
του απονεμήθηκε ο τίτλος του καθηγητή 
Θεολογίας του Πανεπιστημίου ενώ είχε 
και πλούσιο συγγραφικό έργο.
   Επέστρεψε στην Ιταλία όπου έγινε βοηθός 
και σύμβουλος του ηγεμόνα του Μιλάνου, 
Βισκόντι. Τιμήθηκε με τα αξιώματα του 
Επισκόπου της Πιατσέντζας το 1386, 
Επισκόπου της Βιτσέντζας το 1388 και 
τέλος Αρχιεπισκόπου του Μιλάνου το 
1402. Αφού έφερε εις πέρας μια δύσκολη 
διπλωματική αποστολή στη Γερμανία, το 
1394 ανέλαβε τη διοίκηση της πόλης της 
Σιένας. Το 1404 όταν ο Ιννοκέντιος Ζ 
ανέλαβε το παπικό θρόνο, ανακήρυξε το 
Φίλαργο Καρδινάλιο, λόγω του θαυμασμού 
του προς τον κρητικό κληρικό. Έκτοτε 
ακολουθούν  σκοτεινά χρόνια στο χώ-                                                                                        
ρο του καθολικισμού. Αναφέρω μό-
νο το σχίσμα στους κόλπους του κα-                                                                                       
θολικισμού όταν δημιουργήθηκε και                                                                                              
δεύτερη παπική έδρα στην πόλη Αβι-                                                       
νιόν της Γαλλίας. Ο Φίλαργος προσπά-                                                         
θησε να συμφιλιώσει τα δύο στρατό-                                                                                                            
πεδα και να βρει μια συμβιβαστική λύση. 
Ύστερα από ένα εχθρικό κόμμα που 
δημιούργησαν οι ένδεκα από τους δώδε-
κα καρδινάλιους του Πάπα, σχηματίσθηκε  
Καθολική Εκκλησιαστική Σύνοδος 
στην Πίζα το 1409 με διευθύνων τον 
Φίλαργο. Στη μεγάλη αυτή καθολική 
σύνοδο, αποφασίστηκε η καθαίρεση των                                                                                         
δύο Πάπων, του Γρηγόριου και του Βε-                                                                                                  
νεδίκτου. Στη θέση τους ανακηρύχθηκε 
Πάπας ο Πέτρος Φίλαργος και έλαβε το 
όνομα Αλέξανδρος Ε’.
   Ύστερα ακολουθεί μία ακόμα μεγα-
λύτερη αναστάτωση στην εκκλησία αφού 
οι 2 καθαιρεθέντες πάπες απεκήρυξαν 
και αναθεμάτισαν το νέο Πάπα. Τώρα 
υπάρχουν αντί για έναν, 3 πάπες. Στον 
Αλέξανδρο κηρύχθηκε αληθινός πόλεμος 
από τους 2 Πάπες και από το μηχανορράφο 
καρδινάλιο Βαλτάσσαρ Κόσσα. Υπήρξαν 
αιματηρές συγκρούσεις και παρόλο που η                                  
επίθεση απέτυχε, ο Αλέξανδρος απο-
γοητεύτηκε από τις αντιξοότητες 
και σε στιγμή απελπισίας μίλησε με 
τα εξής λόγια: “Υπήρξα πάμπτωχος 
καλόγερος, πλούσιος επίσκοπος, πτωχός 
καρδινάλιος και σήμερον επαίτης πάπας”. 
Ο εβδομηντάχρονος, πλέον, είχε μεγά-                                                                                                                                            
λα σχέδια: Να αποκαταστήσει την ενότητα 
του καθολικισμού αλλά και να ενώσει ο-                                                                                               
λόκληρο το χριστιανισμό αποκρούοντας 
τους επικείμενους κινδύνους, όπως τους                                                                        
οθωμανούς. Γι αυτούς τους σκοπούς  εί-                                                                                                                                 
χε και πολλούς έλληνες λόγιους να τον 
στηρίζουν. Ο Αλέξανδρος είχε κερδίσει 
τον θαυμασμό από ανατολή και δύση και 
είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη και την 
υποταγή μεγάλων στρατευμάτων από το 

Στον κόλπο του Μεραμπέλλου δεσπόζει                                                                                                           
σήμερα ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς της κρήτης. 
Η Ελούντα αποτελεί έναν αρκετά εκλε-                                                                                                                                      
πτυσσμένο προορισμό για τον εγχώριο και 
μη τουρισμό. Όμως η Ελούντα δεν είναι 
διάσημη μόνο στις μέρες μας. Η Ελούντα 
είναι μία από τις αρχαιότερες γνωστές 
πόλεις της κρήτης. Ο Όμηρος, όπως και ο                  
Παυσανίας,  είναι οι πρώτοι που εκθέ-                                                                                             
τουν στα έργα τους μία πόλη-κράτος 
με το όνομα Ολούς. Η ιστορία της                                                                               
όμως είναι ακόμα παλαιότερη. Ευρή-
ματα αποδεικνύουν την ύπαρξη της 
προϊστορικής πόλης της Ολούντας. Το 
μινωικό όνομα της πόλης εικάζεται ότι 
ήταν Ολούντα παρόλο που δεν έχει 
αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
    Το όνομα Ολούς, χωρίς να έχει 
επιβεβαιωθεί τι ακριβώς σημαίνει, ει-
κάζεται ότι είναι προελληνικό όνομα το 
οποίο ανήκει στην εποχή πριν τη γραφή 
(προϊστορία). Η τοποθεσία της βρίσκεται 
στη θέση Πόρος, στον ισθμό που ενώνει 
τη χερσόνησο (σήμερα νησί ύστερα από 
τη διάνοιξη διώρυγας από τους Γάλλους 
το 1897) Κολοκύθα με τη στεριά. Σήμερα, 
μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης βρίσκεται 
κάτω από τη θάλασσα, και ερείπιά της 
φαίνονται στο βυθό. Στα δυτικά του ισθμού 
έχουν ανασκαφεί από γάλλους και έλ-                                     
ληνες αρχαιολόγους τάφοι της μινωι-                                                                                  
κής και κλασσικής περιόδου. Κατά την                                                                                               
αρχαιότητα η Ολούς (ή ο Ολούς κατά μία 

βρεθεί πολλά δείγματα της λατρείας των 
αρχαίων όπως πήλινες προτομές θεών, μια 
κουροτρόφος, μια άλλη θεά με πόλο στο 
κεφάλι, μια ένθρονη θεά, πήλινα ειδώλια 
πουλιών, μιας σειρήνας, χοίρων και                                                                                    
χελωνών, καθώς και πολλοί λύχνοι. Ένας 
λύχνος είναι ένα σπάνιο “πολύφωτο” με 
εβδομήντα μύξες (οπές) στην περιφέρεια 
του. Η αρχαία Ολούς, που βρισκόταν κοντά 
με τη Λατώ, είχε συχνά διαμάχες με την 
τελευταία. Στη θέση Λενικά, στα σύνορα 
των πόλεων Ολούντος και Λατούς προς 
Καμάραν ήταν το Αφροδίσιον: ένα δίχωρο 
τετράγωνο ιερό του 2ου αι. π.Χ αφιερωμένο 
στον Άρη και την Αφροδίτη, που χτίστηκε 
στη θέση αρχαιότερου Αφροδισίου του 
8ου αι π.Χ. . Οι δύο χώροι είχαν κοινό 
προστώο, την “παστάδα”. Κάτω από το 
δάπεδο της παστάδας ανακαλύφθηκε η 
εσχάρα και μια βάση κολόνας του αρχαίου 
Αφροδισίου. Ενδεχομένως το ιερό να 
ήταν και η αιτία της αντιπαλότητας 
μεταξύ Ολούντας και Λατούς. Η αρχαία 
Ολούς θεωρείται εξέχουσας σημασίας 
από τους επιστήμονες σήμερα, ενώ πολ-                                                                       
λά δείγματα των ευρημάτων φιλο-                                                                           
ξενούνται στο μουσείου του Λούβρου .                                                                                                                                                
 Η λαμπρή ιστορία της αρχαίας 
Ολούς διακόπτεται απότομα από έ-                                                    
ναν ισχυρό σεισμό το 780 μ.Χ. Ε-                                                  
πιπλέον εκείνη την περίοδο η κρήτη 
δέχεται επιθέσεις από Άραβες πειρατές 
οι οποίοι από τα χρόνια του Λέοντα Γ’ 
(717-741) είχαν αρχίσει να κατακτούν 
περιοχές της κρήτης. Όπως είναι λογικό, 
οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την 
πόλη αναζητώντας την ασφάλεια στους ο-                            
ρεινούς όγκους της περιοχής. Η απο-                                                                                 
δυνάμωση της ναυτικής και εμπορικής 
δραστηριότητας ήταν γεγονός.Η αρχαία 
Ολούς ζούσε την παρακμή μέχρι το 13ο 
αιώνα όταν το 1211 η κρήτη πέρασε 
στα χέρια των Ενετών. Ξεκινά, έτσι, μία 
περίοδος φωτός για την κρήτη. Μιά 
νέα εποχή, έπειτα από τόσα χρόνια 
αραβοκρατίας, αρχίζει και για την Ολούς.
   Σε ενετικό έγγραφο του 1376, η αρχαία 
πόλη της Ολούς αναφέρεται ως Elonda. 
Η Σπιναλόγκα ήταν μέχρι τότε γνωστή 
ως Καλυδών. Οι Ενετοί τη μετονόμασαν 
σε σπιναλόγκα από τα λατινικά spi-
na lunga που σημαίνει μακρύ αγκάθι. 
Ως γνωστόν, οι ενετοί εκτός από την 
αναγέννηση, φέραν μαζί τους και το 
εμπορικό τους ταλέντο, αφού επρόκειτο 
για κράτος κατεξοχήν ναυτικό με έμφαση 
στο εμπόριο. Μπορούμε λοιπόν και πάλι 
να θεωρήσουμε άκρως φυσιολογικό ότι 
μία πόλη με ισχυρό λιμάνι θα άκμαζε κατά 
την κατοχή των Ενετών. Εκτός από την 
αξιοποίηση του λιμανιού της Ολούντας,  

Παρίσι, την Πράγα, την Κύπρο, το τάγμα 
Ιωαννιτών ιπποτών της Ρόδου και την 
Ουγγαρία που κινδύνευε άμεσα από τους 
Τούρκους. 
   Η Ρώμη παρέμεινε εχθρική στον 
Αλέξανδρο, και ο τελευταίος ξεκίνησε 
εκστρατεία για να διαλύσει το μέτωπο 
εχθρότητας που είχε δημιουργηθεί. Πολύ 
γρήγορα οι πόλεις γύρω από τη Ρώμη 
παραδόθηκαν. Ακολούθησαν σκληρές 
μάχες. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1409 οι 
αντίπαλοι του Αλέξανδρου έχασαν 
οριστικά. Το μίσος του καρδινάλιου 
Βαλτάσσαρ Κόσσα όμως, οδήγησε τον 
Αλέξανδρο λίγες βδομάδες αργότερα 
στη Βολώνια. Ιστορικά δεν είναι ακριβώς 
γνωστό τι συνέβη. Το γεγονός είναι ότι 
το πρωί της 3ης Μαϊου 1410 ο κρητικός 
Πάπας Αλέξανδρος Ε’ βρέθηκε νεκρός 
στο κρεβάτι του χωρίς να έχει προηγηθεί 
αφορμή ή ασθένεια. Υπήρξε η φήμη ότι 
δηλητηριάστηκε. Διάδοχός του ήταν ο 
επίμονος και ραδιούργος εχθρός του, 
καρδινάλιος Βαλτάσσαρ Κόσσα.
   Ο Πάπας Αλέξανδρος Ε’ δεν λησμό-
νησε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα του.                                                                              
Εξεδήλωνε σε κάθε περίπτωση την                                                                                  
αγάπη του για το Ηράκλειο και τη Μο-                                                                                               
νή των Φραγκισκανών. Έστειλε στη μονή                                                                   
πλούσια δώρα, κατασκεύασε μία μαρμά-                                                                       
ρινη πύλη στην οποία φαίνεται το οικό-
σημό του, του Ανατέλλοντος Ηλίου, και 
έκτισε ένα παρεκκλήσι. Η πύλη αυτή είναι 
εντοιχισμένη σήμερα στην είσοδο του 
δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου.
   Η ιστορία και τα έργα του Αλέξαν-
δρου Ε’ φανερώνουν τη λαμπρότητα 
της προσωπικότητάς του. Μία προσω-
πικότητα που γεννήθηκε στο Μερα-                                                                                      
μπέλλο, ένας ορφανός φτωχός κληρι-
κός που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα της 
καθολικής εκκλησίας. Ένας μεραμπελ-
λιώτης που ξεκίνησε από μία μικρή μονή, 
που σήμερα μόνο λίγα ερείπια έχουν 
απομείνει, και έφτασε να απολαμβάνει 
το σεβασμό μεγάλων ευρωπαίων βασι-
λίαδων.

Παπαγιαννάκης Δημήτριος

διαφορετική άποψη), έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν 
γνωστή για την εξόρυξη ακονόπετρας, 
μία πέτρα που χρησιμεύει για το ακόνισμα 
μαχαιριών και που χρησιμοποιούνταν 
από τα προϊστορικά χρόνια. Για τον ίδιο 
λόγο ο Όμηρος μνημονεύει στην Ιλιάδα 
την πόλη. Ένα άλλο υλικό που εξήγαγαν 
ήταν η πορφύρα, μία χρωστική ουσία 
που προέρχεται από την επεξεργασία 
συγκεκριμένου όστρακου, μία ουσία 
πολύτιμη λόγω της σπανιότητας των 
οστράκων. Είναι κοινώς αποδεκτό στην 
επιστημονική κοινότητα, ότι η Ολούς 
άκμαζε κατά τα μινωικά χρόνια. Ήταν μία 
πόλη ισχυρή, οχυρωμένη, με δύο φυσικά 
λιμάνια, ιερό, δικό της νόμισμα και δικό 
της πολίτευμα.
     Το πολίτευμά της λεγόταν “Ευνο-
μία”. Επρόκειτο για δημοκρατικό πο-
λίτευμα, κατά το οποίο οι άρχοντες 
που είχαν νομοθετική και εκτελεστική 
εξουσία λεγόταν “Κόσμιοι”. Το σώ-                                                                                      
μα των Κοσμίων το εξέλεγε κάθε 
χρόνο ένα εκλογικό σώμα που είχε 
το όνομα «Κοσμίοντες». Οι Κόσμιοι 
εκλεγόταν για να κυβερνήσουν ένα 
χρόνο και ήταν το συλλογικό όργαν- 
ο της Πολιτείας, που ο αρχηγός της                                                                              
ονομαζόταν «Πρωτόκοσμος». Σημα-                                                                                            
ντική θέση στη θρησκεία είχε ο Τα-
λαίος Δίας, ενώ κατά το 2ο π.Χ. αιώνα 
δέσποζε το περίφημο ξύλινο άγαλμά  
της θεάς Άρτεμης Βρυτόμαρτυς. Έχουν 

οι ενετοί έφτιαξαν και τις αλυκές, αφού 
την εποχή εκείνη, το εμπόριο αλατιού 
είχε την τιμητική του. Το 1579, οι Ενετοί 
προκειμένου να προφυλάξουν την 
πόλη από την πειρατεία, οχύρωσαν τη 
Σπιναλόγκα. Είναι άξιο αναφοράς, ότι το 
φρούριο της Σπιναλόγκα ήταν τόσο κα-                             
λοφτιαγμένο, που οι Ενετοί το κρά-
τησαν υπό την κατοχή τους μέχρι το                                                                                
1715, 65 δηλαδή χρόνια αφότου οι 
Τούρκοι κατέκτησαν την κρήτη. Σε αυτό 
το σημείο, κρίνω επίσης άξιο αναφοράς το 
σημαντικό ρόλο που έπαιξε η σπιναλόγκα 
ως ορμητήριο για τους χαΐνηδες, τους 
κρητικούς αντάρτες που εναντιώθηκαν 
στους τούρκους κατακτητές. Κατά την 
τουρκοκρατία σταματάει η ανάπτυξη 
της Ελούντας αλλά δεν παρακμάζει 
σημαντικά.
   Λίγο πριν τη λήξη της Τουρκο-
κρατίας, μαρτυρείται από δημόσιο έγ-                                                                                                   
γραφο της εποχής, ότι στην Ελού-                                                                               
ντα ζουν 681 κάτοικοι. Το 1905 
ιδρύεται στη Σπιναλόγκα το γνωστό 
λεπροκομείο υπό της αιγίδα της κρη-                                                                                                 
τικής πολιτείας το οποίο λειτουργεί μέ-
χρι το 1957. Έπειτα από την ένωση με 
την Ελλάδα το 1913 αρχίζει και πάλι η 
ανάπτυξη της στάσιμης μέχρι τότε πόλης 
και το 1928 ζουν 1500 κάτοικοι. Κατά το 
2ο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελούντα ήταν 

Ξέρατε ότι...
Κατά τη βενετοκρατία, το Λασίθι ονομαζόταν από τους κατακτητές “αγκάθι στην καρδιά 
της Βενετίας”(Spina nel cuore di Venezia) διότι ήταν ισχυρότατο – σχεδόν απόρθητο και 

δυσπρόσιτο – φυσικό οχυρό με αυτονομία στην παραγωγή τροφίμων και προσέλκυε όλες τις 
επαναστατικές φυσιογνωμίες της κεντρικής, ανατολικής και όχι μόνο, Κρήτης, απειλώντας 

συχνά την ενετική κυριαρχία.

Έχεις τα πινέλα, έχεις 
τα χρώματα, ζωγράφισε 
τον παράδεισο και μπες 

μέσα.

Η Ελούντα από την αρχαιότητα έως σήμερα

Προσωπογραφία
Στέργιος Σπανάκης (1900-1994)

Ανήκει στη μεγάλη γενιά των ερευνητών 
της κρητικής ιστορίας, η οποία έφερε στο 
φως σημαντικά στοιχεία.
Υπήρξε έφορος στη Βικελαία Βιβλιο-
θήκη του Ηρακλείου, από το 1926 μέ-
χρι το 1946, όταν απολύθηκε για τις 
αριστερές του απόψεις από τον τότε 
δήμαρχο Ηρακλείου. Νωρίτερα, για 
ένα διάστημα, τον είχε παύσει και η 
γερμανική διοίκηση κατοχής, της οποίας 
ήταν καταζητούμενος.
Ασχολήθηκε κυρίως με τα αρχεία της 
ενετικής διοίκησης, φέροντας στο 
φως, μεταξύ άλλων, εκθέσεις Ενετών 
διοικητών, οι οποίες μας δίνουν την 
εικόνα της Κρήτης σε εκείνη την πο-
λυτάραχη περίοδο.
Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 
1976, ενώ παρασημοφορήθηκε από την 
Ιταλική Δημοκρατία το 1985.
Τιμήθηκε ακόμα από την Ελληνική 
Δημοκρατία με το μετάλλιο της Εθνικής 
αντίστασης το 1987, ενώ είχε πολλές 
άλλες βραβεύσεις από φορείς της Κρήτης.
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άγριο φίδι˙ έχει και αυτὸ κέρατο και όταν 
έρθει ο καιρός του πέφτει, ως του αλαφιού. 
Όποιος το εὕρῃ το μεταχειρίζεται για το 
δάγκαμα των φιδιών. Το κέρατο αυτὸ το 
λέγουν και λιόκουρνο και παντζέχρι. Εις 
τη Μεσσηνία όμως το λέγουν λιόκρινο, 
το βουτούν σ’ ένα ποτήρι νερό, και αυτὸ 
το νερὸ το δίνουν εις τον δαγκωμένο να 
πιει για να περάσει». 
(Πηγή:http://fthiotikos-tymfristos.blogs-
pot.gr/2012/05/blog-post_11.html)

Φούσκης Αριστείδης

Που μέσα εις ταις φωτειναίς κι ηλιόλαμπρες τ’ 
ακτίνες,
φαίνονται μέρες σκοτεινές να λάμπουνε κι 
εκείνες.
Το πήρα και κοπίασα για να το καθαρίσω
κι εις τη καινούργια γενεά, χάρισμα να τ’ αφίσω.
Κι ακούσατε παρακαλώ, όλοι, μικροί μεγάλοι
με προσοχή μεγάλη.

Α’

Κατά τα είκοσι και εν του χίλια οχτακόσα
μέσα στην Επανάστασιν του Έθνους τη μεγάλη
που δεν μπορούσε Χριστιανού να ομιλήση 
γλώσσα
κι οπού πουλούσαν τους Ρωμηούς οι Τούρκοι, 
τρεις το ριάλι.
Στου Μεραμβέλλου ‘να χωριό, Κριτσά το 
ονομάζαν,
ιδίως δε, το έλεγαν οι Τούρκοι “Κλεφτοχώρι”,
οπού οι ξένοι πετεινοί ποτέ σ’ αυτό δεν κράζαν
και κάθε Τούρκου τ’ άλογο εκεί δεν επροχώρει.
Γιατ’ είχεν άνδρας ορεινούς και 
σκληραγωγημένους
που δεν ψηφούσαν τους εχθρούς αν ήσαν και 
χιλιάδες.
Εύρωστους, με γερή καρδιά, περίσσα 
ανδρειωμένους
κι οι Τούρκοι απ’ το φθόνο τους τους λέγαν 
“κλεφταράδες”.
Μωρ’ τί λεβέντικα κορμιά έβλεπες εις τους 
δρόμους
με της μανίκες της πλατειαίς και κάτασπρα 
γελέκια
με πέτσαις εις την κεφαλή και στα στιβάνια 
δόμους,
όλους τους νέους της Κριτσάς με φορεσιά 
Ρωμαίκια.
Ωσάν αδέλφια όλοι των ήσαν αγαπημένοι
και πήγαιναν στην Εκκλησιά καθ’ εορτής ημέρα
και να διασκεδάζουνε πάλι ομονοιασμένοι
επήγαιναν στου “Καθαρού” τον καθαρόν αέρα,
που οι Τούρκοι για να παν’ εκεί δεν έπερναν τον 
κόπο
κι εζούσαν μέρες ‘λεύθερες στο σκλαβωμένο 
τόπο.
Ένας καδής μια φορά μονάχα είχε πάει
κι εβάστα τα κιτάπια του να τους καθοδηγήση,
όμως δεν άργησεν η γη ν’ ανοίξη να τον φάη,
με τα κιτάπια του μαζύ να τον καταβροχθήση.
Χατζής Βελής ελέγετο από το Χουμεριάκο
κι έκτοτε τ’ ονομάζουνε “εις του καδή το λάκο”.
Κατόπιν οι Οθωμανοί για να εκδικηθούνε,
όλο το μέρος έβαλαν τζαρέ για να πληρώνη
όπου το αίμα του καδή με αυτόν να πληρωθούνε.
Έτσι ‘σαν της Γενιτσαριάς οι μαυρισμένοι χρόνοι!
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Στα δυτικά όρια της Νεάπολης, μεταξύ 
αυτής και της Βουλισμένης, μερικά 
ερείπια, παραδομένα στο χρόνο, μαρτυ-                                                                                              
ρούν μια εποχή φωτός. Μία άγνωστη,                                                                                                            
σε πολλούς, ιστορία του τόπου μας κρύ-                                                                                                   
βεται σε αυτά τα ερείπια. Ο λόγος για                                                                                                                   
τον Άγιο Αντώνιο ή κοινώς γνωστό ως 
Μονή  Φραρού.
  Πρόκειται για ένα μοναστήρι του 
ρωμαιοκαθολικού δόγματος. Πιό 
συγκε-κριμένα ανήκε στο τάγμα των 
φραγκισκανών μοναχών. Ο ναός πήρε 
το όνομα φραρώ προερχόμενο από 
το frari (fratres minores=ελάσσονες 
αδελφοί, όπως αποκαλούσαν τους 
εαυτούς τους από ταπείνωση οι φρα-                                       
γκισκανοί μοναχοί). Εικάζεται ότι ιδρύ-                                                                                       
θηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Η                                                                                                
πρώτη γραπτή αναφορά για τη μονή                                                                                                             
γίνεται από τον ερευνητή Cristoforo 
Buondelmonti στο ιστορικογεωγραφικού                                                                                                     
ενδιαφέροντος έργο Descriptio insulae 
Cretae  το 1417.
   Ο ναός, ημιερειπωμένος σήμερα, είναι 
καμαροσκέπαστος με οξυκόρυφη καμάρα. 
Νότια σε αυτόν τον αρχικό πυρήνα του 
ναού φαίνεται να έχει προστεθεί σε 
μεταγενέστερη φάση καμαροσκέπαστο 

κτίσμα χωρίς αψίδα, μέσα στο οποίο 
στεγάζεται ένας τάφος. Σύγχρονος του 
δεύτερου τμήματος ή μεταγενέστερος και 
των δύο χώρων είναι ο νάρθηκας που 
τους συνδέει σε ένα ενιαίο οικοδόμημα. 
Το οικοδομικό σύνολο του ναού 
βρίσκεται μέσα σε ένα ευρύ περίβολο που 
δημιουργείται από τοίχους που ακουμπούν 
σε αυτό.
   Η τεράστια σημασία του ναού έγκειται 
στο γεγονός ότι από τη μονή φραρού 
ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα ένας 
άνθρωπος που έμελλε να φτάσει στο 
αξίωμα του Πάπα. Ο Αλέξανδρος Ε’, κατά 
κόσμον Πέτρος Φίλαργος, γεννήθηκε 
το 1324 κατά τον Αχιλλέα Κύρου ή το 
1329 κατά τη Μαρία Πυτικάκη στο χωριό 
Καρρές όπως λεγόταν τότε η Νεάπολη. 
Ο Φίλαργος ήταν γιός μυλωνά. Όταν 
πέθαναν οι γονείς του από το μεγάλο 
τότε λοιμό της κρήτης, κάποιος μοναχός 
της μονής ανέλαβε την ανατροφή του.  
Επρόκειτο για λαμπρό μυαλό, το οποίο 
διαπίστωσαν και οι ίδιοι οι μοναχοί που 
τον έστειλαν στη Μεγάλη Σχολή των 
Φραγκισκανών της Candia. Αργότερα 
συνέχισε τις σπουδές του στο περίφημο 
τότε πανεπιστήμιο της Πάδοβα και της 

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
δωρεάν περιοδική έκδοση 

αρ. φύλλου : 1                     Έκδοση:  Απρίλιος 2013

 Εισαγωγικό

  Το έντυπο που κράτατε στα χέρια σας αποτελεί μία προσπάθεια προβολής ιστορικών, 
λαογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων του Μεραμβέλλου, της Κρήτης και της 
Ελλάδας γενικότερα. Είναι χρέος όλων μας να γνωρίσουμε το παρελθόν και τις 

παραδόσεις μας προκειμένου να διασωθούν και να διατηρηθούν αναλλοίωτες στο 
χρόνο.

Η Μονή Φραρού και ο Πάπας Αλέξανδρος Ε’
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υπό την κατοχή των Γερμανών αφού τα 
εδάφη της ήταν κατάλληλα για απόβαση 
από τους συμμάχους. Το 1969 χτίζεται το 
πρώτο ξενοδοχείο και ξεκινά η τουριστική 
εκμετάλλευση της περιοχής. Κατά την 
τελευταία απογραφή, στην Ελούντα ζουν 
2200 κάτοικοι.
   Κάνοντας μία γενική θεώρηση, 
διαπιστώνουμε πως η Ελούντα ακολού-                                                                                                 
θησε μια σταθερή πορεία στο χρόνο. 
Η γεωγραφική της τοποθεσία την 
κατέστησε μία σημαντική εμπορική, στρα-                                                                             
τηγική και τουριστική πόλη στο βάθος των 
αιώνων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής. Αναμφίβολα 
πρόκειται για μία πόλη, που έχει τη δική 
της θέση στην ιστορία, που έπαιξε και 
παίζει το δικό της ιδιαίτερο ρόλο, από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Παπαγιαννάκης Δημήτριος

που τελείωναν οι εργάτες το άρμεγμα 
κατέβαινε και έπινε όσο γάλα ήθελε και 
μετά ανέβαινε και τυλιγόταν πάλι στην 
ασγουρλίδα. Μια μέρα ένας νέος εργάτης 
ο οποίος δεν γνώριζε για το στοιχειό το 
θεώρησε βάρος και αναστέναξε για την 
καθυστέρηση της εργασίας τους… Το 
στοιχειό τελικά δεν εμφανίστηκε ξανά 
και τα ζώα άρχισαν να αρρωσταίνουν, να 
κουτσαίνουν και να λιγοστεύει η απόδοσή 
τους σε γάλα.
Μια άλλη ιστορία λέει για μια οικογένεια 
η οποία είχε κι εκείνη ζώα. Καθώς τα 
έβαζαν στο στάβλο να «σταλίσουν» 
(σταλίζω: οδηγώ το κοπάδι σε σκιερό 
μέρος για να αναπαυτεί, αναπαύομαι σε 
σκιερό τόπο  [για κοπάδι]) ερχόταν το 
στοιχειό ανάμεσά τους και τυλιγόταν με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μοιάζει με ένα 
κοφίνι. Όταν έφευγαν τα ζώα, πήγαινε 
κάτω από μια πέτρα και κρυβόταν απ’ 
όπου φαινόταν μόνο το τελευταίο μέρος 
της ουράς του. Ένας άνθρωπος μάλλον 
από περιέργεια με ένα μαχαίρι την έκοψε 
και το στοιχειό αφού σφύριξε έντονα από 
τον πόνο εξαφανίστηκε και όπως έλεγε 
ο ίδιος σαν να σείστηκε η γη σ’ αυτό το 
μέρος, φυσικά μετά από αυτό τα ζώα 
είχαν την ίδια μοίρα με το προηγούμενο 
περιστατικό.
Ψάχνοντας διαπίστωσα ότι υπάρχουν 
αντίστοιχες ιστορίες και αντιλήψεις σε 
περιοχές της Κεφαλονιάς, της Μάνης της 
Καλαμάτας και αλλού όπου αναφέρονται 
για τον «κερασφόρο όφι ή Λιοκόρνο (φίδι 
που φέρει κέρατα). Όσο παράξενο κι αν 
ακούγεται, σε εκείνες τις περιοχές έλεγαν 
ότι όποιος είχε στην κατοχή του το κέρατο 
από το “λιοκόρνο” μπορούσε με αυτό να 
γιατρέψει το δάγκωμα του φιδιού! Μια 
τέτοια εκδοχή αναφέρει ο Νικόλαος  Πολί-
της στις “Παραδόσεις” του.
«Τα μεγάλα φίδια έχουν ένα κέρατο στο 
κεφάλι˙ όποιος το εύρει δεν φοβάται απὸ 
δαγκαματιὰ φιδιού και ημπορεί με αυτὸ 
να γιατρεύει και άλλους. Όποιο φίδι έχει 
το κέρατο το λέγουν λιοκόρνο και πρέπει 
να πέσει στη θάλασσα. Μια φορά ένας 
παπάς απὸ ένα χωριὸ της Κεφαλλονιάς 
είδε στο δρόμο πλήθος αμέτρητο φίδια˙ 
εστάθη παράμερα, εκοίταξε καλά, και 
είδε το λιοκόρνο που πήγαινε μπροστὰ κι 
απὸ πίσω το ακολουθούσαν όλα τα φίδια. 
Άμα έφτασαν στο περιγιάλι εστάθηκαν, 
το λιοκόρνο έτριψε το κεφάλι του στον 
άμμο και έπεσε στη θάλασσα. Όταν 
έφυγαν τα φίδια επήγε ο παπάς στο μέρος 
που εστάθη το λιοκόρνο, έψαξε στον 
άμμο, ηύρε το κέρατο και το επήρε στο 
σπίτι του.
Εις τη Μάνη πάλι λιόκουρνο λέγουν το 

«ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Μέσα από τη λαϊκή μας παράδοση, 
«ξεπετάγονται» κάποιες ιστορίες που                                                                                     
μπορεί μεν να μην γνωρίζουμε την 
αιτία της δημιουργίας τους, αλλά σί-
γουρα μας εξάπτουν τη φαντασία και                                                                                                 
το ενδιαφέρον. Ο γραφικός οικισμός 
του Νοφαλιά που βρίσκεται στο μέσο 
του βόρειου Απάνω Μεραμπέλλου εί-                                                                                                
ναι η καταγωγή της αφηγήτριάς μου και 
με αφορμή την προσωπική της εμπειρία 
ξεκίνησε αφήγηση…
Όταν επέστρεφε από το σχολειό και 
πηγαίνοντας στα ζώα συνάντησε αναμε-                                                                                                
σα σε δυο πέτρες ένα φίδι,που όπως το 
περιγράφει η ίδια σαν να είχε ένα σιδερ-
ένιο σκευος (ένα τσουκάλι) στο κεφάλι 
τρομαγμένη λοιπόν, δεν συνέχισε από 
τον ίδιο δρόμο αλλά, μέσα από τα χωρά-                     
φια, έφτασε τελικά στον προορισμό 
της και άρχισε να διηγείται το συμβάν. 
Εκεί η μητέρα της είπε για το φίδι με τα 
κέρατα, το «στοιχειό των ζώων» όπως το 
αποκαλούσαν. Αν τυχαία το συναντούσες 
στο διάβα σου έπρεπε να του ρίξεις ένα 
λευκό πανί κι εκείνο θα σου άφηνε το 
ένα  από τα δυο του κέρατα. Έπειτα έπρε-                                                                                           
πε να το περάσεις από σαράντα κύματα και 
σαράντα λειτουργιές (καθαρά συμβολ-
ικός αριθμός στην θρησκευτική μας 
παράδοση) για να σου φέρνει καλοτυχία 
και ευμάρεια.
Χαρακτηριστική είναι η ιστορία της μάνας 
της για τον «Παντερμάρα», έναν πλούσιο 
κτηνοτρόφο ο οποίος είχε αρκετούς 
εργάτες. Στο χωράφι με τα ζώα υπήρχε 
ένα τέτοιο στοιχειό τυλιγμένο σε μια 
ασγουρλίδα (άγρια ελιά) και κάθε φορά 

Η Κριτσωτοπούλα

Του Μιχαήλ Διαλλινά

Η “Κριτσωτοπούλα” είναι το τελευταίο 
έπος της πλούσιας κρητικής ποιητικής 
παράδοσης. Γραμμένο σε ιαμβικό 15σύλλαβο 
με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, είναι το 
τελευταίο έργο επηρεασμένο από το ρεύμα 
της κρητικής αναγέννησης του 16ου αιώνα, 
μέσα από το οποίο γεννήθηκαν ορισμένα 
από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, όπως ο “Ερωτόκριτος” και η 
“Ερωφίλη”. Έργο ηρωικό και ρομαντικό, 
εκδόθηκε πρώτη φορά το 1912 από το 
νεαπολίτη Διαλλινομιχάλη. Αποτελείται 
από 1367 στίχους. Κεντρική ηρωίδα του 
έπους είναι η Ροδάνθη, κόρη του πρωτόπαπα 
της Κριτσάς. Ένας τούρκος την ερωτεύτηκε 
και την απήγαγε αφού σκότωσε τους γονείς 
της για να την παντρευτεί. Όμως τη βραδιά 
του γάμου ξεγελώντας τον, τον σφάζει και 
το σκάει στο βουνό, στο λημέρι του καπετάν 
Καζάνη, μεταμφιεσμένη σ’ άντρα, με το 
όνομα Μανώλης. Επειδή δεν είχε γένεια και 
μη ξέροντας τα παλικάρια, ότι είναι γυναίκα, 
τη βγάλανε Σπανομανώλη. Στη συνέχεια 
περιγράφονται κάποια κατορθώματά της 
και το έργο τελειώνει με τον ηρωικό θάνατό 
της στη μάχη της Κριτσάς το 1823.

Εισαγωγή

Μιαν ομιλία θα σας πω λαμπρή κι εκτεταμένη,
όπου η Ιστορία μας την είχε σκεπασμένη,
μα ‘γω την ανακάλυψα, ένας Βιαννίτης γέρως
μου την εδιηγήθηκε το περασμένο θέρος.
Είνε διαμάντι ατίμητο κρυμμένο μες στο χώμα,
που λαμπηρότερο απ’ αυτό, άλλο δεν βρέθ’ ακόμα.
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