργου Ν. Θεοδοσάκη, συντ/χου του ΟΤΕ
	Ο Γιώργης Ν. Θεοδοσάκης, γέννημα και θρέμμα του Χόνδρου, ζει μακριά από το χωριό του, αλλά δεν το ξεχνά. Στις καλοκαιρινές διακοπές του το επισκέπτεται. Τον περισσότερο χρόνο της εκεί παραμονής του, χρόνια τώρα, έχει ασχοληθεί με τη λεπτομερή καταγραφ...
	Για το έργο του συνολικά, γίνεται αναφορά  σε βιβλιοπαρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου. Εδώ θα γίνει αναφορά στον CΤ  Τόμο των Λαογραφικών του «Γηθειές», με περιεχόμενα: Ανθρωπωνυμικά Χόντρου-Βιάννου, Λαϊκές παραδόσεις, Λαϊκά Κρητικά δίστιχα, Γλω...
	Στο τεύχος αυτό του «Β. Ρ.» θα γίνει αναφορά  στο ανθρωπωνυμικό, που στον πρόλογό του, σελ. 16 αναφέρει: «Η συλλογή και έρευνα «ανθωπωνυμιών», είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για το μακρινό παρελθόν όσο και για τις πρόσφατες περιόδους. Η ε...
	Από τα ιστορικά χρόνια έχομε μαρτυρίες για τη χρήση των ανθωπωνυμικών συστημάτων. Η έρευνα τους αποτελεί σχετικά ένα κλάδο της γλωσσολογίας, αλλά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αυξάνει συνεχώς γιατί η αξία των συμπερασμάτων είναι πολλαπλή και επεκτ...
	Στη συνέχεια αναφέρονται τα ανθρωπωνύμια του Χόντρου κατά κατηγορίες, όπως τις παραθέτει ο Γιώργης Θεοδοσάκης:
	Τα βαφτιστικά χριστιανικά ονόματα
	Αγάπη= γυν. όν. στο χωριό μου σε δυο τύπους, Αγαπούλα,(η). Αγαπηνιά.
	Άγγελος = α. ο.
	Αγγελική = γ. ο. Στη βάση του Άγγελος . Αγγελική (η). Αγγελικούλα
	Αθηνά = γ. ο.  Αθηνούλα (η), Αθηνιώ (η)
	Αικατερίνη =γ. ο. Πολύ συνηθισμένο στο χωριό μου. Απαντάται ως Κατερίνη ( η), Κατερινιό, (το). Κατινιώ (το), Κατερινιά (η), Κατερίνα (η).  Κατίνα (η).  Κατινάκι (το) Καντίκο (η) και Καντικούλα (η)
	Αλέξανδρος = αν. ο. Κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται  από το όνομα του  Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μακεδόνα Βασιλιά, παρά από τον Πατριάρχη Αλέξανδρο, που γιορτάζει στις 30 Αυγούστου.
	Αναστασία = γ. ο Πιθανόν από το όνομα της ομώνυμης Αγίας, πιο πιθανόν όμως από την Ανάσταση του Χριστού. Συναντάται και ως Τασία (η), Τασούλα (η), Στασώ (η ), Στασά (η), Ανεστασία (η).
	Άννα = γ. ο. Αννίκα (η), Αννάκι (το), Αννιώ (το)
	Αντρέας = α. ο. Από τον ομώνυμο Άγιο Ανδρέα,  Επίσκοπο Κρήτης.
	Αντώνιος = α. ο. Αντώνης (ο),  Αντωνάκης (ο), Αντωνιό (το).
	Απόστολος = α. ο. Από το λειτούργημα των μαθητών του Χριστού. Ελάχιστες φορές γίνεται χρήση το Απόστολος. Συνηθίζεται το Αποστόλης (ο), Αποστολάκης (ο), Αποστολιώ (το).
	Αργυρώ = γ. ο. Συνηθίζεται και Αργυρούλα (η).
	Βασίλειος = α. ο. Από τον Άη Βασίλη, από την Καισαρεία. Συνηθίζεται πιο πολύ ο τύπος Βασίλης (ο), Βασιλάκι (το),  Βασιλιώ (το).
	Βασιλική = γ. .ο. Βασιλικούλα (η). Βάσω (η), Βασούλα (η).
	Γεώργιος = α. ο. Πιο πολύ συνηθίζεται ο τύπος Γιώργης (ο),  Γιώργος (ο),  Γιωργάκης (ο),  Γιωργάκι (το), Γιωργιώ (το). Τ’  όνομα Γεώργιος ή Γιώργης στο χωριό μου είναι πολύ διαδεδομένο. Στη λατρευτική  ζωή των κατοίκων, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Άη Γιώ...
	Γεωργία =  γ. ο. Γεωργίτσα (η),  Γεωργούλα (η), Γιωργουλιώ (το).
	Δέσποινα = γ. ο. Από την Παναγία Δέσποινα,  Δεσποινιώ (το), Δεσποινιά (η), Δεσποινάκι (το).
	Δημήτριος = α. ο. Πολύ διαδεδομένο  για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στο όνομα Γεώργιος. πιο συνηθισμένος  τύπος  Δημήτρης (ο),  Δημητράκι (το), Δημητρώ (το)  και λιγότερο το Μήτσος (ο).
	Δήμητρα = γ. ο  Δημητρούλα (η)
	Διονυσία = γ. ο. (η)
	Διονύσιος = α. ο. (ο) συνηθίζεται Διονύσης (ο)
	Διομήδης = α. ο.  περισσότερο από τον αρχαίο βασιλιά Διομήδη. Συνηθίζεται και ως Διομηδιώ.
	Δράκος = α. ο.  λέγεται και Δρακάκι (το), Δρακουλιώ (το). Όταν υπήρχε μεγάλη θνησιμότητα στα παιδιά, δινόταν το όνομα Δράκος με την έννοια  να είναι γερό σαν το Δράκο, για να μπορεί να νικήσει τις ασθένειες και να μην πεθάνει.
	Ειρήνη = γ. ο.  Ειρήνη (η), Ρηνιώ (το),  Ρηνούλα (η ), Ρηνάκι (το).
	Ελένη = γ, ο. Ελένη (η) ο πιο συνηθισμένος τύπος, αλλά και το Ελενιά (η), Λενιώ (η), Λενάκι (το),  Ελενίτσα (η), Ελενιώ (το).
	Ελευθέριος = α. ο.   λέγεται κα Λευτέρης (ο),  Λευτεράκης (ο)
	Ελευθερία = γ. ο.  Ελευθερία (η), Λευτεριά (η).
	Ελπίς = γ. ο. συνηθισμένος τύπος Ελπίδα
	Εύανδρος = α. ο.  λέγεται και Βανδράκι (το).
	Ευαγγελία = γ. ο. Πιο συνηθισμένος τύπος , Βαγγελία(η), Βαγγελιώ (η ή το), Βαγγελίτσα(η)
	Ευγενία = γ. ο. λέγεται και Ευγενούλα (η), Ευγενιώ (η) Βγενούλα (η). Στο χωριό μου έγινε πολύ γνωστό από το δημοτικό τραγούδι «Η Ευγενούλα η μοσχονιά κι η μοσχοπαντρεμένη». Το ήξεραν και το τραγουδούσαν όλες οι γυναίκες.
	Ζαχαρίας = α. ο. Λέγεται και Ζαχάρης (ο), Ζαχαριώ (το).
	Ζαχαρένια = γ. ο.  λέγεται και Ζαχαρούλα (η), Ζαχαρίτσα (η).
	Ζωή = γ. ο. συνηθισμένος και ο τύπος Ζωίτσα (η).
	Ηλέκτρα = γ. ο. Συνηθισμένος τύπος και το Λέχτρα (η). φεύγει το η και το κ γίνεται χ.
	Ηρακλής= α. ο.  λέγεται και Ηρακλειώ (το), Ηρακλάκι (το).
	Θεόδωρος = α. ο. συνηθισμένοι τύποι, Θοδωρής (ο), Θόδωρος (ο), Θοδωράκι (το). Στη Μακεδονία το όνομα Θεόδωρος γιορτάζεται πάντα το πρώτο Σάββατο  της Μ. Σαρακοστής.
	Θεονύφη = γ. ο. (Θεός +νύφη), νύμφη του Θεού.
	Θεόφιλος  = α. ο. (Θεός + φολώ) = ( αγαπώ τον Θεό ). Συνηθίζεται και στον τύπο, Θεοφιλιώ (το), Φιλιώ (το).
	Ιωάννα = γ. ο, συνηθίζεται πολύ το Γιαννούλα (η).
	Ιωάννης = α. ο. Πιο πολύ συνηθίζονται τα, Γιάννης  (ο), Γιαννάκος (ο), Γιαννακός (ο), Γιαννάκης (ο), Γιαννιώ (το), Γιαννακό (το), Γιαννάκι (το)
	Κυριακή = γ. ο. συνηθίζεται το Κυριακιώ (το), Κούλα (η).
	Κωνσταντίνα = γ. ο. συνηθίζονται τα Ντίνα (η), Ντινιώ (το), Ντινάκι (το).
	Κωνσταντίνος = α. ο.  συνηθισμένοι τύποι Κωστής (ο), Κωστάκης (ο),    Κωστάκι (το), οι δυο τύποι Κωσταντής (ο) και Κωστάντης (ο), υπήρχαν στο χωριό μου στις  προηγούμενες δεκαετίες. Σπάνια λέγεται ο τύπος Κώτσος (ο), γιατί συνδέεται στο χωριό μου με τ...
	Λαμπρινή = γ. ο. Σπάνιο όνομα στο Χόντρο.
	Μαγδαλινή = γ. ο.  (η)
	Μαρία = γ. ο.  συνηθίζονται οι τύποι, Μαρία (η), Μαρίκα (η), Μαριγώ (η),  Μαργιώ (η ή το), Μαρικάκι (το), Μαριγούλα (η), Μαργή (η), Μαρούλι (το).
	Μαριάνθη = γ. ο. Συνηθίζονται τα, Μαριανθούλα (η), Ανθούλα (η),  Ανθή (η) αλλά και τα Αριάνθη (η) και Αργιάνθη (η).
	Μαρίνα =  γ. ο.  συνηθίζονταιτα Μαρινιώ (το) και Μαρινάκι (το).
	Μαρίνος = α. ο.
	Μιχαήλ = α. ο.  Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι Μιχάλης (ο).  Άλλοι τύποι, Μιχαλιώ  (το),  Μιχαλιός (ο), Μιχαλάκι (το),  Μιχαλής (ο)  και ο μοναδικός τύπος Μιχαλαριάς (ο).
	Μύρων = α. ο. συνηθίζονται τα Μύρος (ο), Μύρωνας (ο), Μυρωνιό (το).
	Νεκτάριος = α. ο. Συνηθίζονται τα Νεχτάριος (ο) και Νεχταρούλι (το).
	Νικήτας = α. ο.  συνηθίζονται τα Νικητάκι το) και Νικητώ (το).
	Νικόλαος = α. ο.  συνηθίζονται τα Νίκος (ο), Νικολής (ο),Νικόλας (ο), Κοκάλας (ο). Νικολάκι (το), Νικάκι  (το).
	Ξανθίππη = γ. ο.
	Ουρανία = γ. ο.  Συνηθίζονται τα Ουρανία (η), Ουρανιώ (το), Ουρανάκι  (το).
	Πελαγία = γ. ο.  συναντάται σε δυο τύπος, Παλαγία (η) και Πελαγιώ
	Παύλος = α. ο. συνηθίζονται τα Παυλής (ο) και Παυλάκι (το).
	Προκόπιος = α. ο. συνηθίζεται Προκόπης (ο) και Προκοπάκι (το).
	Πολυχρόνιος = α. ο. λέγεται και Πολυχρόνης (ο),  Χρόνης (ο),  Χρονάρα (η), Χρονιώ (το).
	Ρένος = α. ο. χαϊδευτικό Ειρηναίος
	Σοφία = γ. ο.  λέγεται και Σοφούλα (η), Σόφη (η),  Σοφιάκι (το).
	Στυλιανή = γ. ο. λέγεται και Στέλλα (η),  Στελιώ (το), Στελάκι (το), Στελιανή (η).
	Στυλιανός = α. ο.  λέγεται και Στέλιος (ο), Στελιανός (ο),  Στελάκος (ο), Στελάκι  (το).
	Τσινιά, Τσιτσινούλα, Τσιτσινιώ  = γ. ο.  (η)
	Φανούριος = α. ο. λέγεται και Φανούρης (ο), Φανουράκης (ο), Φανουργιώ (το),  Φανουράκι (το).
	Φιλοθέα = γ. ο. λέγεται και Φλοθέη.
	Φραγκίσκος = α. ο.  λέγεται καi Φραγκίσκος (o),  ή Φραγκιάς (ο).
	Φωτεινή = γ. ο.  λέγεται και Φώτα (η), Φωτεινούλα (η), Φωτεινάκι (το), Φωτεινιώ (το).
	Χριστόφορος = γ.  ο. λέγεται και Χριστοφοράκης (ο), Χριστοφοράκι (το).
	Χριστίνα = γ. ο.  συναντάται και ως Χριστινιά (η), Χριστινούλα (η), Χριστινιώ (το).
	Βαπτιστικά ονόματα:
	1.  Από την ελληνική παράδοση (Αρχαϊα_Μεσαιωνική_ Νέα)
	Αιμίλιος =  α. ο.
	Αλίκη = γ. ο.
	Ανδρονίκη = γ. ο. από τη βυζαντινή περίοδο
	Αριστείδης = α. ο.
	Αριστοτέλης =  α. ο.
	Άρτα  = γ. ο.  λέγεται και Αρτούλα (η).
	Αταλάνθη ή Αταλάντη =  γ. ο.
	Ασπασία = γ. ο. συναντάται και ως Ασπασούλα (η) Ασπασώ (η).
	Καλλιόπη = γ. ο.  λέγεται και Καλλιοπάκι (το),  Πόπη ή Πέπη (η).
	Κλεάνθη = γ. ο.
	Ναυσικά = γ. ο.  από την παράδοση
	Ξανθίνη = γ . ο. σπάνιο όνομα
	Πολύμνια = γ. ο. Μούσα της αρχαίας εποχής, λέγεται κα Πολυμιάκη (το)
	Πολυξένη = γ. ο. , από την παράδοση.
	Χαρίκλεια = γ. ο.  συναντάται και Χαρικλειά (η), Χαρικλειώ (η), Χαρούλα (η).
	2. Με πνεύμα ελεύθερης δημιουργίας από το ελληνικό λεξιλόγιο
	Γαρεφαλιά =  γ. ο. από το φυτό Γαρυφαλιά
	Διαμάντω = γ. ο.  συναντάται και ως Διάμαντα (η).
	Ροδάνθη = γ. ο.  λέγεται και Ροδούλα (η).
	Χρύσανθος = α. ο.  από το χρυσό +άνθος
	3. Από ξένη επίδραση
	Αμαλία =γ. ο.  σύζυγος του βασιλιά Όθων.
	Βύρων = α. ο.   Άγγλος ποιητής, φιλέλληνας
	Φρειδερίκη = γ. ο. σύζυγος του βασιλιά Παύλου
	Επώνυμα  Χόνδρου – Βιάννου
	Τα επώνυμα είναι οικογενειακά ονόματα και αποτελούν επίσημο στοιχείο αναγνώρισης. Είναι υποχρεωτικά και κληρονομούνται στους απογόνους. Ακολουθούν τα βαπτιστικά και προέκυψαν από την ανάγκη για μεγαλύτερη διάκριση.  Βασικές πηγές για τη δημιουργ...
	1. Αγγουράκης, 2. Βαβουρανάκης, 3. Βασιλάκης, 4. Βελιβασάκης, 5. Γαλανάκης,
	6. Γιαμαλάκης, 7.   Δαμουλάκης, 8  Ζαϊμάκης, 9. Ζαχαράκης, 10. Ζουράρης,
	11. Θεοδοσάκης, 12. Καραμανωλάκης,  13. Κασαπάκης, 14, Κονσολάκης, 15. Κοντάκης,
	16. Κρασανάκης, 17. Κρασάς, 18. Λιαπάκης, 19. Μανετάκης, 20. Μακρυγιωργάκης,
	21. Μαυρογιαννάκης, 22. Μικρογιαννάκης, 23. Μορφουλάκης,  24. Παπαγιαννάκης,
	25. Παπαδάκης, 26. Ραπτάκης, 27, Σερμάκης, 28. Στιβακτάκης, 29. Στεφανάκης,
	30. Στραταντωνάκης. 31. Συμιανάκης, 32. Σχοινάκης, 33. Σωμαράκης, 34. Τζανάκης,
	35. Χαριτάκης, 36, Χερσονιωτάκης, 37. Χριστοδουλάκης, 38. Χρηστάκης. 39. Ψαρολογάκης.
	Παραδοσιακά αλλοτεσινά επαγγέλματα
	A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων
	Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου
	2PοP μέρος
	283. Νεροφόρος- υδρονομέας = αυτός π...
	A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων
	Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου
	Ο Αντώνης Μανδαλάκης είναι από την Κάτω Βιάννο. Εκεί έζησε τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Ήρθε σ’ επαφή με τους αγρότες του χωριού του, με τους κάθε είδους επαγγελματίες. Παρακολούθησε την καθημερινή δουλεία τους και την κοινωνική ζωή του χω...
	Ο Αντώνης Μανδαλάκης,  υπηρετώντας, ως δάσκαλος,  σε διάφορα χωριά της Κρήτης, επιβεβαίωσε ότι οι επισημάνσεις του, με μικρές παραλλαγές, είναι οι ίδιες με πολλές άλλες περιοχές. Πολυγραφότατος, όπως είναι, μεταξύ των άλλων κειμένων του, κατέγραψε και...
	Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχουν, στενά συνδεμένοι με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Βιάννου, στα προ του μεγάλου πολέμου χρόνια, καταχωρείται το πρώτο μέρος στο  4PοP τεύχος και στο επόμενο το δεύτερο, επεξεργασμένα  και συμπληρωμέν...
	1. Αγαστέρα = η πρωτόγαλη από το κατσικάκι, πριν αρχίσει να τρώει. Μικρός  μεμβρανώδης ασκός με πηκτό γάλα που χρησιμοποιούτανε ως μαγιά από τους τυροκόμους.
	2. Αγιοθύριδο =  θυριδάκι στην αριστερή κόγχη του Ιερού Ναού από λαξευτή πέτρα , τη μελτεζόπλακα ή αλφά.
	3. Αγωγιάτης = αυτός που μεταφέρει με ζώα στερεά προϊόντα, (σιτάρι, κριθάρι, πατάτες, κάρβουνα κ. ά) ή υγρά με το ασκί, (λάδι, κρασί, ξύδι κ.ά.) Για τη μεταφορά πληρωνότανε το αγώι.
	4.  Αθομαντίλα = ύφασμα λινό ή μπαμπακερό. Το τοποθετούσε η νοικοκυρά (πλύστρα) πάνω στο μπουγαδοκόφινο κι έβαζε μέσα της άθο (στάχτη). Ύστερα έριχνε ζεστό νερό με τον τσούκο για να καθαριστούνε τα ρούχα τα στοιβαγμένα πατωσές-πατωσές στο κοφίνι.
	5. Ακάστρι = εξάρτημα της φάμπρικας πήλινο. Στρογγυλό χτίσμα.
	6. Αλατσερό = δοχείο από φλασκί (τσούκος, από λαγηνοφόρο κολοκύθι, φλασκιά ). Βάζανε το αλάτσι. Κρεμότανε στο δεξιό τοίχο της παραστιάς, απ’ όπου έπαιρνε το αλάτι η νοικοκυρά και αλάτιζε το φαγητό.
	7. Αλατσόγουρνα = γούρνα πέτρινη πελεκητή. Τη γέμιζαν με θαλασσόνερο που το εξάτμιζε ο ήλιος κι έμενε η αλισάχνη ως κατακάθι. Ήτανε το θαλασσινό αλάτι.
	8. Αλεκατισά = εκλεκτό λεπτό μαλλί, συνήθως από πρόβατο, που με τα χειρόχτενα αποχωριζότανε από τις «κορκίδες». Κλώθονται οι ίνες  της στη φουσκόροκα με το αδράχτι (αρδάκτι). Αποτελεί το στημόνι στην ύφανση.
	9. Αλέτρι = άροτρο από ξύλο πρίνου. Τα σπουδαιότερα εξαρτήματά του είναι : η έχερη, το ποδάρι,  η σπάθη, τα παρούτια,  το σταβάρι ή γούλα, η ακροσταβαρά και το υνί. Για το όργωμα χρειαζότανε ακόμη ο ζυγός, από ελαφρύ ξύλο, οι ζεύλες, τα πανωζεύλια, τα...
	10. Αλετρουβόπετρες = οι πέτρες που αλέθανε τις ελιές,. Κυλινδρικές αλλά πιο παχές από τις μυλόπετρες, που αλέθανε τα σιτηρά.
	11. Αλετρουγειό ή αλετρουβειό = το ελαιοτριβείο, η φάμπρικα, που αλέθανε τις ελιές.
	12.  Αλουσά = σταχτόνερο που το συρώνανε μ’ ένα ντουλμπέντι, τουλουπάνι, κνισαράπανο.
	13. Αλυσιδάκι = κορδονάκι πλεγμένο με βελονάκι πλεξίματος.
	14. Αλυσίδι = είχε δυο έννοιες: στο «δέδιμο» του στημονιού στο ανυφαντήρι, μακριά δέσμη νημάτων η μια και άλλη το δέσιμο των ζώων (αγελάδες ή και γαϊδάροι δίπλα- δίπλα χωρίς βολόσυρο (αλώνισμα με το πάτημα από τα ζώα αυτά)
	15. Αναβάτης = μοχλός από ξύλο πρίνου που εφαρμόζανε στο νερόμυλο για να ρυθμίζουν τις μυλόπετρες για το άλεσμα το σιτηρών και να έχουν χοντρό ή ψιλό αλεύρι.
	16. Ανάπλα  = μάλλινη ή μπαμπακερή υφαντή κουβέρτα.
	17. Ανάδεμα = όταν κοβότανε οι κλωστές του στημονιού στον αργαλειό οι ανυφαντούδες χρησιμοποιούσανε ένα νήμα για να τις ενώσουνε, να τις ματίσουνε με το ανάδεμα.
	18. Ανέμη = πρεριστροφικό σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας, από σκισμένα στη μέση καλάμια. Βοηθούσε να γεμίσουν τα καλαμουκάνια ή τα μασούρια με νήμα χρησιμοποιώντας τον άρδακτο με το θρομύλι
	19. Ανεμολόγος = πρόχειρος ανεμοδείκτης, από ένα ματσάκι «αγγέλαμου» δεμένο στην κορυφή ενός ψηλού όρθιου ξύλο. Δείχνει την πνοή του ανέμου και βοηθά το γεωργό στο λίχνισμα των σιτηρών του.
	20. Αντί = κυλινδρικό ξύλινο εξάρτημα του αργαλειού. Υπάρχουν δυο αντιά. Στο «πισινό τυλίγεται το στημόνι και στο «μπροστινό», μπρος από το στήθος της υφάντρας το δεύτερο, όπου τυλίγεται το ύφασμα.
	21. Αντιράβδι = λείος κυλινδρικός βραχίονας σαν αντίσταση για να τεντωθούν τα νήματα στο τύλιγμα του στημονιού.
	22. Αξάι = λαμαρινένιο δοχείο που χωρούσε το 1/8 του μουζουριού, μετρούσανε στερεούς καρπούς, ζύγιζε περίπου 1600 γραμμάρια (ανάλογα με τον καρπό). Σημ. 1 μουζούρι = 12, 800 κιλά περίπου.
	23. Αξαμάρι = μετρούσανε τις αποστάσεις των ποδιών του ανθρώπου για να φτιάξει ο τσαγκάρης τα παπούτσια (υποδήματα). Πάνω σ’ ένα χαρτί διαγράφανε με μολύβι την πατούσα και δίνανε το χνάρι στον κατασκευαστή. Αξαμάρι έπαιρνε και ο σωμαράς για να φτιάξει...
	24. Αξόβεργα ή αξόδεργα = ξυλόβεργα, αλειμμένη με κολλώδη ουσία, για να πιάνουνε πουλιά. Τοποθετούσαν πάνω σ’ αυτό τροφή, πήγαινε το πουλί να τη φάει και κολλούσε εκεί.
	25. Άξονας = τοποθετείται στην «τράπεζα» του νερόμυλου και όπως περιστρέφεται απ’ τη φτερωτή (κι αυτή γυρίζει με την πίεση του νερού απ’ το ζουριό)γυρίζει την πάνω μυλόπετρα.
	26. Αξόνι = λέγεται στις παρακάτω περιπτώσεις α) στον αλευρόμυλο ο οριζόντιος άξονας, β)στον ανεμόμυλο, πάλι ο οριζόντιος άξονας για ν’ αντλήσει το νερό, γ) στη φάμπρικα ο όρθιος άξονας που κινεί τις αλετρουβόπετρες για ν’ αλεστεί ο ελαιόκαρπος, δ) οι...
	27. Απαλέτι = λεπτή κυκλική, περίπου, πέτρα με διάμετρο συνήθως 10 εκατοστά και πάχος ένα περίπου  εκατοστό. Τα Κρητικόπουλα συνήθιζαν, την Καθαρή Δευτέρα, αλλά και σε κάθε άλλη φορά που τους δινόταν η ευκαιρία, να παίζουν το παιχνίδι «απαλέθια», συνα...
	28. Απανωζεύλι = σιδερένια περόνη. Τις περνούσε ο ζευγολάτης από τις δυο τρύπες που είχε η ζεύγλα, αφού πρώτα περνούσε από το λαιμό της αγελάδας, για να συγκρατιέται στο ζυγό.
	29. Απανώπετρα και κατώπετρα = οι δυο πέτρες του μύλου. Η πάνω πέτρα γυρίζει γύρω από τον άξονα ενώ η κάτω μένει σταθερή, ακίνητη. Σημ. τέτοιες πέτρες υπάρχουν στο νησί Μήλος.
	30 Απλάδενα = πήλινη μεγάλη λεκάνη, με ανοιχτά χείλη για φαγητό.
	31. Απομεσοτζέμπερο = κεφαλοδέτης μαύρος πάνινος (μικροτσέμπερο), που φορούσαν οι γυναίκες κάτω από το τσεμπέρι (μαντίλα), για να συγκρατούνε τα μαλλιά τους ομοιόμορφα (κεκρύφαλος)
	32. Απυρολόγος ή απυργιάστρα = λαμαρινένο δοχείο σε σχήμα κόλουρου κώνου. Το πιο πλατύ κάτω μέρος έχει μικρές τρύπες. Το γεμίζουν με απύρι (θειάφι) και όπως μετακινούν την απυργιάστρα πέφτει το θειάφι πάνω στο αμπέλι, στον κήπο ή ό,τι άλλο θέλουμε να ...
	33. Απυρόφτυλο = στριφτό μπαμπακερό φιτίλι, λεπτό. Το μουσκεύανε σε διάλυμα απυριού. Μετά το ξεραίνανε και το χρησιμοποιούσαν α)για να το βάλουνε ανάμεσα στα κάρβουνα να του βάλουνε φωτιά να διευκολύνει το άναμμα τους. β) για να πυροδοτήσουνε φουρνέλα...
	34. Αραγός = μικρό ασκί που μεταφέρουν γάλα.
	35. Αργαστήρι = το έφτιαχνε ο αργαστηράς από κυπαρισσόξυλα, για να υφαίνουνε. Λέγεται και αργαλειός ή ανυφαντήρι.
	36. Αργαστηροδιάστρα = η γυναίκα που δεν υφαίνει μονάχα αλλά και «περαματά», «τυλίγει». «διάζεται», προετοιμάζει τα υφαντικά.
	37. Αρδακτερή ή αδρακτερή = μια λουρίδα πλεκτού ή υφαντού υφάσματος τετράγωνου. Την τοποθετούσαν στον τοίχο. Στο κάτω μέρος είχε δαντέλα και σ’ αυτήν κρεμούσαν το αρδάκτι  με το αγκίστρι του.
	38. Αρδάκτι ή αδράκτι = μικρός ξύλινος βραχίονας. Στο πάνω του μέρος «το πιο λιανό ) προσαρμοζότανε σιδερένιο μυτερό, γυριστό στην άκρη, το «αγκινάρι», που συνδέονταν με το μαλλί της ρόκας. Στο κάτω μέρος, λίγο πιο χοντρό από το πάνω τοποθετούσαν  το ...
	39. Άρδακτος ή άδρακτος = σιδερένια ράβδος (80 περίπου εκατοστά). Στην κορυφή κατέληγε σε στεφάνι από ελάσματα  που διευκόλυνε, με τη χειροκίνητη επενέργεια, να περιστρέφεται πάνω στη μικρή λακκούβα του ξύλινου ή πέτρινου θρομυλιού. Στο βραχίονα του α...
	40. Ασβεστάς = ο τεχνίτης του ασβεστοκάμινου. Από κατάλληλες πέτρες, που τις έψηνε στο ασβεστοκάμινο έκανε τον ασβέστη (άσπρος πάντα) για να χρησιμοποιηθεί στα χτίρια,  στους σοβάδες, σε ασπρίσματα, σε απολυμάνσεις κ. α..
	41. Ασκομαντούρα = πνευστό όργανο. Αποτελείται από το ασκί (επεξεργασμένο δέρμα κατσικιού), από το θιαμπόλι-φλογέρα (από καλάμια) και από το μικρό καλάμι, που το έβαζε στο στόμα του ο ασκομαντουράς να φυσά και να φουσκώνει το ασκί. Να το πιέζει με του...
	42. Ασφεντόνα ή σφεντόνα λέγεται και πετάχτρα γιατί πετά πέτρες μακριά. Γινότανε από φλούδα φινοκαλιάς (χαμόκλαδο) ή από πέτσινο λουρί. Τη διπλώνανε και στη μέση βάζανε μια πέτρα σαν το αβγό. Την κρατούσαν από τις δυο άκρες με το ένα χέρι. Τη στριφογυ...
	43. Βακέτα = πολύ στερεό, επεξεργασμένο  βοδινό δέρμα. Με αυτό ο στιβανάς έκανε τα Κρητικά στιβάνια (υποδήματα). Την έβαζε στο κάτω μέρος στα «μουζάκια» του στιβανιού.
	44. Βαρά ή βαριά = μεγάλο σφυρί του σιδερά (χαρκιά), του πετροκόπου (πελεκάνου). Για να σκίσουνε χοντρά ξύλα χρησιμοποιούσαν τη βαρά, χτυπώντας μ’ αυτήν τις σιδερόσφηνες  που είχαν τοποθετήσει σε σχισμή του ξύλου.
	45. Βαρελάς = αυτός που κατασκευάζει βαρέλια από ξύλο καστανιάς, οξιάς, δρυγιάς. Προτιμά ρητινώδη ξυλεία.
	46. Βαστάι = πλεγμένο από γερή κλωστή, κορδόνι, για διάφορες χρήσεις. Οι γυναίκες πλέκανε σακκουλοβάσταγα πολύχρωμα, βρακοβάσταγα άσπρα, καρτσονοβάσταγα μαύρα ή καφέ κ. ά. .
	47. Βελέντζα = μάλλινο κλινοσκέπασμα, φαντό, χρωματιστό.
	48. Βεντέμα = λέγεται όταν τα ελαιόδενδρα έχουν πολύ καρπό, μεγάλη παραγωγή. Μεταφορικά λέγεται και σε κάθε άλλη εποχιακή κυρίως δουλειά που υπάρχει μεγάλη προσοδοφόρα κίνηση.
	49. Βιδέλο = βοδινό επεξεργασμένο δέρμα για την κατασκευή υποδημάτων.
	50. Βολίστης = κόσκινο με ξύλινο γύρο και μεταλλικό ή πλαστικό πάτο, γεμάτο από στρογγυλές μεγαλούτσικες τρύπες (διάμετρο 1περίπου εκατοστό του μέτρου). Με αυτόν κοσκίνιζαν ό,τι δεν έπαιρνε ο αέρας κατά το λίχνισμα, τα κοντύλια, όπως τα έλεγαν, για να...
	51. Βουκέντρι  = ξύλινη μακριά ράβδος (2 περίπου μέτρων, που στη μια άκρη της είχε μυτερό καρφί για να κεντρίζουν τα βόδια στο όργωμα ή στο αλώνισμα.
	52. Βούργια = σακίδιο φαντό με πολύχρωμες κλωστές , όπως και τα βαστάγια του (σακουλοβάσταγα). Την αναρτούσανε πίσω από την πλάτη, όπως τις σημερινές τσάντες, οι μαθητές.
	53. Βράκα = α)το κάτω μέρος της Κρητικής εξωτερικής φορεσιάς του άνδρα,   σε μπλε συνήθως χρώμα. β) το κάτω εσώρουχο της γυναίκας, περισκελίδα.
	54. Βρακοζώνη = υφαντό μπλαβοκόκκινο ζωνάρι (7-9 μέτρα μήκος και 10 περίπου εκατοστά πλάτος) στη μέση του Κρητικού για να συγκρατεί τη βράκα και να στηρίζει τη μέση. Στην άκρη κατέληγε σε κρόσια μεταξωτά στις γιορτινές στολές, που κρεμόταν στον δεξιό ...
	55. Βρασκί ή φρασκί = κυλινδρικό πήλινο δοχείο, χρησιμοποιούτανε για να φωλιάζουν οι μέλισσες. Έμπαιναν σ’ αυτό από μια τρύπα που υπήρχε στο κάτω μέρος, (σαν μεγάλη κουρούπα).
	56. Βρουβόπιτα = πίτα από διάφορα χορταρικά (βρούβες), που μαγειρεύονται και γιαχνί.
	57. Βρόχι = ένας δακτύλιος από πλατανόξυλο ή συκόξυλο (μαλακό ξύλο), που προστάτευε τον άξονα του νερόμυλου από τη γρήγορη φθορά.
	58. Βωλοσυρόπετρες = σκληρές εκλεπτισμένες πέτρες από πυριτόλιθο (σαν σιδερολεπίδες ). Τις εφαρμόζανε σε σχισμές κάτω από το βωλόσυρο για να κόβουνε τα στάχια κατά το αλώνισμα.
	59.Βωλόσυρος = βωλόσυρος για α)  ν’ αλωνίζουν τα στάχια και β) για να σπάνε τους βόλους στο χωράφι μετά από το όργωμα. Όμοιοι περίπου, αποτελούνταν από χοντρό σανίδι πλάτους 60 εκ. και μήκος 1,60 μ.. Συνδεμένος από τις δυο μπροστινές γωνίες του με στρ...
	60. Γαζωτό ξόμπλι = πλουμίδι σε διάφορα υφαντά
	61. Γαϊτάνι = λεπτό κορδόνι. Το πλέκανε με μπαμπακερή ή μάλλινη κλωστή και με διάφορους τρόπους για τα οικοτεχνήματα.
	62. Γαλαφίδι = χάλκινο ή πήλινο μικρό δοχείο με χερούλια ή αυτιά για το ξυνόγαλο.
	63 Γαμοκουλούρα = μεγάλη ζυμωμένη με ξόμπλια κουλούρα για το γάμο.
	64. Γελέκι = ένα από τα εξαρτήματα της Κρητικής ανδρικής ενδυμασίας. Αντί για κουμπιά έχει ειδικά στρογγυλά κούμαρα. Φοριέται μόνο ή μαζί με το μεϊντάνι (μεϊτανογέλεκο).
	65.  Γεμενί = κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, από άσπρο μετάξι (λευκομέταξο.
	66. Γεράνι = μηχανισμός με τον οποίο αντλείται νερό από το πηγάδι.
	67. Γιαβολιά = ξύλινη διχάλα για τη στείρωση (μουνούχισμα) των ζώων.
	68. Γίγλα = πλατύ δερμάτινο λουρί, εξάρτημα του σωμαριού που περνά κάτω από την κοιλιά του ζώου για να συγκρατεί το σωμάρι πάνω στη ράχη του.
	69. Γιγούμι ή γιογούμι = χάλκινο ή ορειχάλκινο ή από λευκοσίδηρο δοχείο με μικρή βρύση για να ζεσταίνουνε στα καφενεία το νερό, να είναι έτοιμο για   τον καφέ ή τα βραστάρια και να τα σερβίρουν πιο γρήγορα.
	70. Γιδόλερο ή λέρι = το κουδούνι της αίγας.
	71. Γιλάρι ή γιγλάρι = κομμάτι σκοινί που ήταν δεμένο στο λαιμό του ζώου, είχε ένα κρίκο  κι από εκεί έδεναν άλλο μακρύ σκοινί για να το σέρνουν ή να το δένουν στο χωράφι για να βόσκει ή κάπου αλλού.
	72. Γιορντάνι = κόσμημα του λαιμού της γυναίκας, γυναικείο περιδέραιο.
	73. Γκαλόμαλλο = το μαλλί που έπαιρναν απ’ τα πρόβατα που θήλαζαν, απ’ τα «έγγαλα».
	74. Γκάρδιος = καλαμάκι ίσιο και λεπτό. Τον τοποθετούσε η ανυφαντού στο αυλάκι του αντιού (στο μπροστινό και στο πισινό), έτσι συγκρατούσαν το στημόνι και το υφάδι αντίστοιχα.
	75. Γκερκέφι = πολύ λεπτό κέντημα με χρυσοκλωστή. Για να γίνει σφιχτό, όπως ο τσαγκάρης περνούσε την οργιά από κερί η κεντήστρα περνούσε την χρυσοκλωστή από σκόρδο.
	76. Γούμενα = καραβόσκοινο πολύ χοντρό και γερό.
	77. Γούρνα = μεγαλούτσικη πέτρα λαξευμένη, σκαφιδωτή, τοποθετημένη κάτω από το κουτσουνάρι ή τη βρύση του νερού. Γέμιζε κι έπιναν τα ζώα. Στο κάτω μέρος είχε τρύπα που την έκλειναν με πανί, ή την άνοιγαν κι έφευγε το παλιό νερό.
	78. Γλωσσίδι = με την ονομασία αυτή λέγεται: α) η μεταλλική προεξοχή στο βραχίονα του κανταριού που είχανε χαραγμένες οι οκάδες με τις υποδιαιρέσεις της. β) το κομμάτι της μαντούρας που μπαίνει στο στόμα και με το φύσημα πάλλεται κι έτσι βγαίνει ο ήχο...
	79. Γούλα = α) το «σταβάρι», εξάρτημα του αλετριού, καμπυλωτό στηριγμένο στο ποδάρι και στη σπάθη, το ποδάρι σέρνεται στο χώμα κατά το όργωμα. β) μακρύς αγωγός από λαμαρίνα. Αρχίζει απ’ την κοφινίδα του νερόμυλου, έχει κλίση και φτάνει στο «φάλι» (ή τ...
	80. Δετάδα = τοίχος χτισμένος με πέτρες (ξερολιθιά), χωρίς οποιαδήποτε λάσπη, πλαγιαστή προς το εσωτερικό του χώματος που στηρίζει. Χτίζεται συνήθως σε επικλινή εδάφη.
	81. Διάζομαι= μεταφέρω τις  κλωστές από τα καλαμουκάνια ή τα μασούρια στη «δίαστρα». Ακολουθούν η μετατροπή τους σε αλυσίδια, το τύλιγμα  και το «περαμάτισμα»
	82. Διακόπι, λέγεται και πουλί = σμήνος από μέλισσες που με δική του βασίλισσα εγκαταλείπει την κυψέλη, θέλοντας να φτιάξει άλλη κυψέλη. Όταν το προλάβει ο μελισσοτρόφος , συνήθως να κρέμεται σε κάποιο κλωνάρι δένδρου), το παίρνει και δημιουργεί νέα κ...
	83. Διασόβεργα = σιδερόβεργα που τη χρησιμοποιούν ως «γκάρδιο» της                   « καλαντάρας».
	84. Διάστρα = ομαλός τοίχος. Σε προκαθορισμένες θέσεις τους καρφώνανε ξύλινα ή σιδερένια τζένια-πασσάλους και πάνω σ’ αυτούς περνούσανε τις κλωστές (νήματα) για το στημόνι.
	85. Δίμιτο = πολύ γερό ύφασμα που με αυτό έκαναν σακιά, στρώματα, ντρουβάδες, κυνηγοσάκουλα, σακούλια για ψωμοτύρι κ.ά. Γίνεται από υφάδι και στημόνι μπαμπακερό ή μάλλινο. Υφαίνεται με τέσσερις «πατητήρες» και «περαματάται» σε μίτους τέσσερα  « βεργιό ».
	86. Διόνυσος = μακρύ ξύλο σε σχήμα αναποδογυρισμένου Τ. Με αυτό ο τυροκόμος ανακατώνει συνεχώς το γάλα που βράζει για να βγάλει τη μυζήθρα. Αν δεν ανακατεύεται το γάλα θα τσικνώσει.
	87. Διπλεύρι = μεγάλος λύχνος από πηλό, λαμαρίνα ή μπρούντζο με δυο ή και τέσσερα γλωσσίδια για να φωτίζουνε καλύτερα, με τα φιτίλια τους μεγάλα δωμάτια (πόρτεγα). Τους χρησιμοποιούσανε πάντα στις φάμπρικες.
	88. Δοκάρι = οικοδομικό υλικό. Ίσιοι λεπτοί κορμοί δένδρων για τις χωμάτινες στέγες των σπιτιών. Οι κτίστες τα τοποθετούσαν κάθετα πάνω στα «μεσοδόκια». Πάνω από τα δοκάρια τοποθετούσαν τις «σκίζες», πάνω από τις σκίζες τοποθετούσαν μυρτόφουντες ή σφά...
	89. Δοξάρι = λίγο ημικυκλικό ξύλο. Οι δυο άκρες του συνδέονται με τρίχες από ουρά του αλόγου τεντωμένες. Για να έχουν καλύτερο ήχο οι χορδές(οι αλογότριχες), ο οργανοπαίκτης τις  έτριβε με ξερή ρητίνη.
	90. Δρεπάνι ή δραπάνι = σιδερένιο σχεδόν ημικυκλικό γεωργικό εργαλείο για το θερισμό, με ξύλινη χειρολαβή.
	91. Δώμα = η χωματένια εξωτερική πάνω επιφάνεια της στέγης των σπιτιών ή των μαγαζιών.
	92. Έμπολο = θηλυκό κατσικάκι ή αρνάκι με «σαμιά» που το δωρίζουνε σε βοσκούς που έπαθαν ζημιά για ν’ ανεπιάσουνε καινούργιο κοπάδι. Το χαρίζανε και σε φίλους ή  οι «σαντόλοι» (νονοί) στους φιλιότσους (βαπτιστήριά) τους. (Σημ. άλλο τα έμπολα  κι άλλα ...
	93. Έχερη ή νέχερη = το τιμόνι του αλετριού, είναι η ξύλινη λαβή σε σχήμα Γ, τοποθετημένη κάθετα στο πίσω μέρος του «ποδαριού». Μ’ αυτήν κατευθύνει το αλέτρι ο ζευγωλάτης όταν οργώνει.
	94. Ζάρα = πιθάρι με εξωτερικές κυκλικές πτυχώσεις για περισσότερη αντοχή. Φυλάσσανε λάδι.
	95. Ζβίγκα ή σβίγα = ξύλινος κυλινδρικός κορμός (1 μέτρου) με περασμένο στη μέση του σιδερένιο άξονα που στηριζότανε σε δυο απέναντι βάσεις, πάνω από το άνοιγμα του πηγαδιού.  Στον  κορμό δένανε τη μια άκρη του σκοινιού, το τύλιγαν μετά σ’ αυτόν και σ...
	96. Ζγόμπα = σιδερένιο εργαλείο, σαν αρίδι, με το οποίο ανοίγανε τρύπες σε ξύλινα κατασκευάσματα (ζυγούς, αλέτρια, βωλόσυρους, καρέκλες κ.ά.).
	97. Ζερβόδεξο τυλιγάδι = τα τυλιγάδια, εργαλεία για την επεξεργασία των νημάτων, ήτανε από ελαφρύ ξύλο (συνήθως από σφάκα). Είχαν σχήμα Ε, χωρίς τη μεσαία γραμμή ή  Ζ.  Σ’ αυτά μετέφεραν το νήμα από το αρδάκτι για να μεταφερθεί αργότερα στην ανέμη, απ...
	98. Ζεύτης = γερό σκοινί  δεμένο στις δυο άκρες του ζυγού, αφού πρώτα περνούσε από το βιδωμένο κρίκο στο πάνω μέρος της έχερης. Με το σκοινί αυτό ο ζευγάς κατεύθυνε τα βόδια στο όργωμα.
	99. Ζιπόνι =γυναικείο ρούχο από τους ώμους μέχρι τη μέση του κορμιού. Οι Κρητικοπούλες το φορούσαν πάνω από το πουκάμισο, ανοιχτό μπροστά.
	100. Ζουργιό = αγωγός του νερόμυλου χτιστός σε σχήμα αναποδογυρισμένου κώνου. Από τη στέρνα έπεφτε το νερό στον αγωγό, από το πάνω φαρδύ άνοιγμα, στο κάτω στενό μέρος αποκτούσε μεγάλη πίεση και βγαίνοντας χτυπούσε τη φτερωτή του μύλου και γύριζε.
	101. Ζουρνάς = λαϊκό μουσικό όργανο όμοιο με το κλαρίνο.
	102. Ζυγάλετρα = το αλέτρι, ο ζυγός, οι ζεύβλες, τα πανωζεύλια, τα λούρα, το βουκέντρι και οι μουστούχες, όλα μαζί λέγονται ζυγάλετρα.
	103. Ζυγός = ελαφρύ ξύλο 2 περίπου μέτρων μήκος. Στη μέση έχει μια εγκοπή απ’ όπου κρεμούν τα λούρα. Τοποθετείται στον τράχηλο των βοδιών. Η ζεύλα περνά κάτω από το λαιμό του βοδιού και στη συνέχεια από τις δυο τρύπες που έχει ο ζυγός περνά το πανωζεύ...
	104. Ζώνη =  βλέπε βρακοζώνη Νο 54.
	105 Θιαμπόλι ή φιαμπόλι = λέγεται και μαντούρα, είναι είδος φλογέρας (αυλού) σε ανάλογο μήκος. Φτιάχνεται από χοντρό κόντυλα καλαμιού με γλωσσίδι που μπαίνει στο στόμα του οργανοπαίκτη  και τρύπες που από την κάθε μια με τα πατήματα των δαχτυλιών βγαί...
	106. Θρινάκι = γεωργικό ξύλινο εργαλείο 1,50 περίπου μέτρο. Έχει μακριά λαβή στη μια άκρη της οποίας είναι προσαρμοσμένο μικρό κομμάτι σανιδιού (20Χ20 εκατοστά περίπου). Κομμένο μπροστά παίρνει σχήμα τρίχαλου ή τετράχαλου για να εισχωρεί στα αλωνισμέν...
	107. Θρομύλι = από ξύλο ή πέτρα σε σχήμα παραλληλεπιπέδου 10Χ20 εκ. και ύψους 5 εκ. . έχει βαθούλωμα που μέσα σ’ αυτό περιστρέφεται χειροκίνητα ο άρδακτος για να τυλίγουνε το νήμα από την ανέμη στα μασούρια.
	108. Θύρα = το διάκενο ανάμεσα στα «δόντια» του χτενιού τ’ αργαλειού. Από τα διάκενα αυτά περνούνε τα νήματα του στημονιού. Το χτένι είναι προσαρμοσμένο στο πέταλο του αργαλειού.
	109. Καδελέτο ή καθελέτο = φορείο από ξύλο με 4 πόδια , 4 χερούλια και κάγκελα.  Χρησιμοποιείται για το ξόδι του νεκρού. (όχι φέρετρο-κάσα).
	110. Καρέκλα ή καθέκλα = ξύλινο χειροποίητο κάθισμα με ψάθινη βάση. Ο κατασκευαστής της λέγεται καρεκλάς.
	111. Καρεκλοπόδαρο ή καθεκλοπόδαρο = το ξύλινο ποδάρι της καρέκλας.
	112. Καλαϊτζής = ο φανοποιός, αυτός που με ντενεκέ ή λαμαρίνα-τσίγκο (ψευδάργυρο) κατασκευάζει διάφορα σκεύη π.χ. σκάφες, φουφούδες, ψησταριές, λάντζες, τσιγκάκια, μαγκάλια κ. ά.
	113. Καλαθοπλέκτης ή καλαθάς = αυτός που πλέκει καλάθια, κοφίνια, κόφες, τουπιά, πετροκόφινα, κοφινίδες κ.ά. Για να τα κατασκευάσει χρησιμοποιεί καλάμι και βλαστούς από μυρτιά ή λυγαριά (βίτσες).
	114. Καλαμουκάνι = κόνδυλος  καλαμιού που τυλίγουνε το στημόνι.
	115. Καλαμωτή = πλατιά σκάρα που γινότανε από καλάμια σχισμένα στη μέση και συναρμολογημένα το ένα δίπλα στο άλλο με στερεό σπάγκο. Την κρεμούσαν από τις 4 γωνίες στα δοκάρια και τοποθετούσαν τυρί, αθοτύρους κ. ά.  Πολλές καλαμωτές τοποθετημένες η μια...
	116. Καλιτσούνι = Κρητικό γλύκισμα από γλυκιά μυζήθρα, ζάχαρη, αυγό, κανέλλα, τυλιγμένα με φύλλο από ζύμη και ψημένα στο φούρνο.
	117. Καμαρόπορτα = πόρτα που το πάνω μέρος της σχηματίζει τόξο κατασκευασμένο από πελεκημένες πέτρες (πελέκια).
	118. Καμίνι = ο τόπος όπου ψήνουν τις πέτρες για να κατασκευάσουν ασβέστη ή να μετατρέψουν ξύλα σε κάρβουνα.
	119. Καμπανάς ή καμπανάρης = Αυτός που κατασκευάζει καμπάνες (κώδωνες),.  Γι’ αυτό χρησιμοποιεί χυτό ορείχαλκο, χαλκό, κασσίτερο με ειδικό κράμα.
	120. Καμπανέλι = κουδούνι για τα πρόβατα, τα γίδια, κατασκευασμένα από κοπανιστό ορείχαλκο.
	121. Καμπανός = το καντάρι που ζύγιζαν διάφορα πράγματα (στατήρας). Σιδερένια βέργα με κρίκο ή αλυσίδες στο ένα άκρο, απ’ όπου δενόταν το αντικείμενο που θα ζύγιζαν. Στη βέργα ήτανε χαραγμένες οι οκάδες. Πάνω στη βέργα μετακινείται το αντίβαρο (βόλι) ...
	122.  Κάνοι =  στύλοι από ξύλο ή από πελεκητές πέτρες χτισμένες στον τοίχο για να στηρίξουν το μπαλκόνι (εξώστη).
	123. Καντηλιέρης = ξύλινη χοντρή βάση. Σ’ αυτήν στερεώνεται, κάθετα, σκαλιστός ξύλινος βραχίονας, με τρύπες σε διάφορες αποστάσεις  για να μπαίνει μέσα το χερούλι του λύχνου στο ύψος που χρειάζεται για να φωτίζει. Λέγεται και λυχνοστάτης.
	124. Καπίστρι= η μουράγια του γαϊδάρου ή το χαλινάρι του αλόγου, ή του μουλαριού.
	125. Καπλοδέτης = δερμάτινη λουρίδα, στηριγμένη στο πίσω μέρος του σωμαριού και περνά κάτω από την ουρά του γαϊδάρου ή του αλόγου-μουλαριού.
	126. Καραβομαραγκός = ο τεχνίτης που με ξύλο πεύκου, ακακίας, κυπαρισσιού κατασκευάζει ναυτιλιακά σκάφη.
	127. Καραμπασάς = ο παρασκευαστής αιθέριου ελαίου ή πολτού. Λέγεται καραμπάσι ή καραμπάχι. Χρησιμοποιούσε φύλλα και καρπούς δάφνης με τον τρόπο της απόσταξης ή βρασίματος ή σύνθλιψης κι έβγαζε το καραμπάχι για διάφορες ασθένειες
	128. Καροποιός = ο κατασκευαστής τροχηλάτων. Έφτιαχνε καρότσια, αραμπάδες, σούστες, άμαξες κ. ά.
	129. Καρβουνάρης = Αυτός που φτιάχνει κάρβουνα. Χρησιμοποιεί ξύλα από ελιές, πρίνους, χαρουπιές, δρυς κ.ά.
	130. Κάρτο = δοχείο από λαμαρίνα. Κύλινδρος ύψους 25 περίπου εκατοστά κομμένος κάθετα στη μέση με τη μια πλευρά σε παραλληλόγραμμο και κυλινδρική με χερούλι η άλλη. Τη χρησιμοποιούσε ο φαμπρικάρης για να μαζεύει το λάδι από την κασέλα (γούρνα) της φάμ...
	131. Κασάπης ή μακελάρης = αυτός που εύρισκε ζώα (κασαπικά) για σφάξιμο. Τα ’σφαζε, τα ’γδερνε, πουλούσε το κρέας στους πελάτες του και την προβιά πουλούσε στον προβιδά.
	132. Κασέλα = ξύλινο κιβώτιο σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, είδος μπαούλου. Εκεί φύλασσαν συνήθως ρούχα, κουβέρτες, προικιά. Τα πολύτιμα αντικείμενα, χρυσαφικά κ. ά, τα φύλασσαν στο εσωτερικό της κασέλας παρακάσελο. (υπήρχε και κασέλα με σκαλισ...
	133. Κατακλείδι = σιδερένιο χοντρό καρφί. Είναι ενσωματωμένο στην άκρη του ακροσταβαριού. Περνά μέσα από τα λούρα και έτσι συνδέεται το αλέτρι μα το ζυγό.
	134. Καταπότης = χωματένιος αγωγός που οδηγεί το νερό στον κήπο.
	135. Καταραφίδι = είναι η χοντρή κλωστή που την τυλίγει η διάστρα γύρω από κάθε «λιγαδούρα».
	136. Κατρικό = μικρό δοχείο από λαμαρίνα ή και πήλινο, όπου βάζανε το λάδι για την καθημερινή χρήση.
	137. Κατσαμπρόκος = μικρό εργαλείο του τσαγκάρη. Έχει κοντή μεταλλική αιχμή (καρφί) και πέτσινη κεφαλή, κοντή κι αυτή. Μ’ αυτόν ο τσαγκάρης άνοιγε τρύπες για να καρφώσει τις ξυλόμπροκες και να συνδέσει το ψίδι με το σολόδερμα.
	137PαP . Κατσίγαρος = τα απόβλητα της ελαιοέκθλιψης.
	138. Κατσούνα = βλαστός από μυρτιά ή αγριελιά ή πρίνο ή ασφένταμο ή μουρνιά, κυρτωμένο στη μια άκρη για ν’ αρπάζει ο βοσκός τα οζά. Όμοιος βλαστός αλλά με διχαλωτή κεφαλή είναι και η κατσούνα που ραβδίζει τις ελιές ο ραβδιστής. (ειδική κατσούνα έχει ο...
	139. Κατωμύλι= η ακίνητη κάτω μυλόπετρα.
	140. Καυκί = ξεραμένη κολοκύθα, κομμένη λίγο στο πλάι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού.
	141. Καψάκι = πήλινο μικρό δοχείο με χερούλι, το χρησιμοποιούσαν για να πάρουν κάρβουνα και να ανάψουν τη δική τους φωτιά, όταν δεν είχαν σπίρτα ή πυρόβολο (τσακμάκι).
	142. Κενάρι = δίκλωνο ή τρίκλωνο νήμα διπλοστριμμένο. Το χρησιμοποιούσαν στον αργαλειό για στημόνι
	143. Κερκέλι = στρογγυλό σιδερένιο ή μπρούτζινο χερούλι τοποθετημένο στην  εξώπορτα εξωτερικά, για να ειδοποιούν οι επισκέπτες, να τους ανοίξουν.
	144. Κερού = αυτή που με το κερόφτιλο, το κερί και τη φωτιά πλάθει τους «κλώνους για τα διαφόρων μεγεθών κεριά, λαμπάδες.
	145. Κέρτος = ψαροκάλαθο από μεταλλικό σύρμα ή σκίνο ή λυγαριά πλεγμένο με ειδικό τρόπο για να πιάνονται χέλια ή ψάρια.
	146. Κιασεδάκι= πήλινο χωρίς αυτιά δοχείο που χρησιμοποιείται ως φλυτζάνι του καφέ.
	147. Κιασές = πήλινο ημισφαιρικό δοχείο. Έχει ανοιχτά χείλη  κι επίπεδη βάση με εξωτερικές παραστάσεις. Σ’ αυτόν έκανε ο παπάς τον αγιασμό.
	148. Κιλίμι = είδος πατητής κουβέρτας υφαντής
	149.Κιοφτέρι = μουσταλευριά ξηραμένη στον ήλιο, όπως τα σύκα.
	150. Κνησάρα = εργαλείο σαν το κόσκινο με πάτο από σήτα και ξύλινο γύρο, που κοσκινίζεται το αλεύρι για να φύγει το πίτουρο.
	151 Κοκκάρι = α) σαμιά στα ζώα του κοπαδιού για να τα γνωρίζει ο βοσκός πως είναι δικά του, δεξί-κοκκάρι, ζερβό κόψιμο δεξιού ή αριστερού αυτιού. β) ψιλό κρεμμύδι που το φυτεύουν για να έχουν τα μεγάλα κρεμμύδια. Παράγεται από σπόρο κρεμμυδιού.
	152. Κολαϊνα = κολιές με  χάντρες από χρυσά ή αργυρά νομίσματα (περιδέραιο).
	153. Κολλητήρι = εργαλείο του λευκοσιδηρουργού, για να κολλά με καλάι τις λαμαρίνες μεταξύ τους.
	154. Κοντάδα = σκληρό ξύλινο κοντάρι 2-3 μέτρα. Κρεμότανε στα δοκάρια της στέγης κι επάνω τοποθετούσαν κουβέρτες, κιλίμια και άλλα υφαντά.
	155. Κοντόξυλο = πάσαλος από ξύλο καρφωμένος στο χώμα ή στον τοίχο, καλά στερεωμένο, για να δένουν τα ζώα.
	156. Κοντόχι = μέρος από τη γυναικεία φορεσιά, από τσόχα, πολυποίκιλτο.
	157. Κοπανέλια = μικρά ειδικά ξύλινα εξαρτήματα που τυλίγανε κλωστές για να πλέξουνε δαντέλες.
	158. Κόπανο =  μικρό εργαλείο από ξύλο πλατάνου, με χερούλι και πλατύ μπροστά που κοπάνιζαν τα χοντρά ρούχα στον ποταμό όπου τα έπλεναν για να καθαρίσουν. Υπήρχε και σε κυλινδρικό σχήμα. Με αυτό κοπάνιζαν το χώμα στα δώματα, κατά το Σεπτέμβριο, για να...
	159. Κόρακας = μικρό μεταλλικό εξάρτημα στο χαλινάρι, που μπαίνει μέσα στο στόμα του αλόγου ή του γαϊδάρου.
	160. Κορκιδόροκα = ραβδί συνήθως από σφάκα με τρία ή τέσσερα χαχάλια  στην κορυφή. Σ’ αυτά στηρίζανε την κορκίδα του μαλλιού, να κλώσουνε με το αρδάκτι το νήμα για το πλέξιμο ή το υφαντό. Υπάρχει και η φουσκόροκα για λεπτά νήματα.
	161. Κουδουνάς λέγεται και κουδουνάρης = αυτός που κατασκευάζει βαμμένα σφυρήλατα κουδούνια από ατσαλολαμαρίνα.
	162. Κουλούρα = κρίθινο ψωμί σαν μεγάλο κουλούρι, φρέσκο ή σε παξιμάδι. Λέγεται και κριθινοκουλούρα ή κριθαροκουλούρα.
	163. Κουνάλι = σταφιδιασμένο-ζαχαρωμένο σύκο.
	164. Κουνενός = πήλινο μικρό δοχείο με αυτί, μ’ αυτό πίνανε νερό ή φυλάσσανε μέλι ή άλλα προϊόντα. Σημ. βρέθηκαν Τουρκικά Συμβόλαια φυλαγμένα σε κουνενό.
	165. Κουρελού = υφαντό με λουρίδες από παλιά ρούχα στριμμένες με το αρδάκτι και με στημόνι από μπαμπακερό νήμα. Την άπλωναν συνήθως σε πετροπέζουλα για να κάθονται.
	166. Κουρκούδα ή χουρδούβα ή κουρκούβα =πολύ γερή βέργα με ρόζους, από πρίνο ή αγριελιά. (οζώδης ράβδος).
	167. Κουρούπα = πήλινο μεγάλο δοχείο με αυτιά. Φυλάσσανε λάδι ή κρασί (λαδοκουρούπα, κρασοκουρούπα) .
	168. Κουρούπι =  όμοιο πήλινο δοχείο, μικρότερο από την κουρούπα, υπήρχε και μικρότερο το κουρουπάκι. Όλα για να φυλάσσουν διάφορα τρόφιμα.
	169. Κουροψάλιδο = μεγάλο ψαλίδι για την κουρά των αιγοπροβάτων.
	170. Κουτάλα = μαγειρικό σκεύος από ξύλο, ελιάς, μουριάς, δεσπολιάς, σφεντάμου, με χερούλι και βαθουλωτή κεφαλή για να ανακατεύουνε το φαγητό.
	171. Κουτάλι = μικρή κουτάλα για το φαγητό, από ξύλο ελιάς, μυρτιάς, δεσπολιάς, ασφεντάμου
	172. Κουτούτο = πήλινος σωληνοειδής αγωγός  απ’ όπου περνά νερό.
	173. Κουτσούλα = η τρύπα πάνω από την είσοδο του φούρνου για να ρυθμίζεται η θερμοκρασία του όταν ψήνεται το ψωμί ή το φαγητό.
	174. Κουτσουνάρι = στενό αυλάκι πάνω από το έδαφος, που περνά το νερό της πηγής και τρέχει προς τα έξω, (υδρορροή στις στέρνες, στα πατητήρια, στις πηγές, στις βρύσες).
	175. Κουτσούρι = μικρό κυλινδρικό ξύλο που καθόταν συνήθως τα μικρά παιδιά. Κουτσούρι λέγεται και ο ξύλινος κύλινδρος στο νερόμυλο που στην περίμετρό του κάθετα κι ακτινοειδώς εφαρμόζονται τα «κουτάλια».
	176. Κόφα = κοφίνι πλεγμένο με βλαστούς από σφάκα, μυρτιά ή λυγαριά για να μεταφέρουν τα σταφύλια.
	177. Κοφινίδα = α) μεγάλο κοφίνι σε ύψος 2 περίπου μέτρων, πλεγμένη από καλάμι, σε σχήμα κυλίνδρου,  τρύπα στη βάση κι εσωτερικά αλειμμένη με βουτσιά ανακατεμένη με άχυρο. Σ’ αυτήν αποθήκευαν δημητριακά προϊόντα, κριθάρι, στάρι, ταγή. β) κατασκευασμέν...
	178. Κρουσές = οι άκρες του στημονιού στο αργαστήρι που τις προσδένουνε στην «κομποδέτρα».
	179 = Κρούσσα ή κρόσσα = οι φούντες, οι θύσανοι στην άκρη των υφαντών για ομορφιά π.χ. σε μαντίλια ή πετσέτες. (κρουσολιδάτο μαντίλι).
	180. Κτίστης = αυτός που χτίζει με πηλό-λάσπη ή χωρίς αυτή, με πελεκημένες ή απελέκητες πέτρες, σπίτια, ναούς, αχούρια (στάβλους), κούμους, δετάδες, ξερολιθιές, μαντρότοιχους, αυλότοιχους κ. ά.
	181. Κυπρί = Κρητικό κουδούνι για τα αιγοπρόβατα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα  κυπρί λένε ένα μεγάλο ποιμενικό κουδούνι που αντί για σήμαντρο έχει μέσα του ένα άλλο κουδούνι. Τέτοιο κρεμούνε στο λαιμό των μουλαριών, των αγελάδων, των τράγων και των κριαργιών...
	182. Κυψέλη ή διψέλι ή φρασκί = πήλινο σχεδόν κυλινδρικό δοχείο για κατοικία των μελισσών.
	183. Λαβέτζι = μικρό πήλινο δοχείο, με χερούλι και στενό στόμιο με αυλακωτή προεξοχή σαν κουτσουνάρι.  Μ’ αυτό βάζουν λάδι στο φαγητό, στη σαλάτα, στα βραστά χόρτα κ. α.
	184 Λαδοκουρούπα = μικρό πήλινο πιθάρι για φύλαξη λαδιού.
	185. Λαζάρι =το σεντόνι που τυλίγουνε το σώμα του νεκρού (το σάβανο). Η ονομασία του προήλθε από το Λάζαρο που αναστήθηκε σαβανωμένος με σεντόνι.
	186. Λαζαράκι ή ξεφουρνιά = κομμάτι ψωμί δίνεται στους παρευρισκόμενους  όταν ξεφουρνίζουν, συνήθως στη μνήμη των νεκρών τους.
	187. Λαζαρίνα = πολεμικό όπλο μονόκανο κι εμπροσθεγεμές που λειτουργούσε με πυρόλιθο. Πολύ χρησιμοποιήθηκε στις Κρητικές επαναστάσεις. (γνωστό είναι το : «στάσου Αγά μου να γεμίσω…».                                                                     ...
	188. Λαιμουδαρά = δερμάτινο περιλαίμιο που βάζανε στα ζώα, (κατσίκες, άλογα, μουλάρια, γαϊδάρους). Σ’ αυτό κρέμεται το κουδούνι ή δένουνε το κοντόδεμα ή το γιγλάρι
	189. Λαμί ή μάλαμα = ο στενόμακρος σωρός από τα στάχια που αλωνίστηκαν. Στήνεται στη μέση του αλωνιού για ν’ αρχίσει το λίχνισμα.
	190. Λαμπάς ή μάγουλα = οι δυο πλευρές του παραθυριού (λιθόχτιστες ή από πελέκια). Ανάμεσά τους τοποθετεί ο μαραγκός την κάσα για να εφαρμοστούν τα παραθυρόφυλλα.
	191. Λαντουρίδι = κρίθινο ζυμαρικό. Τέτοιο δίνουνε στα μικρά κοτόπουλα.
	192. Λαϊνι = πήλινο σταμνί που χωρούσε γύρω στα 9 λίτρα νερό.
	193. Λαχούρι = μάλλινο ύφασμα με πολύχρωμα κεντήματα (πλουμιστό), για τραπεζομάντιλα, ρούχα πολυτελείας κ.ά.
	194. Λεγάνι = μεγάλο ή μικρό συνήθως πιάτο. Έτσι λένε τη μεταλλική λεκάνη με υποδοχή (εγκοπή) στο χείλος, τη χρησιμοποιούσανε οι μπαρμπέρηδες (κουρείς).
	195. Λεκανίδα = μεγάλη πήλινη λεκάνη και η πιο μικρή  λεκανίδι. Βάζουνε φαγητό.
	196. Λιαδί = το ματσάκι του λιναριού που κάνουν όταν το ξεριζώνουν για να το βάλουν στον ήλιο να ξηραθεί.
	197. Λιβανιστήρι ή χαλίκι = πήλινο μικρό δοχείο με χερούλι. Τοποθετούν μέσα κάρβουνα αναμμένα κι επάνω τους λιβάνι, για να θυμιατίσουν.
	198. Λιγαδούρα = μάτσος (δέσμη) από 100 γύρους στο τυλιγάδι. Δένονται με κόκκινη κλωστή.
	199. Λιναροκορκίδα = το λινάρι που μένει μετά από το σπάθισμα και το χειροκτένισμα.
	200. Λιόκουρνο = κέρατο φιδιού, που το χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτό. Άλλοτε το εμπότιζαν σε νερό και μετά από μερικές ημέρες αποκτούσε θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορους πόνους.
	201 Λιλιό = παιδικό παιγνίδι
	202. Λιοπάνι = μικρό πάνινο ή υφαντό σακούλι για να βάζουν μέσα φαγώσιμες ελιές όταν πήγαιναν στα χωράφια, τις έτρωγαν μαζί με παξιμάδι που κρατούσαν μαζί τους.
	203. Λοϊγγι = χρυσό νόμισμα, εικοσόφραγγο (1 λοϊγγι = 20 κρητικές  δραχμές  το 1900). Μ’ αυτό υπολόγιζαν την αμοιβή των μισθωτών.
	204. Λουλάς = σωλήνας από λαμαρίνα. Αρχίζει από το καπάκι(σκέπασμα) του ρακοκάζανου, περνά από το τρυπημένο πιθάρι γεμάτο με κρύο νερό (ρούμπα) και φτάνει πάνω από το δοχείο που τρέχει η ρακή.
	205. Λούμακας= παραφυάδα ή βλαστός δένδρου. Τους χρησιμοποιούν για να γυρίσουν κατσούνες, μπαστούνες, βοσκόβεργες. Με λούμακα  παρομοιάζουν τον ψηλό και γεροδεμένο ντελικανή (νέο άνδρα).
	206. Λούρα = σιδερένιοι κρίκοι, που τοποθετούνται στη μέση του ζυγού. Σ’ αυτούς γαντζώνεται το αλέτρι κι όπως προχωρούν τα βόδια γίνεται το όργωμα.
	207. Λουρί = δερμάτινος λεπτός ιμάντας. Με αυτόν ράβανε τα στιβάνια τους οι αγρότες και οι βοσκοί, τον φυλάσσανε σε μικρή τσάντα που την έλεγαν «ντάσκα». ( ήταν και παιδικό παιγνίδι, «το λουρί της μάνας».
	208.  Λύτρα = θαλασσινή ή ποταμίσια λεία πέτρα σε κυκλικό σχήμα. Μ’ αυτήν τσάκιζαν τις πράσινες ελιές, για να τις βάλουν στο νερό να γλυκάνουν και να  γίνουν βρώσιμες. Μ’ αυτές σπούσαν και τα καρύδια, τ’ αμύγδαλα, τα φουντούκια κ. ά.
	209. Λύχνος ή λυχνάρι = πήλινο ή ορειχάλκινο σκεύος. Ήταν μέσο φωτισμού του σπιτιού, έκαιγε λάδι που πότιζε το φιτίλι κατασκευασμένο από μπαμπάκι ή από κουρέλι. Με λεπτό ξύλο, το ξεπασουλιστήρι, σπούσαν κατά διαστήματα την καρβουνίδα (η καρουλίδα που ...
	210. Μάγγανα = επίπεδο χοντρό κούτσουρο. Ανεβοκατέβαινε στο πιεστήριο της φάμπρικας, πίεζε τους  «ντροβάδες-μποξάδες», που περιείχαν τη ζύμη του ελαιοκάρπου κι έτσι χώριζε το λάδι από την πυρήνα.
	211. Μαγγανοπήγαδο = απ’ αυτό αντλούσανε νερό με μια αλυσίδα με κουβάδες προσαρμοσμένους σ’ αυτήν διαδοχικά.
	212.  Μαγνάδι = κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, αραχνοϋφαντο.
	213. Μαζώχτρα = η εργάτρια που μαζώνει ελιές.
	214. Μαϊδια = μικρά κουδούνια προσαρμοσμένα στο δοξάρι της λύρας (γερακοκούδουνα).
	215. Μάινα = γερό κυλινδρικό ξύλο που το χρησιμοποιούσαν στο χειροκίνητο ελαιοπιεστήριο.
	216. Μάκενα = εξάρτημα του παλιού χειροκίνητου ελαιοτριβείου.
	217. Μαλαθούνια ή μποξάδες = τετράγωνα πανιά που δίπλωναν στις άκρες για να καλύψουν ζύμη από τις αλεσμένες ελιές  ή ντρουβάδες για τον ίδιο σκοπό, κατασκευασμένα από τρίχες κατσίκας (μαλλί της κατσίκας). Γεμάτα ζύμη, τα τοποθετούσαν, στη μεγάλη, από ...
	Όταν σταματούσε το τρέξιμο υγρών, ανέβαζαν τη μάγγενα, έπαιρναν τα πανιά, τα τίνασσαν σε παράπλευρο χώρο κι έφευγε η πυρήνα, για να χρησιμοποιηθεί στη φωτιά ή να σταλεί στα πυρηνελαιουργεία. (Σημ. στα προ του 1940 χρόνια μεγάλο μέρος πυρήνας, από τα ...
	218. Μαλάκα = Γάλα φρεσκοπηγμένο τοποθετημένο στα τουπιά για να γίνει το κεφαλοτύρι. Σημ. η λέξη χρησιμοποιείται σήμερα και στην περιφρονητική φράση: «άντε ρε μαλάκα…)
	219. Μαλαματικά = κοσμήματα από χρυσάφι.
	220. Μαλάς ή μυστρί = πλατύ σιδερένιο εργαλείο με ξύλινο χερούλι σαν μικρό φτυάρι. Το χρησιμοποιεί ο χτίστης κι ο σοβατζής για τις δουλειές τους.
	211. Μανάρι ή τσεκούρι =  κοφτερός σιδερένιος πέλεκυς που τον σφυρηλατεί και τον κοπανίζει ο χαρκιάς για να κόβονται ξύλα.
	222. Μανίκι = η μανίκα του σακακιού, του πουκάμισου αλλά και η λαβή (άσπρη ή μαύρη) του μαχαιριού που βάζουν στη ζώνη τους (οσφή) οι βρακοφόροι της Κρήτης (μαυρομάνικο ή ασπρομάνικο μαχαίρι).
	223. Μανίλι ή μανέλι = το βραχιόλι που έχουν οι γυναίκες στο χέρι τους, κατασκευασμένα από διάφορα υλικά.
	224. Μαναβέλα ή Μανιβέλα = ξύλινος χονδρός κυλινδρικός μοχλός, που χρησιμοποιούσαν για το πιεστήριο στα παλιά ελαιοτριβεία.
	225.  Μαντούρα = λεπτός κόνδυλος από καλάμι, που στο ένα άκρο του είναι διαμορφωμένος για να εφαρμόζει στα χείλη του μαντουράρη, ενώ κατά μήκος του, στο πάνω μέρος έχει διαδοχικά στρογγυλές τρύπες. Με το φύσημα από το στόμα και ανεβοκατεβάζοντας τα δά...
	226. Μαξούλι = το εισόδημα (η σοδειά) απ’ τις καλλιέργειες ή την κτηνοτροφία.
	227. Μαρουβάς = το πολύ παλιό κρασί.
	228. Μαρτίνι = πολεμικό όπλο οπισθογεμές. Χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους επαναστάτες στους Κρητικούς αγώνες κατά των Τούρκων.
	229. Μαρτυρίκι = μικρός σταυρός (σταυρουλάκι), από χρυσό, ασήμι, σίδερο, ξύλο, αλουμίνι ή κέρατο. Το δώριζε ο νονός (ο ανάδοχος) στους καλεσμένους στη βάπτιση, τοποθετώντας το στο πέτο του σακακιού στους άνδρες ή στο φόρεμα της γυναίκας.
	230. Μάσκουλο = σιδερένια στρόφιγγα που πάνω σ’ αυτήν περιστρέφονται τα παραθυρόφυλλα και οι πόρτες των σπιτιών.
	231. Μασούρι = μικρός κόντυλος από καλάμι όπου τυλίγανε το υφάδι.
	232. Μασουροκάλαθο = μικρό καλάθι χωρίς την τοξοειδή λαβή, αλλά μικρά χερούλια στο πλάι. Σ’ αυτό τοποθετούσαν τα καλαμουκάνια και τα μασούρια γεμάτα με νήμα ή άδεια.
	233. Μαστραπάς = σαν την κανάτα από χαλκό ή λευκοσίδηρο. Τον γέμιζαν νερό και τον έβαζαν πάνω στο τραπέζι όταν έτρωγαν, για να παίρνει καθένας στο ποτήρι του.
	234. Ματζαδούρα = πετρόχτιστη γούρνα (φάτνη), χαμηλά στους τοίχους του στάβλου, όπου τοποθετούσαν την τροφή (παχνί) των ζώων, άχυρα, σανό, τριφύλλι, ρόβι ή ταγή.
	235. Μαντρακάς ή μαντραχάς = το σφυρί που χτυπά τις σμίλες ο λιθοξόος όταν λαξεύει την πέτρα.
	236. Μάτσα = το «γουδοχέρι», ξύλινο ή σιδερένιο, πλατύτερο στο κάτω μέρος. Μα αυτό κοπάνιζαν τον καφέ, την κανέλα, το πιπέρι κ. ά. μέσα στο γουδί-χαβάνι.
	237. Ματσιπάτι ή ματσιμπέτι = το στηθαίο που έχτιζαν στην άκρη της στέγης, για να προστατεύουν το χώμα της στέγης και να εμποδίζουν το νερό της βροχής να τρέχει στους τοίχους. Συγκεντρωνόταν απ’ όλο το δώμα κι έφευγε από την κουτσουνάρα σε μέρος που δ...
	238. Μαυρομάνικο = μαχαίρι με λαβή από μαύρο κόκαλο. Είχε θήκη (φουκάρι). Το έμπηγαν στη ζώνη τους με τη λαβή προς τα δεξιά για να το πιάνουν γρήγορα όταν θα χρειαστεί.
	239. Μαχιά ή μασά = σιδερένια τσιμπίδα για να πιάνουν τα αναμμένα κάρβουνα στην παραστιά.
	240. Μαχμουντιές = Τούρκικο χρυσό νόμισμα.
	241. Μαχραμάς = χιράμι ή πετσέτα με ξόμπλια.
	242. Μεϊντάνι = α) μέρος της κρητικής ενδυμασίας από σκούρα μπλε τσόχα με μανίκια, ανοιχτό στο στήθος, β) η πλατεία, το παζάρι, η αγορά (σε μεταφορική έννοια ότι κάτι το επιλήψιμο κοινολογείται).
	243. Μεϊτανογέλεκο = το μεϊτάνι και το γελέκι της κρητικής φορεσιάς που τα έραβε ειδικός ράφτης, ο τερζής.
	244. Μερτζάνι = θαλασσινό κοράλλι.
	245. Μερτζουβί = το λιβάνι που μυρίζει μόσχο.
	246. Μεσοδόκι = δοκάρι χοντρό από ξύλο κυπαρισσιού, πρίνου ή άλλου ανθεκτικού. Πάνω σ’ αυτά στηρίζονταν όλα τα στρώματα της χωματένιας στέγης.
	247. Μεταξουργιό ή μεταξαργιό = το δωμάτιο που γινόταν η εκκόλαψη του μεταξοσκώληκα και η τροφή του.
	248. Μετοχαρόσπιτο = σπίτι χτισμένο στους αγρούς, συνήθως πρόχειρα χωρίς σοβάδες, τα μετόχια. Υπήρχαν όμως και περιποιημένα με σχετικές ανέσεις για τις περιπτώσεις που διαμονή των καλλιεργητών διαρκούσε αρκετές ημέρες ή και μήνες.
	249. Μίστατο = μέτρο για τα υγρά (λάδι, κρασί, ξίδι), χωρούσε 13 κιλά περίπου.
	250. Μπαρμπέρης = παράγεται από το ιταλικό baber, ο κουρέας.
	251. Μπάτο = πρόχειρα χτισμένο σπίτι που το χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί σαν ορτάκηδες-συνεταίροι.
	252. Μίτοι = απαραίτητοι για την ύφανση, πλέκονται από ειδική τεχνίτρια σε ειδικό καλούπι (μιτοτήρα) κι αποτελούνταν από αυτοτελή τμήματα, βεργιά ανθεκτικού νήματος .
	253. Μιτόχτενα = τα χτένια και οι μίτοι στο αργαστήρι. Από αυτά περνά το στημόνι η περαματίστρα για ν’ αρχίσει η ύφανση.
	254. Μόμπιλα = τα διάφορα εργαλεία ή έπιπλα που απαιτούνται για να γίνουν οι διάφορες εργασίες., όπως π.χ. για το όργωμα, για το αλώνισμα, για την παρασκευή γλυκισμάτων κ.ά.
	255. Μοσόρα = πήλινη μεγάλη λεκάνη για ζύμωμα ή άλλες δουλειές.
	256. Μουζάκι = το στεφάνι του στιβανιού που καλύπτει τα δάχτυλα και το πάνω μέρος της πατούσας του ποδιού.
	257. Μούζικο = η σάλπιγγα που χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρόμοι(διανομείς)  και οι αγροφύλακες (δραγάτες)για να αναγγείλουν την άφιξη τους στο χωριό οι πρώτοι και την παρουσία τους σε κάποια αγροτική περιφέρεια οι δεύτεροι.
	258. Μουζουράκι = μικρή κανάτα από λαμαρίνα (σπάνια πήλινο) με σκέπασμα. Μέσα είχε μικρότερο κυλινδρικό δοχείο με  προεξοχή (σαν μικρό αυλάκι). Με αυτό έβαζαν λάδι από το πιθάρι και μετά στο φαγητό, στη σαλάτα, στο τηγάνι ή στο λύχνο. Στο τζάκι δίπλα ...
	259. Μουζούρι = Κυλινδρικό ξύλινο δοχείο χωρία καπάκι. Με αυτό μετρούσαν τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι), όσπρια (ρεβίθια, κουκιά, φακή, φάβα), αμύγδαλα, ελαιόκαρπο κ. ά., βάρους 13 περίπου κιλά είναι αντίστοιχο του μέτρου για τα υγρά, το μίστατο.
	260. Μουράγια ή μουράλια = θήκη από δερμάτινες λουρίδες, σκοινί ή σύρμα, πλεγμένο αραιά για να αφήνει μεγάλες τρύπες. Σε σχήμα που να χωρεί το κάτω μέρος της κεφαλής, γύρω από το στόμα, του βοδιού, του γαϊδάρου ή της κατσίκας. Στερεώνονταν με κορδόνια...
	261. Μουστάς = σιδερένιο εργαλείο του τσαγκάρη. Με λαβή στο ένα άκρο και πολύ φαρδύ στο άλλο. Με αυτόν κοπάνιζε το δέρμα για να μαλακώσει και να μπορέσει να το επεξεργαστεί πιο εύκολα.
	261PαP Μουστούχα  = το πλεχτό, από βούρλα ή βλαστούς λυγαριάς ή σύρμα, φίμωτρο για τα ζώα, αγελάδες, αίγες, πρόβατα, για να μην τρώνε κάτι που δεν πρέπει. Δερμάτινο φίμωτρο βάζουν και στους σκύλους για να μη δαγκάνουν
	261. Μοχλός = γερός ξύλινος κατακόρυφος άξονας στο νερόμυλο. Ξεκινά από την τραπέζα (όπου στηρίζονται οι μυλόπετρες), περνά από το φάλι της κατώπετρας και καταλήγει στην υποδοχή της πανώπετρας που γυρίζει την ώρα που αλέθει.
	263. Μπακάλι ή καμπάλι = μαλλομπάμπακο μικρό κιλίμι με το οποίο τυλίγουνε τα μωρά μέχρι ν’ αρχίσουν να περπατούν.
	264. Μπαϊράκι = ξεσηκωμός, αντάρτικη ομάδα  ή πολεμική σημαία
	265. Μπίκος = σιδερένιο εργαλείο με ξύλινη λαβή και μυτερή την κάτω άκρη.
	266. Μπιρμπίλα ή μπιμπίλα = λεπτή δαντέλλα με γλωσσίτσες.
	267. Μπιστιά ή εμπισθιά = δερμάτινη πλατιά λουρίδα που περνά κάτω από την ουρά του γαϊδάρου ή του μουλαριού, ή του αλόγου για να συγκρατεί το σωμάρι.
	268. Μπογιατζής = αυτός που έβαφε, υφάσματα, μάλλινα ή μπαμπακερά, πάνινα ή υφαντά, νήματα. Χρησιμοποιούσε φυτικές ή χημικές ουσίες στο μπογιατζοπίθαρο.
	269. Μπόλια = υφαντό πανί, λίγο λεπτό, με υφάδι από μπαμπάκι, μετάξι ή λινάρι και στημόνι από μπαμπάκι.
	270. Μπολίδα ή μπολίδι = άσπρο κάλυμμα της γυναικείας κεφαλής, από λεπτό ύφασμα με κρόσα ή χωρίς κρόσα. Τη φορούσαν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες για δροσιά..
	271. Μπολκάκι ή μπούστος = τμήμα της γυναικείας φορεσιάς, πολύ σφιχτό στη μέση κι εφαρμοστό στην πλάτη και στο στήθος. Το τμήμα κάτω από το στήθος σχημάτιζε κολπώσεις.
	272. Μποτζάλε = το πάνω μέρος του περιτοιχίσματος του πηγαδιού.
	273. Μποτόνι = κόσμημα από ασημένιες ή χρυσές χάντρες, που τοποθετούσαν οι γυναίκες στο λαιμό.
	274. Μπουγαδοκόφινο =  μεγάλο γερό από μυρτόβιτσες κοφίνι για τα ρούχα της μπουγάδας (για να καθαρίσουν).
	275. Μπουγατζατζής = αυτός που με ιδικά υλικά παρασκευάζει τη μπουγάτσα ή μπογάτσα.
	276. Μποζουνιέρα = η εξωτερική τσέπη στο σακάκι και κατ’ επέκταση κάθε τσέπη.
	277. Μπράτη = οι διάφορες αποσκευές. Έτσι αποκαλούν και τα εξωτερικά ανδρικά  γεννητικά όργανα.
	278. Μπροστελίνα = γερή δερμάτινη λουρίδα προσαρμοσμένη στο μπροστινό μέρος του σωμαριού, που περνά  κάτω από το λαιμό του γαϊδάρου, μουλαριού, αλόγου, για να συγκρατεί το σωμάρι, από μπροστά.
	279. Μυζηθρόπιτα = χειροποίητη πίτα με ζύμη (φύλλο) από σταρένιο αλεύρι με μυζήθρα και άλλα υλικά (αυγό, ζάχαρη, κανέλλα)  που τα καλύπτει με τη ζύμη και τα ψήνει στο τηγάνι ή στο φούρνο.
	280. Μύλος = χειροκίνητος από μπρούντζο μύλος που αλέθανε τον καβουρντισμένο καφέ.
	281. Μυλωνική = η πληρωμή του Μυλωνά σε είδος, για το άλεσμα των σιτηρών.
	282. Μυρτόλαδο = αποσταγμένο ζουμί από τους καρπούς της μυρτιάς (τα μύρτα). Το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο σε διάφορες παθήσεις.
	Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
	Παραδοσιακά αλλοτεσινά επαγγέλματα
	A΄ Κρητικό λεξάρι επαγγελματικών όρων
	Του Αντώνη Μανδαλάκη συντ/χου δασκάλου
	2PοP μέρος
	283. Νεροφόρος- υδρονομέας = αυτός π...
	Η αγροφυλακή τον 20PοP αιώνα στην επαρχία Βιάννου.
	Με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο του Γιώργη Ν. Θεοδοσάκη. Με λεπτομερή αναφοράς του στο θέμα δίνει αρκετά στοιχεία για το θεσμό της αγροφυλακής, σύντομη ιστορία, το επάγγελμα του αγροφύλακα, τη νομοθετική οργάνωση του Αγρονομείο...
	Ο Γιώργης Ν. Θεοδοσάκης κατάγεται από το Χόντρο, όπου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα σημαδιακά χρόνια της ζωής του.
	Σήμερα ζει στη Νεάπολη Βοϊου Κοζάνης όπου εργάστηκε ως υπάλληλος του ΟΤΕ και παντρεύτηκε, δημιουργώντας αξιόλογη οικογένεια.
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