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“Η ματιά μου είναι καθαρή σαν ενός ηλιοτρόπιου. 

Είναι συνήθεια μου να περπατάω τους δρόμους. 

Κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά. Και μερικές 

φορές κοιτάζοντας πίσω μου, Και ότι βλέπω κάθε 

στιγμή είναι ότι δεν είδα πριν. Και είμαι πολύ καλός 

στο να παρατηρώ πράγματα. Είμαι ικανός να 

νιώθω τον ίδιο θαυμασμό που θα ένιωθε ένα 

νεογέννητο παιδί αν παρατηρούσε ότι είχε 

πραγματικά και αληθινά γεννηθεί. Νιώθω κάθε 

στιγμή ότι έχω μόλις γεννηθεί. Σ’ έναν εντελώς 

καινούργιο κόσμο… Πιστεύω στον κόσμο όπως 

σε μία μαργαρίτα. Επειδή τον βλέπω. Αλλά δεν 

τον σκέφτομαι. Επειδή το να σκέφτεσαι είναι το να 

μην κατανοείς. Ο κόσμος δεν φτιάχτηκε για εμάς 

για να τον σκεφτόμαστε. (Το να σκέφτεσαι είναι 

να έχεις μάτια που δεν βλέπουν καλά). Αλλά για 

να τον βλέπεις και να είσαι σε συμφωνία. 

Δεν έχω καμία φιλοσοφία, έχω αισθήσεις… Αν 

μιλώ για τη Φύση δεν είναι επειδή γνωρίζω τι 

είναι, αλλά επειδή την αγαπώ, και γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο επειδή αυτοί που αγαπούν δεν 

γνωρίζουν τι αγαπούν, ή γιατί αγαπούν, ή τι είναι 

η αγάπη. Η αγάπη είναι αιώνια αθωότητα, Και η 

μόνη αθωότητα είναι να μην σκέφτεσαι…” 

 

 

Fernando Pessoa, Ο Φύλακας του πρόβατου ΙΙ. 
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Περιεχόμενα 

Εισαγωγή 

Σκοπός – Αντικείμενο έρευνας 

Μέθοδος  

Κεφάλαιο 1. Θεωρητική διερεύνηση           

1.1 Τοπίο 

1.1.1  Η φιλοσοφία του τοπίου 

1.1.2 Τοπίο: μια διαδρομή επινοήσεων και κατασκευών 

1.1.3  Ύμνος, απώλεια και επιστροφή της υπαίθρου 

1.2 Φωτογραφία 
1.2.1 Η γένεση της αναπαράστασης του τοπίου. Από 

τη τοπιογραφία στη φωτογραφία 

1.2.2 Φωτογραφία: Γραφή με το φως 

1.2.3  Η φωτογραφία ως μέσο διαμόρφωσης της 

εικόνας ενός τόπου 

 

Κεφάλαιο 2. Εστιάζοντας σε έναν τόπο 

2.1 Το περιβάλλον                                          
2.1.1 Η γένεση του Κρητικού τοπίου 

2.1.2 Η γένεση των βουνών 

2.1.3 Η γένεση του Οροπεδίου 

2.1.4 Οριοθέτηση του χώρου μελέτης  

Όριο  

Περίγραμμα 

Μελέτες θέασης:  

Ανάγνωση του χώρου μέσα τη κίνηση 

 

2.2 Φυσιογνωμία του τόπου 
2.2.1 Μύθος και λόγος 
2.2.2 Mνήμη και συμβολισμοί ανάμεσα στα βουνά  

2.2.3 Η αλήθεια του μύθου  

2.2.4 Ιστορική αναδρομή 
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2.3 Οι κάτοικοι 
2.3.1 Ζώα και φυτά 

2.3.2 Άνθρωποι 

Από το αρχαίο στο σύγχρονο “Κατοικείν’’  
Σπήλαια: Οι πρώτες κατοικίες θεών και ανθρώπων 

Διαχρονική Εξέλιξη Οικιστικών Θέσεων από τη Νεολιθική 

εποχή έως σήμερα 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά σύγχρονου πληθυσμού  

Το φαινόμενο του νομαδισμού στο Οροπέδιο  
Όταν οι μόνιμοι κάτοικοι γίνονται νομάδες 

Όταν οι νομάδες γίνονται μόνιμοι κάτοικοι 

 

2.4 Το τοπίο 

2.4.1 Ασυνήθιστοι τόποι 

2.4.2 Παλίμψηστο αιώνων ανθρώπινου μόχθου 

  Το αγροτικό τοπίο  

 Τα ψηλά βουνά 

2.4.3 Μύλοι: Τα καράβια της στεριάς 

2.4.5 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική  

Δομή των οικισμών 

Βασική τυπολογία κτισμάτων οικισμών και 

οργάνωση τυπολογικού πίνακα. 

Βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3. Σωματικά ενεργήματα στο τοπίο 
 

2.5.1  Οδοιπορικό γνώσεων και εμπειριών σε τρία 

στάδια ανάγνωσης 

Από το Ηράκλειο στο Οροπέδιο Λασιθίου  

Ο κύκλος του Οροπεδίου 

Οικισμοί-Περιβάλλουσα φύση 

2.5.2 Ανακαλύπτοντας μια φύση και έναν λαό διαμέσου 

των εργαλείων της μνήμης και της φωτογραφίας 

   

2.5.3  Η μνήμη και η στάχτη  
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Όταν μια εργασία διαρκεί πολύ 

στο χρόνο, η εκπόνηση της 

αναπόφευκτα συνυφαίνεται με τη ζωή, τα 

συμβάντα και τους ανθρώπους. Η 

παρούσα μελέτη πήρε χρόνο πολύ, 

οπότε χρωστά πολλά σε πολλούς, 

παρόντες μα και απόντες.   

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα μου κ. 

Νικόλαο Σκουτέλη. Η συμβολή του ως 

δασκάλου και συνομιλητή καθ’ όλη τη 

πορεία της μελέτης υπήρξε καθοριστική 

για την έκβαση αυτής.  
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Το ελληνικό τοπίο, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει 

κεντρίσει σε μεγάλο βαθμό τη συλλογική συνείδηση και το 

φαντασιακό. Η φωτογραφία υπήρξε αναμφίβολα ένα από τα 

βασικά οχήματα στην καλλιέργεια της λιγότερο ή περισσότερο 

εξιδανικευμένης εικόνας του.1 

Ωστόσο, η προβληματική εικόνα του τοπίου, ως μέρος 

ενός πεδίου το οποίο αναπτύσσεται ευκαιριακά, 

κεφαλαιοποιώντας τους φυσικούς του πόρους και την 

αισθητική του αξία, τείνει να εκμηδενίσει την κατανόηση της 

πολυσύνθετης δυναμικής που διαθέτει το τοπίο ως ένας καμβάς 

πολιτιστικής γραφής. Πρόκειται για ένα τεραστίων διαστάσεων 

καμβά, ο οποίος συντίθεται από τα κομμάτια της ιστορίας του 

τοπίου, των ανθρώπων που έζησαν και ζουν ακόμα σε αυτό, 

των ανθρώπινων δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, όπως 

το κτισμένο περιβάλλον, τα έργα και οι πράξεις τους. Όλα αυτά 

τα στοιχεία θα μελετηθούν στη συνέχεια, ως ο μόνος δυνατός 

τρόπος για να συνθέσουμε και να κατανοήσουμε εις βάθος τον 

«καμβά του τοπίου του Οροπεδίου».    

Η ενασχόληση μου με το συγκεκριμένο θέμα μοιάζει να 

υπήρχε ανέκαθεν στο μυαλό μου χωρίς σαφή όρια και 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, αναζητώντας ένα λόγο και τρόπο 

έκφρασης.  

Πολλά και διαφορετικά ήταν τα σημεία εκκίνησης για τη 

συγγραφή αυτής της μελέτης, αποστάγματα του παρελθόντος 

και προβληματισμοί του παρόντος για το μέλλον. Ωστόσο, το 

σημαντικότερο όλων εντοπίζεται στην αναζήτηση των 

δυνάμεων που διαμορφώνουν αυτόν το τόπο, προσδίδοντας 

σε αυτόν, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διδάγματα για το παρόν και 

το μέλλον. Πρόκειται για μια διερευνητική μελέτη, λόγω του 

τεράστιου εύρους του θέματος. Είναι καλύτερα, θα 

μπορούσαμε να πούμε, μια προσωπική ερμηνεία των βιωμάτων 

και των ερεθισμάτων του τοπίου, παρά μια αντικειμενική 

θεώρηση.  Ο τρόπος με τον οποίο άρχισε και εκπονήθηκε η 

παρούσα μελέτη είναι τα οπτικά ερεθίσματα από την έρευνα 

πεδίου, σε συγκερασμό με τα ερεθίσματα από τη μελέτη 

σχετικής βιβλιογραφίας. Η έρευνα πεδίου ήταν ένα παιχνίδι 

εκπλήξεων μέσα από τις ελεύθερες περιπλανήσεις στο χώρο. Η 

μελέτη μετρά πολλαπλά πνευματικά δάνεια, μιας και πρόκειται 

για ένα θέμα που εμπίπτει σε πολλούς τομείς γνώσεων, όπως η 

                                                             
1
 Παπαιωάννου Ηρακλής, Η Φωτογραφία του ελληνικού τοπίου, μεταξύ 

μύθου και ιδεολογίας, εκδ. Άγρα, 2014, σελ 66 
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αρχιτεκτονική, η ιστορία, η ανθρωπολογία, η φιλοσοφία και η 

κοινωνιολογία.  

Καθώς η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση του 

θέματος, ούσα αέναη, το αντικείμενο της έρευνας δεν 

εξαντλείται. Παρότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι 

επιστημονικά τεκμηριωμένα και ακολουθούν την επιστημονική 

διαδικασία, η εργασία συνειδητά έχει προσωπικό χαρακτήρα ως 

προς τη σύνθεση τους αλλά και ως προς τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγει, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα 

αποτελέσουν παγιωμένες απόψεις ή δόγματα. Βασικός στόχος 

είναι, μέσω της παρούσας μελέτης, να γεννηθούν ερωτήματα 

και προβληματισμοί γύρω από το αντικείμενο της, τα οποία θα 

έχουν δυνατότητα γενίκευσης προκειμένου να διατηρηθεί ο 

θεωρητικός χαρακτήρας της έρευνας και τα συμπεράσματα να 

μην έχουν αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής το Οροπέδιο 

Λασιθίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Πρωταρχικό στόχο αποτέλεσε η βαθύτερη κατανόηση 

του τοπίου μέσα από το ξεπέρασμα αρκετών παγιωμένων 

αντιλήψεων, κατακάθι χρόνων και πολλαπλών ερμηνειών. 

Επιδίωξη ήταν μια κατά μέτωπο αναμέτρηση με την 

πολυπλοκότητα και πολυσημαντότητα του πεδίου της 

σύγχρονης ανθρώπινης δράσης στο χώρο. Ανοίγματα 

επιχειρήθηκαν τόσο προς την κατεύθυνση των κλιμάκων 

αναφοράς (αντικείμενο, κτίριο, οικισμός, τοπίο) όσο και προς 

την κατεύθυνση της μελέτης της ιστορίας και των 

συμπεριφορών μέσα στο χώρο και στο χρόνο για να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν εργαλεία, μέθοδοι και κριτήρια για 

την ανάγνωση και την παρέμβαση στο τοπίο. Μεγάλη ήταν η 

πρόκληση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης να 

αποφευχθεί η παγίδα μιας γοητευτικής ίσως αναφοράς του 

τοπίου, η οποία θα εξαντλούσε με ένα είδος υπερκαταναλωτικής 

μανίας, την έννοια του χωρίς κάποιο ουσιαστικό νόημα.2  

Τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα του παρόντος 

εγχειρήματος τον προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό η τεχνική των 

αναπαραστάσεων ως γεννήτρια μιας νέας κουλτούρας για την 

αντίληψη των πραγμάτων.3 Πρόκειται για το εργαλείο της 

φωτογραφίας, ως ένα νέο εργαλείο απεικόνισης, διαφορετικό 

                                                             
2 Κ. Μανωλίδης, «Ωραίο, φριχτό κι απέρριτο τοπίον!» αναγνώσεις και 

προοπτικές του τοπίου στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εκδ. Νησίδες, 2003, σελ. 7 
3 Ό.π. σελ. 7 
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από τη ζωγραφική και τα σχέδια. Μια πιστή αναπαράσταση της 

πραγματικότητας, η οποία όμως και πάλι υπόκεινται σε 

υποκειμενικά κριτήρια. Η φωτογραφία όπως και το τοπίο είναι 

υπόθεση του βλέμματος, «είναι μια κατατμητική κι επιλεκτική 

πρόσληψη του περιβάλλοντος θεμελιακά συνδεδεμένη με τις 

πολιτικές της αναπαράστασης» όπως επισημαίνει ο Κ. 

Μανωλίδης.4 

 

 

Εννοιολογική προσέγγιση 

Αρχικά επιχειρείται η διερεύνηση των συσχετιζόμενων με 

το θέμα της έρευνας εννοιών. Η διερεύνηση-μελέτη των εννοιών 

αρχίζει ως η θεωρητική τεκμηρίωση και συνεχίζεται παράλληλα 

με την επιτόπια έρευνα, ειδικεύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο 

στη περιοχή μελέτης.  

 

Σκοπός έρευνας  ορίζεται η αναζήτηση εργαλείων, 

μεθόδων και κριτηρίων για την αναγνώριση και την επέμβαση 

στο τοπίο μέσα από την έρευνα γεωγραφικών και 

περιβαλλοντικών συνιστωσών έως αρχιτεκτονικά, ιστορικά ή 

θέματα τέχνης.  

 

Αντικείμενο έρευνας είναι οι έννοιες του τοπίου και της 

φωτογραφίας σε θεωρητική κλίμακα. Ως τόπος μελέτης, 

ανάγνωσης και ερμηνείας του θεωρητικών εννοιών που 

μελετήθηκαν είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, στο αντίστοιχο νομό 

Λασιθίου, στα ανατολικά της Κρήτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Κ. Μανωλίδης, 2003, ό.π, σελ. 16 
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Μέθοδος συλλογής ερευνητικού υλικού  

 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε χωρίζεται σε δύο 

βασικές κατευθύνσεις, τη θεωρητική έρευνα και την έρευνα 

πεδίου. Η πρώτη εκπονείται συστηματικά το τελευταίο διάστημα, 

ενώ η δεύτερη είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, όχι με την κλασσική 

εκδοχή της ενδελεχής έρευνας και συστηματικής καταγραφής, 

όπως εν συνεχεία εξελίχθηκε, αλλά περισσότερο είχε μορφή μιας 

αφηρημένης περιπλάνησης ανάμεσα σε γεγονότα, εποχές, 

καιρούς, ανθρώπους και καταστάσεις. Βιώματα ανεξίτηλα 

χαραγμένα μου έδωσαν το πρωταρχικό κίνητρο για την έναρξη 

της μελέτης. Ωστόσο, μεγάλη προσπάθεια έγινε για να 

αναδιατυπωθεί η προσέγγιση μου στο χώρο, απογυμνωμένη 

από προκαθορισμένες πορείες, βασιζόμενη σε μια εκ νέου 

αντίληψη του χώρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά μου 

βιώματα σε συνδυασμό με μια νέα προσέγγιση του χώρου, 

θεωρητική και πραγματική, αποκρυσταλλώνονται στην 

ακόλουθη μελέτη.  

Ειδικότερα, η θεωρητική έρευνα επιδιώκει να προσεγγίσει 

τις έννοιες του τοπίου και τις φωτογραφίας, αλλά και έννοιες 

άμεσα αλληλοεξαρτώμενες όπως οι έννοιες του τόπου και του 

χώρου. Η προσέγγιση των εννοιών βασίζεται στη βιβλιογραφία, 

η οποία έχει αναπτυχθεί και συνεχώς αναπτύσσεται γύρω από 

τα παραπάνω θέματα, σε γνωστικές περιοχές όχι μονάχα του 

πεδίου της αρχιτεκτονικής αλλά και της ανθρωπολογίας, της 

κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της 

γεωγραφίας. Η φιλοσοφία, ακόμα, αποτελεί πεδίο έρευνας για 

την κατανόηση κάποιων εννοιών, μέσα από τους 

προβληματισμούς φιλοσόφων, όπως ο Martin Heidegger.   

Η έρευνα πεδίου αρχικά βασίζεται στην περιπλάνηση ως 

αποκλίνουσα πορεία- βιωματική έρευνα στο χώρο. Η 

περιπλάνηση αποτελεί μια θεωρία ανάγνωσης του χώρου και 

βασίζεται στη ψυχογεωγραφική προσέγγιση. Πρόκειται για μια 

διαδικασία κίνησης στους διαφορετικούς χώρους και χρόνους. 

Συνήθως ακολουθούνται μη προκαθορισμένες πορείες, 

αποκλίνουσες από τις λογικά προκαθορισμένες απαιτήσεις 

κίνησης στους εκάστοτε χώρους. Την πορεία αυτή καθορίζουν 

πρωτίστως η ευρύτερη συνηθισμένη κίνηση στο χώρο, αλλά και 

η ανάγκη για ανακάλυψη και αναδιατύπωση του χώρου μέσα 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, παλαιότερες ή ανεξερεύνητες 

ως τώρα. Η τελική πρόσληψη των ερεθισμάτων εξαρτάται από 
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την τελική κίνηση του περιπλανώμενου, και στην ουσία από τη 

μνήμη του σώματος.  

Η ανάγνωση και η ερμηνεία ενός τόπου δημιουργεί ένα 

νέο νοητικό τόπο, ο οποίος συγκροτείται μεταφορικά και 

αναλογικά από τις εκάστοτε εμπειρίες και γνώσεις του 

υποκειμένου. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ποικίλλουν 

και διαμορφώθηκαν στην πορεία. Είναι η χαρτογράφηση, το 

βίντεο, η φωτογράφιση, η εγγραφή ήχων και η βιωματική 

έρευνα- εμπλοκή με τους ανθρώπους στο χώρο ως 

μεθοδολογικό εργαλείο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, η παρούσα μελέτη είναι περισσότερο ένα έργο 

εν προόδω, κάτι δηλαδή που περισσότερο δημιουργείται, 

επαναδιατυπώνεται και εμπλουτίζεται καθ’ οδόν και λιγότερο 

παγιώνεται σε αυτήν τη παρουσίαση. Ας είναι μακρύς ο 

δρόμος…  
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«(…) Τοπίο δεν είναι , όπως 

το αντιλαμβάνονται  μερικοί , 

κάποιο απλώς σύνολο της 

γης, φυτών και  υδάτων, 

είναι  η προβολή της ψυχής 

ενός λαού επάνω στην ύλη.»  
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Οδυσσέας Ελύτης, Τα δημόσια και τα ιδιωτικά, 

Ίκαρος, Αθήνα 1990 

 

01  
 

              

    Θεωρητική διερεύνηση  
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ  
 

Μόνο όταν η συνείδηση μας αποκτήσει μια νέα ολότητα 

και δεν αντιμετωπίζει με τρόπο μηχανικό τη «φύση», μόνον τότε 

προκύπτει ένα τοπίο. Συχνά περπατάμε ανέμελα στη φύση, 

ανάμεσα σε δέντρα, νερά, σπίτια, λόφους, βουνά και πεδιάδες 

καθώς επιτελούνται πολλαπλές και συνάμα διαφορετικές 

εναλλαγές φωτός και αέρα. Αλλά το ότι τα βλέπουμε 

ταυτόχρονα όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση ότι 

αντικρίζουμε ένα τοπίο. Για να υπάρξει ένα τοπίο δεν αρκεί 

κάποιος να βλέπει άμεσα διεσπαρμένα διαδοχικά «κομμάτια 

φύσης». Γιατί στην ουσία η φύση δεν τεμαχίζεται. Αλλά τι 

πράγματι είναι «φύση»; Όπως αναφέρει ο Georg Simmel στο 

κείμενο του Φιλοσοφία του τοπίου (Philosophie der Landschraft) 

«Με τον όρο φύση εννοούμε την ατέρμονη συνάφεια των 

πραγμάτων, την αδιάκοπη γένεση και καταστροφή των 

μορφών, την κυμαινόμενη ενότητα του γίγνεσθαι η οποία 

εκφράζεται με τη συνέχεια της ύπαρξης μέσα στο χρόνο και στο 

χώρο.»5 Η πρόσληψη επομένως της φύσης ως τοπίου, παρά το 

γεγονός ότι προϋποθέτει την απόσπαση ενός τμήματος από το 

φυσικό όλον, εντέλει, παραπέμπει μονίμως στη φυσική ενότητα 

από την οποία έχει αποσπασθεί.6 Με άλλα λόγια, το τοπίο, από 

μέρος του όλου, γίνεται ένα «αυτοτελές όλον» μόνο όταν η 

ανθρώπινη συνείδηση τεθεί σε μια ιδιάζουσα πνευματική 

διαδικασία. 7 Δηλαδή, αυτό σημαίνει όπως είπε ο Joachim Ritter 

στο κείμενο του “Η λειτουργία του αισθητικού στη νεωτερική 

κοινωνία” (Landschaft, Zur funktion des asthetischen in der 

modernen gesellschaft) ότι «Τοπίο δεν είναι τα χωράφια έξω 

από την πόλη, το ποτάμι  ως όριο (..).Τοπίο γίνονται μόνον όταν 

ο άνθρωπος στραφεί προς αυτά χωρίς πρακτικό σκοπό, υπό 

την έννοια μιας «ελεύθερης» απολαμβάνουσας θεώρησης, για 

να είναι ο ίδιος ως άνθρωπος στη φύση.»8 

Το τοπίο επομένως είναι μια έννοια που ο άνθρωπος 

ξεκίνησε να αντιλαμβάνεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή της 

ιστορικής του πορείας. Ακόμα και αν η φύση περιέβαλλε 

ανέκαθεν τον άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος 

                                                             
5 Simmel G., Ritter J., Gombrich E., Το Τοπίο, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, 

2004, σελ.12 

6 Ό.π, σελ. 155 

7 Ό.π, σελ. 60 

8 Ό.π, σελ. 59 
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κατείχε υποχρεωτικά και την έννοια του τοπίου. Οι πρώιμοι 

αγροτικοί πληθυσμοί δεν ατένιζαν τη φύση ως τοπίο. Ζούσαν 

μέσα σε αυτήν, αλλά  όσο ισχυρότερη ήταν η σχέση τους με τη 

φύση, τόσο ασθενέστερη ήταν η παρουσία του τοπίου στο 

εννοιολογικό τους σύμπαν. 9 Κατά την αρχαιότητα και το 

Μεσαίωνα δεν υπήρχε καμία αίσθηση της έννοιας του τοπίου. 

Διαμορφώθηκε αργότερα με τη γένεση της ζωγραφικής του 

τοπίου. Όμως, προτού ακόμα το τοπίο να εισαχθεί στο 

εννοιολογικό πεδίο της ανθρώπινης φύσης, έχουν ήδη 

κωδικοποιηθεί πρωταρχικά νοήματα και αξίες, πάνω στα οποία 

στηρίζεται οποιαδήποτε επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Το 

περιβάλλον, πλέον, μετά από αυτές τις πρώτες ανθρώπινες 

επεμβάσεις παύει να είναι απλά μια αναπαράσταση του 

φυσικού χώρου. Ενσωματώνει τις ανθρώπινες δράσεις, ενώ έχει 

ήδη διαφοροποιηθεί λόγω των επεμβάσεων σε αυτό. 
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ      

 ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

 

Η ζωή μας είναι γεμάτη τοπία. Παρ’ όλο που όλοι 

γνωρίζουμε τι σημαίνει η έννοια του ‘τοπίου’ δεν είμαστε 

απόλυτα σίγουροι για το ακριβές περιεχόμενο του όρου. 

Επιπλέον, αυτή η έννοια είναι συχνά διαφορετική για τον καθένα. 

Το πρόβλημα αυτό, της εννοιολογικής σύγκλισης και σύγχυσης 

επάνω στον συγκεκριμένο όρο οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδια 

η έννοια παρουσιάζει ασάφεια ως προς το περιεχόμενο της, 

αφού έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές.  

Στην ευρωπαϊκή γεωγραφία, η προσπάθεια ορισμού της 

έννοιας έχει διανύσει ένα μακρύ ταξίδι, του οποίου οι απαρχές 

βρίσκονται στην αρχαία εποχή, παρά την απουσία ακόμα της 

ίδιας της έννοιας του τοπίου. Πρώτος είναι ο Όμηρος, εν 

συνεχεία η Σαπφώ, ο Ηρόδοτος, ο Στράβωνας, ο Παυσανίας, 

άλλοι ρωμαϊκοί συγγραφείς, και αργότερα ο Μάρκο Πόλο (1254 

– 1324), μέχρι τη γέννηση της ίδιας της λέξης του τοπίου, η 

οποία τοποθετείται κατά τα τέλη του Μεσαίωνα, 1415 στη 

Βενετία και στην Αμβέρσα. 10 Ενώ αρχικά, ως τοπίο νοείται η 

απεικόνιση μιας θέας, μετά από συνεχή εννοιολογική εξέλιξη, 

στις αρχές του εικοστού αιώνα αναφέρεται στη θέα αυτή 

καθαυτή. Μία από τις διασημότερες αναφορές για το τοπίο 

διατύπωσε το 1925 ο γεωγράφος Carl Ortwin Sauer στο κείμενο 

του "The Morphology of Landscape". 11  

 

“The cultural landscape is fashioned from a natural landscape 

by a cultural group.  

Culture is the agent, the natural are the medium, the cultural 

landscape is the result"  

 

Ο W.J.T Mitchell το 1994 αναφέρει  «Το τοπίο είναι μια 

φυσική σκηνή διαμεσολαβημένη από τον πολιτισμό. Είναι μαζί 

χώρος σε αναπαράσταση και σε παρουσία, σημαίνον αλλά και 

σημαινόμενο, ένα πλαίσιο και ότι αυτό πλαισιώνει, πραγματικός 

                                                             
10 Πετροπούλου Κρίστη, Ραμαντιέ Τιέρι, Αστικές γεωγραφίες, τοπία και 

καθημερινές διαδρομές, εκδ. Καπόν, Αθήνα, 2015, σελ. 24 
11

 Sαuer C. , The Morphology of Landscape. University of California 

Publications in Geography, σελ. 19-53 
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τόπος αλλά και το είδωλο του, μια συσκευασία αλλά και το 

προϊόν μέσα στη συσκευασία.»  Το 2000 στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση του Τοπίου, γνωστή ως σύμβαση της Φλωρεντίας, 

τοπίο νοείται «ένα μέρος μιας γεωγραφικής περιοχής, έτσι όπως 

γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους, και του οποίου ο 

χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και 

αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρωπινών 

παραγόντων, όπως και από τις αναμεταξύ τους αμοιβαίες 

επιδράσεις».12 Ο ορισμός αυτός απηχεί την αντίληψη ότι το 

τοπίο εξελίσσεται διαχρονικά όχι μόνο ως ένας γεωγραφικός 

χώρος, αλλά μια ενότητα που προσλαμβάνεται από τον 

άνθρωπο παρατηρητή, ο οποίος το συν-αισθάνεται 

προσδίδοντας του ένα φορτίο ιστορικής και κοινωνικής μνήμης 

που το καθορίζουν. 

Αργότερα ο Κώστας Μανωλίδης  προλογίζοντας το 

βιβλίο του «Ωραίο, φριχτό κι απέριττο τοπίον!» επισημαίνει ότι «Το 

τοπίο ανακύπτει ως ένα δυναμικό και ασταθές πεδίο σε όλο το 

φάσμα των ερμηνειών του. Αμφιταλαντευόμενο, ως 

κατασκεύασμα διιστάμενων αισθητικών προσδοκιών και 

εξιδανικεύσεων. Χειραγωγούμενο ως πλατφόρμα επιβεβαίωσης 

εθνικών στερεοτύπων και ιδεολογημάτων. Ασταθές και 

πολυσύνθετο ως μωσαϊκό οικοσυστημάτων και τοπιακών 

τύπων. Απωθημένο αλλά και ποθούμενο από την αστική 

πραγματικότητα. Αφανές, ως μια εσωτερική κατάσταση πίσω 

από την ορατή μορφή του.» 13 

Η έννοια του τοπίου, επομένως, είναι ένα συνονθύλευμα 

ορισμών, λόγω της πολυσύνθετης δυναμικής του. Το ανέφικτο 

του πάγιου και πλήρους ορισμού του είναι ίσως η μόνη 

βεβαιότητα γύρω από αυτό. Το τοπίο αμφιταλαντεύεται 

ανάμεσα σε δύο πόλους, στο τοπίο και στο υποκείμενο. Μια 

γεωγραφική περιοχή προσεγγίζεται έτσι όπως παρουσιάζεται 

από τον παρατηρητή της. Ο παρατηρητής αποτελεί 

ταυτόχρονα μέρος του αντικειμένου της μελέτης αλλά και 

υποκείμενο, θεατής και θεώμενος. 14  Η ψυχική κατάσταση της 

στιγμής καθορίζει την πρόσληψη ενός τοπίου. Τα προσωπικά 

φίλτρα του παρατηρητή, τα βιώματα του, οι προθέσεις και οι 

στόχοι του σε συνδυασμό με εξωτερικές μεταβλητές, όπως το 

                                                             
12

 Π. Ν. Δουκέλλης, Το Ελληνικό Τοπίο, “βιβλιοπωλείον της Εστίας”, Β’ 

έκδοση, Αθήνα 2007, σελ. 9 
13 Κ. Μανωλίδης, 2003, ό.π, σελ.12 
14 Π.Ν. Δουκέλης, ό.π, σελ.14 



 | 23 

 

φως, η απόσταση, η κίνηση, η εποχή και ο χρόνος 

συναποτελούν τις μεταβλητές εκείνες που επηρεάζουν τον 

τρόπο πρόσληψης του τοπίου από τον εκάστοτε παρατηρητή. 

Ως εκ τούτου, το βλέμμα είναι υπόθεση προσωπική και 

διαφορετική για τον καθένα, εφόσον βασίζεται στον 

υποκειμενικό τρόπο θεώρησης. Μια συγκεκριμένη γεωγραφική 

ενότητα, υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα θέασης ως εκ τούτου, 

αποτελούν ένα καθορισμένο τοπίο. Το πρίσμα θέασης, 

ωστόσο, μπορεί και οφείλει να διαφέρει, διότι πρόκειται για μια 

νοητική διαδικασία, άμεσα αλληλοεξαρτώμενη από 

ψυχολογικούς, αισθητικούς και ιδεολογικούς παράγοντες, με 

τους οποίους διασταυρώνονται ευρύτερες φιλοσοφικές 

συνιστώσες κάθε εποχής. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία του περιβάλλοντος ως φύση, 

αντιπροσωπεύουν τελικά τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τον 

εαυτό μας μέσα στο κόσμο. 15  

Καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα ότι «ένα 

οποιοδήποτε τοπίο δεν απαρτίζεται μόνο από αυτό που 

βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας , αλλά και από αυτά που 

βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας». 16 Κάθε έμβιο ον δηλαδή 

αντιλαμβάνεται το τοπίο, ανάλογα με το τι έχει βιώσει και το τι 

νιώθει.  

Για την πλήρη αντίληψη της έννοιας του τοπίου 

καθίσταται απαραίτητη η σύντομη αναφορά, σε όρους 

συγγενικής σημασίας, όπως αυτές του χώρου και του τόπου, με 

τους οποίους είναι εμφανές ότι το τοπίο διατηρεί σχέσεις 

εννοιολογικής εξάρτησης. Τι σημαίνει τόπος και πως 

προσδιορίζεται; Ποιά είναι η διαφορά του με τον χώρο και πώς 

οι έννοιες αυτές σχετίζονται; 

 

ΤΟΠΟΣ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ  
 

Ο κόσμος μας αποτελείται από συγκεκριμένα 

«φαινόμενα» όπως η γη, ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα, από 

μεταβαλλόμενα σύννεφα, από μεταβαλλόμενες εποχές, από τη 

νύχτα και τη μέρα. Αποτελείται ακόμα, από ανθρώπους, ζώα, 

φυτά, πέτρα, χώμα, νερό και ξύλο. Περιλαμβάνει όμως και μη 

                                                             
15

Κ. Μανωλίδης, 2003, ό.π, σελ. 9 
16

 Τσουτσάνης Παναγιώτης, Μεταβατικά τοπία- Μετάπολις: ανάμεσα 

στον τόπο και το μη τόπο, Ερευνητική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, 

2016, σελ. 35 
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ορατά «φαινόμενα» όπως ο Έρως, δηλαδή τα συναισθήματα. 

Όλα αυτά συναποτελούν τον κόσμο μας και συνδέονται με 

σύνθετους και ίσως αντιφατικούς τρόπους. Ένα σύνολο που 

απαρτίζεται από συγκεκριμένα «φαινόμενα» και αναδίδει ένα 

χαρακτήρα ή μια ατμόσφαιρα ονομάζεται τόπος. 17Ως ποιοτικά 

σύνολα με σύνθετη φύση, οι τόποι δεν μπορούν να 

περιγραφούν με αναλυτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις, παρά 

μόνο διαμέσου της φαινομενολογίας, μια μεθοδολογία 

οντολογικά εκ διαμέτρου αντίθετη προς το λογικό θετικισμό. Η 

φαινομενολογία μελετά τα φαινόμενα όπως αυτά εμφανίζονται 

στη συνείδηση υπερβαίνοντας τις αισθήσεις και την αντιληπτική 

εμπειρία, εστιάζοντας στο τρόπο με τον οποίο βιώνονται. Η 

μετατόπιση των γενικών αισθητικών αρχών σε μια αισθητική 

που παράγεται από τις βιωματικές εμπειρίες του υποκειμένου 

είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των προσεγγίσεων. Το 

βάρος μετατίθεται από τη διχοτομία οπτικό/απτικό του Alois 

Riegl, σε μια γενικευμένη θεωρία που εστιάζει στη διαντίδραση 

ανάμεσα στο εγώ, τον κόσμο και την καθημερινή ζωή. 18  

Ο τόπος αποτελεί το συγκεκριμένο πλαίσιο ανθρώπινων 

ενεργειών, αισθημάτων, σκέψεων, διαθέσεων και προθέσεων. 

Αποκτούμε επομένως γνώση ενός τόπου όταν αυτός έχει 

αποτελέσει το μέσον ή το αντικείμενο ανθρώπινων ενεργειών ή 

σκέψεων. Αντίθετα, ο χώρος είναι μια αφηρημένη έννοια. 

Περιλαμβάνει τους τόπους. Αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης 

τους, αλλά με τη σειρά του δεν γίνεται νοητός παρά μόνο μέσω 

αυτών. Ο χώρος δεν υπέρκειται του τόπου, ενέχεται σε αυτόν. 

Αποτελεί τη βάση της θεωρητικής σύλληψης γεγονότων και 

καταστάσεων, τη βάση για την κατανόηση των «άλλων». Είναι 

το αφηρημένο επίπεδο του χώρου, πάνω στο οποίο 

αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα, ανθρώπους 

και καταστάσεις. 19 

Σημαντική επιρροή στον προσδιορισμό της έννοιας του 

τόπου και του χώρου θα ασκήσει ο γερμανός φιλόσοφος 

Martin Heidegger. Ο Γ. Τζαβάρας αναφέρει χαρακτηριστικά 

                                                             
17

 Norberg-Schulz, C., Genius Locci :Το πνεύμα του τόπου : Για μια 

φαινομενολογία της Αρχιτεκτονικής, μετάφραση Φραγκόπουλος Μ. , 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π ,Αθήνα,2009, σελ. 9 
18 Χατζησάββα Δήμητρα, Η έννοια του τόπου στις αρχιτεκτονικές 

θεωρίες και πρακτικές: σχέσεις φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής στον 20ο 

αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2009, σελ. 81 
19 Π.Ν. Δουκέλλης, 2009, σελ. 14 
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στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Martin 

Heidegger Η τέχνη και ο χώρος (Die Kunst und den Raum, 

1969): «Σε μια διάλεξη που έδωσε ο Heidegger το 1951 με τίτλο 

‘Bauen Wohnen Denken’ ανέλαβε να προσδιορίσει την ουσία 

του χώρου, καταλήγοντας ότι ο τόπος είναι οντολογικά 

σημαντικότερος από τον χώρο. Σίγουρα ο Heidegger είχε λάβει 

υπόψη του την αρχαιολογική διερεύνηση και σύλληψη του 

τόπου. Ο Πλάτων έκανε μια σημαντική διαπίστωση, όταν είπε ότι 

κάθε υλικό ον βρίσκεται κατ’ ανάγκη σε κάποιο τόπο και 

καταλαμβάνει κάποια ‘χώρα’. Προσδιορίζοντας ακριβέστερα 

αυτή την έννοια ο Αριστοτέλης διαπίστωσε ότι ένας τόπος δεν 

είναι κάτι διαφορετικό από ένα υλικό πράγμα, και κανένα 

πράγμα δεν βρίσκεται ‘μέσα’ σε τόπο, διότι τόπος και πράγμα 

συμπίπτουν τόσο χρονικά (δηλαδή υπάρχουν ταυτόχρονα) όσο 

και κατά τα όρια τους. Οι αρχαίοι στοχαστές κατέληξαν λοιπόν 

στο συμπέρασμα ότι οι τόποι συμπίπτουν με τα πράγματα και 

ότι δεν υπάρχει ένας χώρος «καθ’ εαυτόν». Ανάλογα 

αποφαίνεται και ο Heidegger ότι ο χώρος αντλεί την ουσία του 

από τον τόπο και όχι αντίστροφα.»20 Η έννοια του τόπου, 

επομένως είναι πιο αρχέγονη από την έννοια του χώρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Heidegger Martin, Η τέχνη και ο χώρος, μετάφραση: Τζαβάρας 

Γιάννης, εκδ. Ίνδικτος, 2006, σελ. 11,12 
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Ύμνος, απώλεια και επιστροφή  

 
«Πώς είναι η αληθινή πόλη κάτω από το πυκνό περίβλημα των 

σημαδιών; Τι περιέχει ή τι κρύβει; Φεύγεις από την Ταμάρα 

χωρίς να το μάθεις»                

Ίταλο Καλβίνο  

 

Στις μέρες διαθέτουμε λίγο χρόνο για να σταθούμε. 

Φευγαλέα τα τοπία που παρατηρούμε και εμείς παρασυρόμενοι 

από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης 

καθημερινότητας, φευγάτοι. Στεκόμαστε ίσως περισσότερη ώρα 

μπροστά στην κατασκευασμένη εικόνα των τόπων που 

προβάλλονται μέσα από τους καθρέφτες της τηλεόρασης, του 

κινητού ή του υπολογιστή, και λιγότερο μπροστά σε γήινα 

τοπία. 21Αλλά ακόμα και όταν βρεθούμε μπροστά σε αληθινά 

τοπία, έχοντας πλέον τόσο πολύ συνηθίσει τα ιδεατά τοπία που 

προβάλλονται μέσα από παραμορφωτικά πλάνα και 

εντυπωσιακά χρώματα, επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας, 

αισθανόμαστε ενδεχόμενα μια απογοήτευση, γιατί αυτό που 

προβάλλεται μέσα από μια εντέχνως κατασκευασμένη εικόνα 

δεν απεικονίζει το φυσικό περιβάλλον αλλά πολύ περισσότερο 

αποτελεί κύημα της φαντασίας.  

Μα το αληθινό πρόβλημα έγκειται στον τρόπο που ο 

σύγχρονος άνθρωπος στέκεται, αντικρίζει και στην ουσία 

αντιλαμβάνεται ένα τοπίο. Συνήθως αντικρίζουμε τα 

περιγράμματα των μορφών, παραμερίζοντας ή αγνοώντας 

καμιά φορά την αντήχηση μιας κοσμοαντίληψης που κρύβουν 

μέσα τους. Έτσι, η ανθρώπινη συνείδηση αποκτά νέα 

χαρακτηριστικά, τα οποία αρκούνται σε ένα εικονικό καθεστώς, 

συρρικνώνοντας το πραγματικό νόημα του τοπίου. Μέσα από 

καταναλωτικές σκοπιμότητες, η εικόνα ισχυροποιείται ως ο πιο 

έγκυρος κώδικας επικοινωνίας του τοπίου. Υπό αυτό το 

καθεστώς, συντηρείται μια στερεότυπη εικονική τοπιολατρία 

κυρίως για λόγους διαφημιστικούς και τουριστικούς.22 Το τοπίο 

αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα αδρανές πεδίο ανάπτυξης 

ευκαιριακών και ασύντακτων παρεμβάσεων που 

                                                             
21

 Πετροπούλου Κρίστη, Ραμαντιέ Τιέρι, 2015, ό.π, σελ. 7 
22 Κ. Μανωλίδης, 2003, ό.π, σελ. 10 



 | 27 

 

κεφαλαιοποιούν τους φυσικούς πόρους και την αισθητική του 

αξία.  

Ταυτόχρονα, προβλήματα εντοπίζονται και στη σχέση 

του ανθρώπου με τη φύση σήμερα. Όντας πλέον ο άνθρωπος 

μέρος μιας αστικής πραγματικότητας, απομακρύνεται τόσο 

φυσικά όσο και πνευματικά από τη φύση. Εξοστρακίζοντας 

κάθε στοιχείο της φύσης, μέσα στο σύγχρονο αστικό ιστό, ο 

άνθρωπος καταλήγει έρμαιο της προόδου του. Μια δυσκολία 

ψυχικής επαφής με τη φύση γεννάται, καθώς πλέον αισθάνεται 

κανείς σχεδόν άβολα, στην ευρυχωρία της φύσης. Η επαφή με 

τη φύση, νοείται πια μόνο μέσω καθορισμένων και από πριν 

οργανωμένων αποδράσεων, με περιορισμό χρόνου και χώρου. 

Οργανώνονται εκδρομές συγκεκριμένου και συνήθως 

ασφυκτικού χρονικού διαστήματος, σε ένα συγκεκριμένο 

φυσικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους.23 Κατά αυτόν τον τρόπο γεννάται μια νέα 

πραγματικότητα, όπου η παλιά ύπαιθρος του 20ου αιώνα, 

ύστερα από αλλεπάλληλα κύματα «εκσυγχρονισμών» ή 

αυθόρμητων παρεμβάσεων παραχωρεί τη θέση της σε μια 

«άλλη ύπαιθρο» η οποία αντιμετωπίζεται με μια νοσταλγική 

θεώρηση, εφόσον πλέον δεν αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητας, αλλά «είδος» προς τέρψιν.  

Η φυγή των κατοίκων στα μεγάλα αστικά κέντρα,24 η 

απομάκρυνση του ενεργού πληθυσμού από την αγροτική 

παραγωγή σε συνδυασμό με την εκβιομηχάνιση της 

καλλιέργειας, τον σχηματισμό μεγάλων αγροτοβιομηχανικών 

μονάδων και την εγκατάλειψη παραδοσιακών τομέων και 

δραστηριοτήτων διαμορφώνουν νέα σκηνικά και τοπία. Ο 

μόνιμος πληθυσμός της υπαίθρου αντικαθίσταται σε σημαντικό 

βαθμό από τον ευκαιριακό πληθυσμό των εκδρομέων, των 

τουριστών, των χρηστών δεύτερης κατοικίας και των 

μεταναστών, που έρχονται για να καλύψουν το κενό των 

εναπομεινάντων αγροτικών εργασιών, αφού ο σύγχρονος 

Έλληνας «δεν έχει χρόνο» ακόμα και αν «δεν έχει εργασία». 

Επιπλέον, η νέα κατάσταση των διάσπαρτων οδικών αξόνων, 

των πυλώνων μεταφοράς ρεύματος, των εξοχικών και των 

                                                             
23 ό.π, σελ. 09-12 
24 Στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή ήπειρο περίπου το 75% του 

πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Στην Αφρική και στην Ασία μόνο το 

35% περίπου του πληθυσμού ζει σε πόλεις, ωστόσο προβλέπεται ότι 

αυτό το μέγεθος θα σκαρφαλώσει στο 50% μέχρι το 2030. 
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εστιατορίων με τα «παραδοσιακά» στοιχεία, των γηπέδων γκόλφ 

και των «all inclusive» ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 

συνιστούν την επερχόμενη «ψυχαγωγική ψευτο-ύπαιθρο». 25 

Στον αντίποδα οι πόλεις συνεχίζουν να διογκώνονται 

τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό έστω και εάν οι κάτοικοι 

τους νοσταλγούν τη φύση, τους ανοιχτούς ορίζοντες, τους 

ήπιους ήχους και τον καθαρό αέρα. Στις χαοτικές αστικές 

επιφάνειες οι κάτοικοι μάχονται να επαναφέρουν «κομμάτια 

φύσης» μέσα στη γκρίζα εικόνα. Οι γλάστρες που 

τοποθετούνται στα μπαλκόνια, η νέα μόδα των φυτεμένων 

δωμάτων ή των κατακόρυφων κήπων, οι υπαρκτές αλλά και 

συνεχώς διεκδικούμενες εκτάσεις δημόσιων χώρων πρασίνου, 

οι ολοένα και αυξανόμενες ομάδες με στροφή προς τη 

προστασία και τη διεκδίκηση του περιβάλλοντος εκφράζουν το 

«απωθημένο» της υπαίθριας ζωής. 26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Κώστας Μανωλίδης, Θεοκλής Καναρέλης, Η διεκδίκηση της 

υπαίθρου, φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εκδ. 

Ίνδικτος, 2009, σελ. 84 
26

 Σχίζας Γιάννης, Η ψυχαγωγική χρήση της υπαίθρου, στο βιβλίο «Η 

διεκδίκηση της υπαίθρου», σελ. 85.  
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«Το τοπίο όπως και η 

φωτογραφία ε ίναι υπόθεση 

του βλέμματος,  ε ίναι μ ια 

κατατμητική κι επιλεκτ ική 

πρόσληψη του περιβάλλοντος 

θεμελιακά συνδεδεμένη με τ ις 

πολιτ ικές της 

αναπαράστασης»   

             

               

Μανωλίδης Κ. 
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Η γένεση της αναπαράστασης   

Από τη τοπιογραφία στη φωτογραφία  
Ο μεσαιωνικός και ο βυζαντινός άνθρωπος δεν 

ζωγράφιζε τοπία, ούτε αποτύπωνε στιγμές. Οι τοπιογραφίες 

αναδύονται παράλληλα με την Αναγέννηση και εκφράζουν 

ακριβώς τον ατομισμό και τη διεκδίκηση μιας ίδιας πορείας 

ανεξάρτητης από τα καθιερωμένα της εποχής που σβήνει. 27 

Τόσο οι ζωγράφοι, όσο και οι λογοτέχνες είχαν την πολυτέλεια 

να δημιουργήσουν από την έδρα τους με την ανάμνηση ενός 

ταξιδιού ή ακόμα και χωρίς αυτό, βασιζόμενοι σε αδρές 

περιγραφές μεταπλάθοντας το γυμνό τοπίο με γραφικά ή 

φανταστικά στοιχεία.  
Το σκηνικό άλλαξε ριζικά με την επίσημη ανακοίνωση 

της εφεύρεσης της φωτογραφίας στο Παρίσι τον Αύγουστο του 

1839. Έκτοτε, η φωτογραφία αποτέλεσε το μέτρο ακρίβειας και 

αλήθειας με το οποίο μπορούσαν να εκτιμηθούν τα ζωγραφικά 

τοπία και η ίδια η πραγματικότητα. Οι εφευρέτες της,  William 

Henry Fox Talbot  και Louis-Jacques-Mande Danguerre την 

χαρακτήρισαν ως «Μολύβι της φύσης»  και ως μια «φυσική και 

χημική διαδικασία που επέτρεπε στη φύση να αναπαραχθεί από 

μόνη της».28 
Οι πρώτοι φωτογράφοι παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με 

τους τοπιογράφους της εποχής, αφού είχαν το ίδιο κίνητρο, την 

αποτύπωση δηλαδή συγκεκριμένων οπτικών εμπειριών. 

Τοπιογράφοι και φωτογράφοι, λοιπόν, σαφώς επηρεασμένοι 

από το ρεύμα του Ρομαντισμού, επιδίδονται στην αποτύπωση 

τοπίων, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. 29  

Η ειδοποιός διαφορά των δύο έγκειται στο ότι ή 

φωτογραφία στένευε τα περιθώρια της άκρατης εξιδανίκευσης, 

ζητώντας από τη φαντασία να προσγειωθεί στην πραγματική 

συνθήκη, καθώς ήταν αδύνατον να μεταπλάσει το τοπίο, εν 

αντιθέσει με τις τοπιογραφίες, οι οποίες συνιστούν κατά βάση 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις ενός τόπου, με βάση τα υποκειμενικά 

κριτήρια του καλλιτέχνη. 30 

                                                             
27 Π. Ν. Δουκέλλης, Το ελληνικό τοπίο, μελέτες ιστορικής γεωγραφίας και 

πρόσληψης του τόπου, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2005, σελ. 15 
28 Παπαιωάννου Ηρακλής, Η Φωτογραφία του ελληνικού τοπίου, μεταξύ 

μύθου και ιδεολογίας, εκδ. Άγρα, 2014, σελ 66 
29 Hugh Honour, John Fleming, Ιστορία της Τέχνης, μτφρ: Ανδρέας Παππάς, 

εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1998, σελ. 568 
30

 Π. Ν. Δουκέλλης, ό.π,  σελ. 16 
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«Φωτογραφία - Γραφή με το φως»  

Ο κόσμος της φωτογραφίας είναι εύκολος μα και 

συνάμα δύσκολος, γιατί το φως δεν συγχωρεί και δεν 

τιθασεύετε. Εύκολος γιατί όλοι μπορούν να καταγράψουν μα και 

δύσκολος γιατί χρειάζεται σπουδή για να εκφραστείς με ένα 

‘κλικ’. Και σε αυτή τη στιγμή του ‘κλικ’ έγκειται όλη η δύναμη της 

φωτογραφικής μηχανής. Με ένα άγγιγμα αποτυπώνει κανείς 

σκηνές από τοπία, κτίσματα ή ανθρώπους. Μια φωτογραφία 

μπορεί να αποθανατίσει ένα συναίσθημα, την έντονη λύπη ή τη 

δυνατή χαρά, με μια μοναδική, αντικειμενική πειστικότητα. Κάθε 

φωτογραφία δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση των 

τεκταινόμενων, αλλά εμπεριέχει μια δική της ερμηνεία, μια 

προσωπική, δημιουργική φαντασία. Η παρατήρηση γίνεται 

αρχή, η καταγραφή ουσία και η άποψη εικόνα. Δηλαδή, παρ’ 

όλο που μια φωτογραφική μηχανή είναι απρόσωπη, μπορεί να 

αποκτήσει μια υποκειμενική όραση, μέσα από τον ψυχικό και 

συναισθηματικό κόσμο που θα της «εμφυσήσει» αυτός που την 

χειρίζεται. Και έτσι οι φωτογραφίες οι ίδιες είναι πλέον 

προσωπική υπόθεση, είναι έκφραση του δημιουργού, όπως 

είναι τα λόγια, οι γραμμές, τα σκίτσα και τα σχέδια. Γιατί 

πράγματι, σχεδιάζει ο φωτογραφικός φακός, όπως έλεγε Ο 

Γκαίτε, με χέρια που βλέπουνε, με μάτια που αισθάνονται.  

Όσο υπάγεται στο πραγματικό άλλο τόσο ανήκει στο 

φαντασιακό. Ο φωτογράφος όταν φωτογραφίζει επιλέγει τι θα 

κρατήσει και τι θα αφαιρέσει από το κάδρο του, πιο 

συγκεκριμένα όταν επιλέγει να φωτογραφίσει ένα τοπίο, πρέπει 

να παρατηρήσει προσεκτικά και να πάρει μια απόσταση από το 

απεριόριστο συνεχές της φύσης. Η αντίληψη της φωτογραφίας 

σαν ένα ουδέτερο «παράθυρο στον κόσμο» υποκρύπτει, όπως 

ακριβώς και το τοπίο, την ασυνείδητη αναπαραγωγή 

συγκεκριμένων κοσμοειδώλων.31    

 

Δεν βλέπεις μονάχα μια φωτογραφία. Ακούς και 

αισθάνεσαι ταυτόχρονα μέσα από τις εικόνες που πιάνει ο 

φακός32 

                                                             
31 Κατραμαδάκη Αρετή, Σύγχρονες μεταφράσεις της ανώνυμης 

αρχιτεκτονικής, ερευνητική εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, σελ. 24 
32 ‘Ν’ ακούς μέσα από τις εικόνες που πιάνει ο φακός’ είπε ο Δημήτρης 

Φιλιππίδης.32 
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Η φωτογραφία ως μέσο διαμόρφωσης της 

εικόνας ενός τόπου 

 

Τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος επηρεάζουν 

ενεργά την εμπειρία και τη δράση σε έναν τόπο. Η σαγήνη της 

περιήγησης στην Ελλάδα αυξανόταν συνεχώς κυρίως μετά τον 

18ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία οι ανασκαφές του Johann 

J.Winckelmann στην Ιταλία κίνησαν το ενδιαφέρον για τον 

αρχαίο κόσμο και την αληθινή κλασσική τέχνη.33 Οι 

καλλιεργημένοι Ευρωπαίοι περιηγητές ταξίδευαν 

φωτογραφίζοντας κυρίως απομεινάρια του παρελθόντος. 

Αναζητώντας τη γη των Ελλήνων με τα μάτια της ψυχής, όπως 

λέει ο Γκαίτε, που αναφέρεται σε εκείνους που αγάπησαν βαθιά 

την Ελλάδα χωρίς να την δουν, αλλά και σε εκείνους που παρότι 

την επισκέφτηκαν επέτρεψαν στον εαυτούς τους να την 

προσεγγίσουν επίσης «με τα μάτια της ψυχής» 34. Το κυρίαρχο 

στοιχείο του ιστορικού αρχαιολογικού προφίλ της Ελλάδας 

διαμορφώθηκε μέσω της ανάπλασης, ανάδειξης και 

συστηματικής αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης ιστορικής 

στιγμής, της κλασσικής αρχαιότητας.  

Καθόλου παράδοξα η πρώτη γνωστή δημόσια 

παρουσίαση φωτογραφιών στην Ελλάδα γίνεται με έργα που 

απεικονίζουν την Ακρόπολη.35 Για την τουριστική προβολή του 

τόπου το ογκώδες έργο που δημιουργήθηκε είχε βασικό 

πυλώνα τη θεματογραφία των ερειπίων, τόσο στην Αθήνα όσο 

και στην Κόρινθο , στη Νεμέα, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα, στην 

Αίγινα, στο Σούνιο και στη Σύρο. 36 Η φωτογραφία από την 

αρχή υπηρέτησε πρόθυμα τα ρομαντικά ιδανικά, 

καταγράφοντας ανάγλυφα τα ίχνη του παρελθόντος και 

αποτελώντας πιστό συνοδοιπόρο εκείνων που αναζητούσαν 

την επαφή με αρχαίους λαούς και πολιτισμούς. Οι 

φωτογραφίες ερειπίων και πορτρέτων δέσποζαν στην ελληνική 

φωτογραφία του 19ου αιώνα, αποτελώντας το μέσο με το οποίο 

η Ελλάδα πορευόταν προς τη νεωτερικότητα κοιτάζοντας προς 

                                                             
33 Παπαιωάννου Ηρακλής, 2014, ό.π, σελ 37 
34 Wolfang Johannes Goethe, Iphigenie auf Tauris, περιέχεται στο 

Goethes    Werke , τόμος V, Christian Wenger, Αμβούργο, 1960, σελ. 7 

 

 
36Παπαιωάννου Ηρακλής, 2014, ό.π, σελ. 76 
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τα πίσω. 37 Στο παράδειγμα της Αθήνας ιδιαίτερα, η επιλεκτική 

προβολή του Παρθενώνα, οδηγεί στο βαθμιαίο μετασχηματισμό 

του σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύγχρονα πολιτιστικά 

ινδάλματα.  38 

Και στη περίπτωση του Οροπεδίου μια είναι εκείνη η 

φωτογραφία, που αποτελεί πλέον σύμβολο. Μια φωτογραφία 

παρελθόντος χρόνου, που καμία σχέση δεν έχει με τη σημερινή 

πραγματικότητα. Χιλιάδες κάτασπρα πανιά, σταματημένα στο 

χρόνο και σβησμένα πλέον από το χώρο, τυπωμένα 

εκατομμύρια χιλιάδες φορές, δίνουν μια «πρώτη εντύπωση» για 

αυτόν το τόπο, σε όσους δεν τον έχουν επισκεφτεί ποτέ, δίνουν 

μαθήματα ιστορίας σε εκείνους που τον έχουν επισκεφτεί, αλλά 

όχι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έρχονται να φέρουν 

θύμισες παλιές στο νου, σε όλους εκείνους που  είχαν βιώσει 
εκείνη την εποχή.  

 

                                                             
37 Οι Αθανάσιος Κάλφας, Πέτρος Μωραίτης, Δημήτριος Κωνσταντίνος, 

Φ. Μαργαρίτη ήταν κάποιοι από τους φωτογράφους που 

φωτογράφιζαν ερείπια. 
38 Κ. Πετροπούλλου, Τ. Ραμαντιέ, σελ. 18 
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Κοιτώντας, λοιπόν, τη συγκεκριμένη εικόνα, όσοι  δεν 

γνωρίζουν το Οροπέδιο, θα σχηματίσουν σαφέστατα μια 

εικόνα λανθασμένη, αυτοί που γνωρίζουν το σημερινό 

πρόσωπο του,  θα μπορέσουν μέσω αυτής της εικόνας σε 

συνδυασμό με αφηγήσεις που πιθανά να έχουν ακούσει να 

οπτικοποιήσουν αυτό που έχει πλάσει η φαντασία τους και για 

εκείνους που το είχαν ζήσει πραγματικά, αυτή η εικόνα, μάλλον 

είναι μια πτώχευση της πραγματικότητας που είχαν βιώσει. Ποια, 

επομένως η σημασία αυτής της εικόνας σήμερα; Το πρόβλημα 

δεν έγκειται μονάχα στο παρελθόντα χρόνο της φωτογραφίας. 

Ουσιαστικότερο ανάγεται το πρόβλημα της ίδιας της 

φωτογραφίας, ως οντότητας. Είναι ικανή μια φωτογραφία, να 

αποδώσει πιστά το τοπίο;  

Όσο χαρακτηριστική και αν είναι μια φωτογραφία ποτέ 

δεν θα καταφέρει να εκφράσει το σύνολο του τοπίου, παρά 

μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι αυτού σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή. Ένα πάγωμα δηλαδή του χρόνου αποτυπωμένο σε ένα 

κομμάτι χαρτί. Το κάθε τοπίο όμως γεννάει και συναισθήματα 

που δεν αποτυπώνονται σε εικόνες αλλά χαράζονται στο 

υποσυνείδητο, χωρίς να αφήνουν κάποια σαφή περιγραφή του 

χώρου, αλλά ανεξήγητα συναισθήματα και ενστατικότητες.  

Επιπροσθέτως, εφόσον το τοπίο είναι μια έννοια 

πολυδιάστατη, γιατί εξακολουθεί να προβάλλεται μια και μόνο 

εικόνα ενός τόπου, με το πρόσχημα της πιο «χαρακτηριστικής» 

εικόνας; Σε ένα κόσμο που διακηρύσσεται συνεχώς η αξία της 

προστασίας του τοπίου, καλό θα ήταν να αναρωτηθούμε 

πρωταρχικά: τι είναι αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε, την 

ιστορία, τη μνήμη, τον πολιτισμό, το οικοσύστημα ή 

αποκλειστικά ένα τοπίο εμπορευματικής αξίας;  

Έρχεται η στιγμή να αναρωτηθούμε πόσο συχνά 

παγιδευόμαστε, αντί να παγιδεύσουμε, στο θεαματικό, ή ακόμα 

ποιοι μηχανισμοί της αντίληψης και της μνήμης κάνουν να 

μοιάζουν κάποια τοπία μεταξύ τους.39 Αναπολούμε και 

δοξάζουμε με εμμονή μια παρελθοντική εικόνα, προσπαθώντας 

με κάθε μέσο και σκοπό να την δημιουργήσουμε ξανά.  

 

 

 

 

                                                             
39 Κ. Μανωλίδης,2003, ό.π, σελ. 22 
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(…) Θεριό είναι  ανήμερο θεριό 

μα και  πανώριο , το χώμα τούτο 

που πετά βλαστούς κι  αγάπης 

φύτρα.  Mε της Αυγής το πρώτο 

φως ντυμένο τα όνειρα μου  

στο λιόγερμα η σκέψη μου, τη 

νύχτα ο 'Έρωτας  μου. Κρήτη  

στο φως του Αυγερινού άρωμα 

εσύ και  χρώμα  στο ευλογημένο 

χώμα σου, κι  εγώ μια χούφτα 

χώμα.  
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Δικταίου  

 
 

 

 

 

02 
    εστιαζoντας σε έναν τόπο 
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«Η Κρήτη είναι μαζί νησί και ήπειρος».40 

Απλώνεται σαν να βρίσκεται στη ράχη ενός ταύρου, στο σημείο 

όπου η Αφρική βυθίζεται κάτω από την Ευρώπη, εκεί όπου 

συγκρούονται δύο από τις μείζονες ηπειρωτικές τεκτονικές 

πλάκες του πλανήτη, συμπληρώνει. Είναι ένα όριο, ή μάλλον 

καλύτερα καθορίζει ένα όριο. Βασική σταθερά στο 

προσδιορισμό του Αιγαίου, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας 

και της Ευρώπης. Το μέγεθος του νησιού, η ιδιαιτερότητα της 

μορφολογίας του και τέλος η θέση της στο κέντρο της 

Ανατολικής Μεσογείου συνδιαμορφώνουν αυτήν την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία της Κρήτης. 41 

Μα αυτή η ήπειρος κρύβει κ’ άλλους ηπείρους. 

Μικρές μα αυτόνομες μονάδες γης με δικά τους 

χαρακτηριστικά, ολότελα διαφορετικά από τα τριγυρνά. Η νότια 

και η βόρεια πλευρά της, θαρρείς και δεν ανήκουν στο ίδιο νησί, 

θαρρείς και δεν κατοικούν και στις δύο πλευρές οι ίδιοι Κρητικοί. 

Η νότια πλευρά ένας σκληρός τοίχος που πέφτει στο Λιβυκό 

πέλαγος με μόνες εξόδους τις πεδιάδες της Μεσσαράς και της 

Ιεράπετρας.42 Εν αντιθέσει, η βόρεια πλευρά είναι ηπιότερη με 

μεγαλύτερη ποικιλία μορφών. Εκεί άλλωστε βρίσκονται και οι 

τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Κόσμος πολύς, όχληση 

και τουρισμός στο βορρά, ηρεμία και γαλήνη στο νότο, 

ανέγγιχτα από την «ανάπτυξη» τοπία.  

Η ποικιλία μορφών και τοπίων συνεχίζεται στο 

εσωτερικού του νησιού. Στα σπλάχνα της, η Κρήτη κρύβει έναν 

άλλο κόσμο, τα θεόρατα βουνά της με το δικό τους μοναδικό 

κόσμο, τις ποθούμενες κορυφές, τα διάσημα φαράγγια, τα 

ανεξερεύνητα σπήλαια, τους ιδιαίτερους καρστικούς 

σχηματισμούς και τα παράξενα οροπέδια.  

Η παρούσα μελέτη εστιάζει και αναλύει το Οροπέδιο 

Λασιθίου, το μεγαλύτερο οροπέδιο της Κρήτης με συνεχή 

ανθρώπινη κατοίκηση από το παρελθόν. Έχει κ’ άλλα οροπέδια 

βέβαια η Κρήτη, όπως της Νίδας, του Ασκύφου και του Ομαλού. 

Μα δεν θα αναφερθώ παραπάνω σε αυτά, γιατί λίγα ξέρω, όσα 

ως περαστική μονάχα είδα και βίωσα. Ίσως και τα άλλα να 

έχουν μια δικιά τους ιστορία να μας διηγηθούν, μα δεν την 

γνωρίζω.  

                                                             
40 Σκουτέλης Νικόλαος, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Υπουργείο Αιγαίου, 

εκδ. οίκος Μέλισσα, σελ. 32 
41 Ό.π, σελ. 35 
42 Ό.π, σελ. 51 
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Επέλεξα να μελετήσω το συγκεκριμένο τόπο, τον οποίο 

γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά τον κατοικούν μόνιμα 

λιγοστοί. Ένα τόπο μικρό σε έκταση χώρου και απέραντο 

σε έκταση χρόνου, όπως είχε πει ο Οδυσσέας Ελύτης στο 

λόγο του στην Ακαδημία της Στοκχόλμης, αναφερόμενος στην 

Ελλάδα. 43 

 

 

 
                                                             
43 «[…] Η παράλογη αυτή, φαινοµενικά, διάσταση αντιστοιχεί και στην 
υλικοπνευµατική οντότητα της χώρας µου. Που είναι µικρή σε έκταση 

χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για 

να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

ένας ποιητής όταν χρησιµοποιεί για τα πιο αγαπηµένα πράγµατα, τις 

ίδιες λέξεις που χρησιµοποιούσαν µια Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος π.χ. [...]» 

Οδυσσέας Ελύτης: Λόγος στην Ακαδηµία τής Στοκχόλµης, Πηγή: Γ. 

Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Δεύτερη έκδοση, 

Αθήνα, 2002, σελ.1 
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2.1 Tο περιβάλλον  
 «Μια ήπειρος σε μικρογραφία, με δικές της οροσειρές σαν τις 

Άλπεις, δικές της ερήμους και ζούγκλες, τις αρκτικές και 
τροπικές της περιοχές…» 44 

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με 

συνολική έκταση 8.303 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εκτείνεται σε 

μήκος 245 χλμ. και πλάτος που κυμαίνεται από 60 έως 12 

χιλιόμετρα.45 Στον χώρο αυτό εκτείνονται 15 οροσειρές, τρεις 

από τις οποίες έχουν ύψος πάνω από 2000 μέτρα. Τα χρώματα 

της είναι το πορτοκαλί και το πορφυρό, το σκούρο πράσινο και 

το απόκοσμο ροδί του ηλιοβασιλέματος, όπως τόσο 

χαρακτηριστικά περιγράφουν οι Οliver Rackham-Jennifer 

Moody.46 Είναι ένα νησί με κούφιους ογκόλιθους και 

απότομους γκρεμνούς, με βουνά που τέμνονται από ρήγματα 

σαν να ήταν βότσαλα, με παράξενα φυτά, με τρομακτικά 

πουλιά, απόγονοι άγριων θηρίων. Σε αυτήν την εξαίσια αρένα 

παρέλασαν διαδοχικά ξεχωριστοί πολιτισμοί, ο πρωιμότερος εκ 

των οποίων αποτελεί ως ένα βαθμό την κοιτίδα ολόκληρου του 

δυτικού πολιτισμού.»47 
Πολλοί μελετητές έχουν εξερευνήσει μεμονωμένα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τους λαμπρούς αρχαιολογικούς χώρους του 

νησιού, χωρίς όμως να εξετάζεται ή τουλάχιστον να δίδεται επαρκή 

προσοχή στο τοπίο ανάμεσα σε αυτές τις τοποθεσίες και στη 

γενικότερη σύνθεση και ανάλυση των χαρακτηριστικών που 

διαμόρφωσαν αυτόν τον τόπο στην ολότητα του. Διότι η σημερινή 

εικόνα της Κρήτης διαμορφώθηκε στη διάρκεια χιλιάδων χρόνων 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις 

ανθρώπινες παραλείψεις και τις δυνάμεις της φύσης. Η παρούσα 

μελέτη ξεκινάει πολύ πριν από την ανθρώπινη παρουσία και 

εξετάζει τη δημιουργία του ίδιου του νησιού, προσπαθώντας να 

απαντήσει στο ερώτημα τι κάνει την Κρήτη, και επακόλουθα τους 

επιμέρους τόπους της, τόσο ξεχωριστές οντότητες.  

                                                             
44 Oliver Rackham, Jennifer Moody, Η δημιουργία του κρητικού τοπίου, 

μετάφραση: Σμπόνιας Κώστας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2008, σελ. 32 
46 Φασουλάς Χαράλαμπος, Οδηγός υπαίθρου για τη γεωλογία της Κρήτης, εκδ. 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 2001, σελ. 12 
47 Oliver Rackham, Jennifer Moody, ο.π, σελ. 52 
48 Ο.π, σελ. xix, πρόλογος 
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Η γένεση του κρητικού τοπίου  
 

 “Στις τεκτονικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν την 

τοπογραφία. Στην πανίδα του Πλειστόκαινου που 

διαμόρφωσε τη βλάστηση. Στους ανθρώπους της Κρήτης 

που διαμόρφωσαν το τοπίο”48 

 

 

Ο προσδιορισμός της εξέλιξης της Κρήτης από 

τη δημιουργία της μέχρι σήμερα είναι περίπλοκος. Οι 

συνεχείς εναλλαγές ξηράς και θάλασσας, η διάβρωση, 

η ιζηματογένεση και οι φυσικοχημικές διεργασίες 

διαμόρφωσαν το σημερινό ανάγλυφο, το οποίο 

σχηματίστηκε από τα υπολείμματα του ωκεανού της 

Τηθύος και είναι αποτέλεσμα της αλπικής 

ορογένεσης.49 Παρακάτω επιχειρείται μια επιγραμματική 

αναφορά της διαδικασίας της δημιουργίας και εξέλιξης 

του κρητικού τοπίου από τις απαρχές του έως και 

σήμερα.  

135 εκατομμύρια χρόνια πριν τεράστιες μάζες 

πετρωμάτων άρχισαν να συνωθούνται στο υπόβαθρο 

του νησιού, κατά τη γεωλογική περίοδο του Κρητιδικού. 

Η συμπίεση και η τριβή προκάλεσαν την ανύψωση του 

νησιού σε ορισμένα σημεία, την καταβύθιση του σε 

άλλα και τη δημιουργία πολλών ρηγμάτων. Όρη 

αρχίζουν να σχηματίζονται και να αναδύονται από την 

επιφάνεια της θάλασσας. 50 Η Κρήτη βυθίστηκε και 

αναδύθηκε τρεις φορές από το τέλος του 

Παλαιοζωικού ως τη βάση του Μειοκαίνου (αρχή 

Νεογενούς), περίοδο κατά την οποία ήταν καλυμμένη 

από θάλασσα, οπότε και αναδύεται εκ νέου ως τρία 

χωριστά νησιά (ορεινοί όγκοι Λευκών Ορέων, 

Ψηλορείτη και Λασιθιώτικων Ορέων). 51 

                                                             
48

 Οliver Rackham-Jennifer Moody, 2008, ό.π, σελ. 16 
49 Μουντράκης Δημοσθένης, Γεωλογία και γεωτοκτονική εξέλιξη της 

Ελλάδας,  εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 21-27 
50 Οliver Rackham-Jennifer Moody, 2008, ό.π, σελ. 17 
51Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης & Χαρά Ντρίνια,  Γεωλογικά συμβάντα, 

φαινόμενα και παλαιοντολογικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή του 

Αγίου Νικολάου, στο βιβλίο Ο άγιος Νικόλαος και η περιοχή του: 
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12 εκατομμύρια χρόνια πριν, η παλαιογεωγραφική 

διαμόρφωση του Μεσογειακού χώρου, στο όριο Σερραβαλίου- 

Τορτονίου, αποτέλεσε το εμβρυακό στάδιο της σημερινής 

Κρήτης. (εικ. 2,3) Η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η ηπειρωτική Ελλάδα 

αποτέλεσαν για αρκετά εκατομμύρια χρόνια μια ενιαία 

χερσόνησο, η οποία με τη διαδοχή αλλεπάλληλων τεκτονικών 

συμβάντων χωρίστηκε. Τότε, το τμήμα ξηράς, το οποίο ένωνε 

την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα άρχισε να υποβαθμίζεται, 

δημιουργώντας το θαλάσσιο γεωγραφικό χώρο του νοτίου 

Αιγαίου και ιδιαίτερα της Κρητικής λεκάνης, με τη σημερινή του 

μορφή. (εικ. 4) 

Από το τέλος του Κατώτερου Πλειοκαίνου, η Κρήτη 

υφίσταται γενική ανύψωση, γεγονός που συντέλεσε στην 

ανάδυση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού, ήδη από το 

τέλος του Πλειοκαίνου, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 

Πλειστόκαινο χαρακτηρίζεται κυρίως από μεταβολές στο 

ανάγλυφο και στη σύσταση της πανίδας της Κρήτης (εικ. 6). 52 

Κατά τις δραματικές αυτές μεταβολές, ζώα και φυτά 

αναζητούσαν κατάλληλες συνθήκες, πότε ανεβαίνοντας και 

πότε κατεβαίνοντας, χρησιμοποιώντας τα φαράγγια ως 

δρόμους μετακίνησης και καταφύγια. Το αμείλικτο σφυρί της 

εξέλιξης διαμόρφωσε μοναδικές συνθέσεις οργανισμών που 

κέρδισαν τον αγώνα της επιβίωσης τους, τουλάχιστον μέχρι τις 

επόμενες μεγάλες αλλαγές. Οι οργανισμοί αυτοί συνθέτουν την 

πλούσια και ξεχωριστή βιοποικιλότητα που καταγράφουμε 

σήμερα με πλήθος ενδημικών μορφών σε μοναδικές συνθέσεις. 

Στο σύνολο που αντιλαμβανόμαστε σήμερα έχει ασφαλώς 

καταλυτική επίδραση και η μακραίωνη ιστορία του ανθρώπου 

στο νησί. Πολλές από τις επιδράσεις του είναι άμεσα αντιληπτές, 

ενώ άλλες έχουν ενσωματωθεί τόσο βαθιά στο περιβάλλον, 

που δεν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε ως ανθρώπινες 

επιδράσεις. Αυτό όμως που πιο δύσκολα αντιλαμβανόμαστε 

είναι η επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο. 53 

 

                                                                                                                                 
περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Αγίου Νικολάου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, 2010, σελ. 2-9 
52 Ό.π, σελ. 15-17 
53

 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Λευκά Όρη: φυσική 

ιστορία, Χανιά, 2015, Πρόλογος (Πέτρος Λυμπεράκης, Δρ Βιολόγος, 

Χανιά, 2015) 
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η γένεση των βουνών  
 

 

 

 

 

 

 

Τιτάνιες δυνάμεις έσπρωξαν, συμπίεσαν, ανακάτεψαν, 

έσκαψαν, έσκισαν και ανύψωσαν τα πετρώματα της Κρήτης, 

δημιουργώντας τα τέσσερα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα του 

νησιού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν οροπέδια, φαράγγια και 

έντονα καρστικά φαινόμενα, όπως φρέατα, σπήλαια και 

υπόγειους ποταμούς.  

Στα δυτικά βρίσκονται τα Λευκά Όρη ή Μαδάρες, με 

τουλάχιστον 20 κορυφές που ξεπερνούν τα 2200 μέτρα και την 

ψηλότερη, τις Πάχνες, να αγγίζει τα 2453 μέτρα. Στο κεντρικό 

μέρος της εκτείνεται ο Ψηλορείτης ή Ίδη, που είναι και το 

ψηλότερο ορεινό συγκρότημα του νησιού, με ψηλότερη κορυφή 

τον Τίμιο Σταυρό στα 2456 μέτρα. Ανατολικά του Ψηλορείτη 

βρίσκεται η Δίκτη ή Λασιθιώτικα Βουνά με υψόμετρο 2148 μέτρα, 

ενώ, τέλος, ακόμη πιο ανατολικά εκτείνονται τα Όρη της 

Θρυπτής ή Όρη της Σητείας, με υψόμετρο 1476 μέτρα.54 

Τις μεγάλες οροσειρές πλαισιώνουν μικρότεροι ορεινοί 

όγκοι, aνάμεσα στους οποίους σχηματίζονται εύφορες 

πεδιάδες αλλά και οροπέδια. Τα οροπέδια αποτελούν ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Κρήτης, μιας και στην ηπειρωτική Ελλάδα 

δεν υπάρχουν τόσα πολλά. Η Κρήτη αριθμεί γύρω στα 

εικοσιπέντε οροπέδια και εκατό φαράγγια. Και τα δύο 

δημιουργήθηκαν από τάσεις εφελκυσμού, αποτελώντας τεμάχια 

του γήινου φλοιού μεταξύ ρηγμάτων που καταβυθίστηκαν. Στο 

κρητικό ανάγλυφο συναντώνται ακόμα περισσότερα από 4500 

χαρτογραφημένα σπήλαια –σπηλαιοβάραθρα, αρκετά εκ των 

οποίων έχουν θρησκευτική ή ιστορική αξία.  

                                                             
54

 Μουντράκης Δημοσθένης, Γεωλογία και γεωτοκτονική εξέλιξη της 

Ελλάδας,  εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 51 
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H γένεση των Οροπεδίων  
 

 

 

 

Η ιστορία των οροπεδίων είναι μια σύγκρουση ανάμεσα 

στις διεργασίες διεύρυνσής τους και στη φυσική τάση των 

λεκανών να γεμίζουν με κορήματα, χαλίκια, υπολείμματα του 

ασβεστόλιθου και κονιορτό της Σαχάρας.  Από τη στιγμή που 

ένα οροπέδιο αρχίζει να σχηματίζεται, με τη βοήθεια του νερού 

που συγκεντρώνει από τη βροχή και την τήξη του χιονιού, 

διαλύει τον ασβεστόλιθο και εξομαλύνει το γωνιώδες 

περίγραμμα του.    
Όλα τα οροπέδια απαντούν σε ασβεστολιθικές περιοχές, 

με εξαίρεση ορισμένα όπου στη μια πλευρά τους υπάρχουν 

φυλλίτες. Ο πυθμένας τους είναι σε ποικίλο ύψος καλυμμένος 

με διάφορα υλικά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το τυπικό 

εδαφικό κάλυμμα ενός οροπεδίου είναι μια βαθιά 

καστανοκίτρινη ιλύς που εκτείνεται πάνω σε κοκκινόχωμα ή σε 

ασβεστολιθικά χαλίκια, αποτελείται εν μέρει από υλικά που 

προέρχονται από τη διάλυση του υποκείμενου ασβεστόλιθου 

και εν μέρει από κονιορτό.  

Τα οροπέδια συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες νερού 

από τη βροχή και την τήξη του χιονιού. Η μορφή απορροής των 

νερών διαφέρει, κυρίως με το αν υπάρχει ή όχι ένα κατάλληλο 

σπήλαιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χώνος.  

Εναλλακτικά, η αποστράγγιση των νερών γίνεται μέσα από 

καταβόθρες που υπάρχουν στον πυθμένα τους.  

Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι το μεγαλύτερο οροπέδιο της 

Κρήτης, ανάμεσα στις βουνοκορυφές της Δίκτης, με εμβαδόν 

Σχέδιο: Η Κρήτη των 100 φαραγγιών και 25 οροπεδίων 
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είκοσι πέντε τετραγωνικά χιλιόμετρα, διαστάσεις 11 χιλιομέτρων 

στον άξονα Ανατολή - Δύση και 6 χιλιομέτρων στον άξονα 

Βορρά – Νότο και βρίσκεται σε υψόμετρο 850. Κοντά στο 

Οροπέδιο Λασιθίου βρίσκονται τα οροπέδια του Λιμνάκαρου, 

του Νίσημου και του Καθαρού. Με το τελευταίο εκ των οποίων, 

το Οροπέδιου Λασιθίου συνδέεται με το φαράγγι του Χαβγά, το 

οποίο ωστόσο έχει τόσο έντονα υποστεί την επίδραση της 

διάβρωσης, ώστε μόνο κατ΄ όνομα αποτελεί φαράγγι. 

Καταλήγει στον ομώνυμο ποταμό χαβγά, ο οποίος διασχίζει το 

οροπέδιο και χάνεται στο χώνο, στο βορειοδυτικό άκρο του 

Οροπεδίου.  

Ωστόσο, κατά το παρελθόν, λέγεται ότι το Οροπέδιο 

ήταν λίμνη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποστράγγιση 

των νερών που γινόταν μέσω του χώνου, δεν επαρκούσε και 

έτσι αυτό χαρτογραφούταν ως λίμνη. Ωστόσο, τις τελευταίες 

δεκαετίες, η καταβόθρα του δραστηριοποιήθηκε περισσότερο, 

προφανώς λόγω μεταβολών που μείωσαν το βαθμό 

απόφραξης των υπόγειων σπηλαίων. Ως παλαιότερος χώνος 

του Οροπεδίου, ακόμα, αναφέρεται το λατρευτικό σπήλαιο 

Δικταίον Άντρον, κοντά στον οικισμό Ψυχρό. Σε απόλυτη 

αντιστοιχία, στον Ψηλορείτη, το λατρευτικό σπήλαιο Ιδαίον 

Άντρον, αναφέρεται και αυτό ως παλαιότερος χώνος του 

Οροπεδίου της Νίδας.  

 

 
Σχέδιο: Τομή Οροπεδίου 
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 
 

 
Πού αρχίζει  και  πού τελειώνει  ένα Οροπέδιο;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η οριοθέτηση, αποτελεί την πρωταρχική ανάγκη για την ίδια 

την ύπαρξη του ατόμου αφού συνειδητά ή ασυνείδητα 

οριοθετεί έννοιες, καταστάσεις, φαινόμενα, γεγονότα ώστε 

να αντιληφθεί τη θέση του στον κόσμο»      

 
        

                                                                 Ιουλία & Ιωσήφ Στεφάνου 
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Όριο  

 
Υπαρκτά ή εννοιολογικά τα όρια περιβάλλουν, 

πραγματοποιούν και ταυτόχρονα προβάλλουν τα πράγματα 

στην αντίληψη μας. Μέσω της οριοθέτησης, δηλαδή, ο κόσμος 

γίνεται ορατός στον άνθρωπο. Ολόκληρη η ανθρώπινη 

ύπαρξη βασίζεται σε μια διαρκή οριοθέτηση : μια συνεχή 

συνειδητή και συνάμα ασυνείδητη διεργασία, μέσω της οποίας 

το άτομο εντοπίζει, επινοεί και επιβάλλει όρια κάθε μορφής, 

προκειμένου να οργανώσει και να περιγράψει τον κόσμο σε 

σαφή νοητικά και αντιληπτικά σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η 

πραγματικότητα μετασχηματίζεται και διαιρείται σε συγκεκριμένα 

σύνολα και ενότητες, τα οποία μπορούμε ως εκ τούτου να 

συλλάβουμε, να αφομοιώσουμε και τελικά να ονομάσουμε 

προσδίδοντας τους δηλαδή ένα νόημα, ένα διακριτό 

περιεχόμενο, έναν ορισμό. 55 
Υποδιαιρώντας λοιπόν το χώρο σε μικρότερες ενότητες, 

ορίζουμε μικρότερους χώρους, διακριτούς ή και όχι. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, τα όρια υπάρχουν ήδη και ο χώρος 

που περικλείουν έχει ένα διακριτό περιεχόμενο, έναν ορισμό, 

ονομάζεται  Οροπέδιο. Περιέχει όρος και πεδίον, όπως 

φανερώνει η ετυμολογία της λέξης, δηλαδή βουνά και πεδιάδα. 

Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι αποτελούν το όριο της περιοχής, που 

τη χωρίζει και τη διαφοροποιεί από τις γύρω, προσδίδοντας σε 

αυτήν ιδιαίτερα γνωρίσματα.  

Ευρισκόμενος κανείς μέσα στη λεκάνη του Οροπεδίου 

τα όρια του ορίζοντα είναι συγκεκριμένα και αμετάβλητα. Είναι η 

κορυφογραμμή των βουνών που κλείνει γύρω του. Έτσι λοιπόν, 

δια μέσου της οριοθέτησης εικόνων, εννοιών, μορφών, 

αισθημάτων και τόπων, καθορίζουμε ταυτόχρονα το εύρος, την 

έκταση και το πέρας του κόσμου μας. Αυτοπεριοριζόμαστε 

δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εκδοχή της πραγματικότητας και σε 

μια αντίστοιχη οπτική μέσα από την οποία εκλαμβάνουμε τα 

πράγματα.  

                                                             
55 Ιουλία & Ιωσήφ Στεφάνου, Τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία 

προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των τόπων. Περιγραφή την εικόνας 

της πόλης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2003, σελ. 65 
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Ωστόσο, μέσα από τη συγκεκριμένη διερεύνηση 

ενδεχομένως να προσεγγίσουμε εκ νέου τα όρια της ίδιας μας 

της αντίληψης.  Γιατί, για παράδειγμα, αναλογιζόμενοι τα λόγια 

του Heidegger, στο κείμενο του «Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι», 

το όριο δεν είναι αυτό στο οποίο κάτι σταματά, αλλά όπως 

είχαν αναγνωρίσει οι αρχαίοι Έλληνες, το όριο είναι εκείνο απ’ 

όπου κάτι αρχίζει την ουσία του.56 Έτσι, λοιπόν γεννιέται ο 

προβληματισμός αν το όριο του Οροπεδίου είναι η 

κορυφογραμμή των βουνών ή μήπως το όριο εκτείνεται μέχρι 

τους πρόποδες των βουνών στην αθέατη πλευρά τους; Τα όρια 

βέβαια, μεταβάλλονται, εξασθενούν και αναμορφώνονται 

συνεχώς, Η ισχύς, η έκταση και το σχήμα τους υπόκεινται 

αναπόφευκτα σε διαρκείς μεταλλάξεις.   

 

 

 

                                                             
56

 Heidegger Martin, Kτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι, παράρτημα του 

βιβλίου Αρχιτεκτονική και κατοίκηση, Παύλος Λέφας, εκδ. Πλέθρον, 

2008 
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Περίγραμμα  

 
Είναι η γραμμή που τυλίγει τη μορφή και αυτή η γραμμή, 

από μικτά πολλές φορές σχήματα καταλήγει σε μια και μόνο 

καθαρή γραμμή. Αποτελεί τον κώδικα της ταυτότητας και της 

φυσιογνωμίας ενός τόπου και περιγράφει τα ιδιαίτερα μορφικά 

χαρακτηριστικά του. Το περίγραμμα, όπως το ορίζουν η Ιουλία 

και Ιωσήφ Στεφάνου στο βιβλίο τους με τίτλο Περιγραφή της 

εικόνας της πόλης-Τα περιγράμματα: βασικά στοιχεία 

προσδιορισμού των τόπων, είναι μια γραμμή με μνημειακές 

βαρύτητες και παίζει καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση του 

πνεύματος του τόπου . Η γραμμή αυτή περικλείει τη μορφή ενός 

κτηρίου, μιας γειτονιάς, ενός οικισμού αλλά και μιας ολόκληρης 

γεωγραφικής ενότητας, εστιάζοντας στα σημαίνοντα στοιχεία 
τα εσώκλειστα εμπεριέχουν.57 

                                                             
57 Ιουλία & Ιωσήφ Στεφάνου, 2003, ό.π,  σελ. 162   
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ΟΡΟΠΕΔΙΟ (ΤΟ) : η πεδινή έκταση σε ορεινό σχηματισμό (βουνό 

ή λόφο), [ΕΤΥΜ. < όροπέδιον < όρος + πεδίον]58 

  

ΟΡΟΠΕΔΙΟ(ΤΟ): Μεγάλη έκταση γης, επίπεδη ή κάπως 

κυματοειδής, που βρίσκεται επάνω σε βουνό. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πού επομένως αρχίζει και που τελειώνει ένα Οροπέδιο; 

Στους πρόποδες των βουνών στην αθέατη πλευρά τους ή στη 

κορυφογραμμή των βουνών που το περικλείουν; Ή μήπως 

τελικά τα όρια του βρίσκονται πολύ πιο μακριά; Στη γραμμή του 

ορίζοντα. Εκεί όπου σταματάει το βλέμμα; Στη απρόσκοπτη θέα 

που απολαμβάνεις από τις κορυφές των βουνών;  

Για την απάντηση του ως άνω ερωτήματος, θεωρήθηκε 

εξ αρχής δεδομένη η συμμετοχή πολλαπλών μεταβλητών για 

τον καθορισμό των ορίων. Εκτός λοιπόν από τα κριτήρια 

γεωμορφολογίας, χρήσεων γης ή και βλάστησης που 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ανάλυση τοπίων, θα 

χρησιμοποιηθούν και νέες μελέτες, όπως οι μελέτες θέασης. Τα 

προαναφερθέντα στοιχεία είναι μεν βασικά εργαλεία ερμηνείας 

του τοπίου, αλλά συνήθως οδηγούν σε γενικές ή στατικές 

ενότητες τοπίου. Για την εξασφάλιση μιας πολύπλευρης 

προσέγγισης του τοπίου απαραίτητος ήταν ένας συνδυασμός 

των ανωτέρω μεταβλητών. 

 

 
 

                                                             
58 Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Δεύτερη 

έκδοση, Αθήνα, 2002 
59

 Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, Συλλογικός Τόμος, εκδ. Ίδρυμα 

Τριανταφυλλίδη, 2013 
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Ανάγνωση του χώρου μέσα από την κίνηση  

 

 
Οι μελέτες θέασης καταγράφουν οπτικές φυγές, 

λαμβάνοντας υπόψη τους ένα σημείο ή ένα σύνολο σημείων 

θέασης και το φυσικό ανάγλυφο. Στη διαδικασία αυτή 

ακολουθούνται κάποιες συμβάσεις που κυρίως έχουν να 

κάνουν με την κλίμακα στην οποία πραγματοποιούνται και με τη 

δειγματική λήψη σημείων θέασης.60  

Δια μέσου αυτών των μελετών, τα όρια κάποιων 

ενοτήτων τοπίου, που είχαν ορισθεί μέσω των παραδοσιακών 

μεταβλητών επιβεβαιώνονται, ενώ άλλες φορές διευρύνονται, 

προτείνοντας  διαφορετικές ενότητές, ακόμα και μη 

συνεχόμενες.61 Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν σε φόρμες 

μεταβλητές, υπογραμμίζοντας ότι τα τοπία δεν σταματούν σε 

σταθερές γραμμές και ότι ακόμα και οι μακρινοί, μεταβλητοί και 

με ασυνεχή παρουσία ορίζοντες ανήκουν σε αυτά.  

Στόχος των ακόλουθων μελετών θέασης είναι η 

καταγραφή με ένα σύνθετο αλλά αφαιρετικό τρόπο της 

αντιληπτής έννοιας των τοπίων αλλά και του βαθμού εκθέσεως 

τους. Με τον τρόπο αυτό, ανακαλύπτουμε κρυμμένα τοπία, τα 

οποία παραμένουν απρόσιτα, αφού είναι πέραν από των 

βασικών αξόνων ανάπτυξης.   

Παρακάτω παρατίθενται τέσσερις χάρτες. Στους τρεις 

πρώτους έχουν επιλεχθεί σημεία εντός του αυχένα του 

Οροπεδίου, ενώ στους δύο επόμενους σημεία από δύο 

βουνοκορυφές, απ’ όπου και συμπεραίνεται ότι το βλέμμα δεν 

περιορίζεται στο όριο των βουνών, αλλά επεκτείνεται πολύ 

περισσότερο πέρα απ’ αυτό. Το οροπέδιο πια φαντάζει ένα 

μεγάλο μπαλκόνι, ένα παρατηρητήριο της ανατολικής κρητικής 

υπαίθρου.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Κ. Μανωλίδης, 2003, ό.π, σελ. 33 
61 ό.π, σελ. 26 
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Χάρτης αριστερά: Σημείο μελέτης: Θέση Χώνος 

Χάρτης πάνω δεξιά: Σημείο μελέτης: Θέση Κουδουμαλιά 

Χάρτης κάτω δεξιά: Σημείο μελέτης: Καρδαμούτσα  
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Χάρτης αριστερά: Σημείο μελέτης: Κορυφή Αγίου Πνεύματος 

Χάρτης δεξιά: Σημείο μελέτης:  Κορυφή Ζάρωμα 
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2.2τ 
Μύθος & Λόγος 
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Η ανάλυση του τόπου θα εστιάσει αρχικά στο 

μυθολογικό απόηχο της περιοχής, γιατί η φυσιογνωμία ενός 

τόπου εμπεριέχει το μύθο και το λόγο. Ο τελευταίος αποτελεί 

την γλώσσα του νου, ενώ ο πρώτος την γλώσσα της ψυχής. Ο 

λόγος γέννησε την λογική σκέψη, η οποία με την ύπαρξη του 

μύθου γίνεται αναλογική. Τα δύο παραπάνω στοιχεία εάν τα 

ενοποιήσουμε παράγουμε την οντότητα του τόπου. Καθώς η 

φυσιογνωμία αποτελεί την γνώμη, που αναπτύσσουμε για την 

έκφραση μιας οντότητας, ο λόγος και ο μύθος οδηγούν το όν 

στον τόπο να αποκτήσει συνειδητότητα. Ο μύθος ενός τόπου 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την χωρική του ενότητα. 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Ιουλία & Ιωσήφ Στεφάνου, 2003, ό.π,  σελ. 84 
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Ο μύθος αποτελεί περιουσία της Τέχνης και είναι μια 

ανεξάντλητη πηγή από ιδέες, γοητευτικές εικόνες, συναρπαστικά 

θέματα, αλληγορίες και σύμβολα. Χάρη στην απλότητα, τη 

σφαιρικότητα της αφήγησης και τον αλληγορικό τους 

χαρακτήρα, οι μύθοι γοητεύουν και δεσμεύουν τη σκέψη. 

Αποτελούν απαύγασμα της λαϊκής σοφίας από την 

παρατήρηση του φυσικού κόσμου και της κοινωνικής 

συμπεριφοράς του ανθρώπου.63 Ο μύθος δηλώνει κάτι που 

μοιάζει ολοφάνερα ψευδές, μόνο και μόνο για να αποκαλύψει 

δια μέσου αυτού την αλήθεια. Υποδεικνύει μιαν κατεύθυνση, 

χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Μας οδηγεί σε μια ξεχασμένη 

μυητική σφαίρα, όπου η γνώση βασίζεται στην προσωπική 

εμπειρία και ερμηνεία και όχι σε απόλυτα δόγματα. Μύθους 

εξάλλου χρησιμοποιούσαν αιώνες πριν, ο Ησίοδος, ο Αίσωπος, 

ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, Ο Οβίδιος ακόμα και ο Χριστός, για 

τη διδασκαλία των υψηλότερων ηθικών εννοιών στους μαθητές 

τους.  

Στον αντίποδα του μύθου καραδοκεί πάντα η ιστορία, 

υπογραμμίζοντας την ανακρίβεια του πρώτου. Πολλοί 

πιστεύουν ότι η ιστορία είναι πιο αξιόλογη από τη μυθολογία, 

διότι δεν εμπεριέχει τεχνητές εξιδανικεύσεις, ενώ άλλοι ότι η 

ιστορία είναι απλά μια καταγραφή της πραγματικότητας, και ότι 

η πραγματική αλήθεια κρύβεται στους μύθους. Σε κάθε 

περίπτωση, εν αντιθέσει, με την ιστορία, η οποία είναι εύκολο να 

αναιρεθεί, να διαγραφτεί και να παραγραφτεί, η μυθολογία είναι 

εξαιρετικά δύσκολο ν’ αλλάξει, γιατί είναι πιο βαθιά στερεωμένη 

μέσα στη συλλογική συνείδηση ενός λαού.64 Επιπλέον, η 

μυθολογία, πέραν των μυθοπλαστικών ιστοριών που έχει 

δημιουργήσει εμπεριέχει πανανθρώπινες ιδέες και αξίες.  Όταν ο 

Πλάτων, εξάλλου, καταλαβαίνει πως δεν αρκεί η σωκρατική 

διαλεκτική, για να ολοκληρώσει τη σκέψη του, υπερβαίνει το 

λόγο και καταφεύγει στο μύθο.  

                                                             
63

 Σπυροπούλου Ζωή, Ανθρωπιστικό σχολείο -Θεωρία και Πράξη, 

μέρος 2ο, απόσπασμα από Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο, 5- 7 Οκτωβρίου 2012, όπως επισκέφτηκε στον 

ιστότοποhttp://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_

spyropoulou.pdf, σελ. 4, στις 30.02.17 
64Ν. Λυγερός, Ιστορία και μυθολογία ως δημιουργικά στοιχεία της 

πραγματικότητας, όπως επισκέφτηκε στον 

ιστότοπο   http://www.lygeros.org/2012-gr.php, στις 02.03.17 

 

http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.lygeros.org/2012-gr.php
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«Η ψυχή της Κρήτης είναι αρσενική. Την έπλασε ο πάταγος του 

πολέμου. Την έπλασε ο Δίας, που ήρθε να ζητήσει καταφυγή στις βαθιές 

της σπηλιές. Ο νήπιος θεός, που μεγάλωσε μέσα στην κλαγγή των 

αρμάτων που έπνιγαν τα βρεφικά του θρηνολογήματα, μη λάχει και τον 

νιώσει ο σκληροτράχηλος πατέρας ο Κρόνος. Ο μύθος είναι 

αποκαλυπτικός. Ερμηνεύει την ιδιοσυστασία ενός ολόκληρου λαού, που 

η μοίρα, τον έριξε ανάμεσα σε μεγάλα και δυνατά έθνη. Μονάχα με το 

σιδεροχυμένο φρόνημα μπόρεσε να τους αντισταθεί και να υπάρξει. Η 

Κρήτη είναι ο αρχέγονος Δίας, ο Γιούχτας, ο πλασμένος από πέτρα, ο 

ακαταγώνιστος. Είναι και ο δίκαιος Μίνωας, ο κριτής του Άδη. (…) Όταν 

συλλογιέμαι την Κρήτη, συλλογιέμαι τους ανθρωποθεούς της. Τους 

ανθρώπους της, που κατακτούν την διάρκεια με την ένταση. Τους θεούς 

της, που είναι τόσο κατανυχτικά ανθρώπινοι.»65 

 

 

                                                             
65

 Παναγιωτόπουλος ,άρθρο στο περιοδικό «ΗΩΣ» , επετειακό τεύχος 

για την Κρήτη, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο  

http://boraeinai.blogspot.gr/ στις 06.09.16 

http://boraeinai.blogspot.gr/
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Ο μυθολογικός απόηχος της Κρήτης συνεχίζει να 

υφίσταται και να διαιωνίζεται σε μια ιδιότυπη τοπογραφία 

τμήματος της ανατολικής Κρήτης. Τρία βουνά φιλοξενούν το 

βάρος του μύθου, η Δίκτη, η Ίδη και το όρος Γιούχτα. Ο τόπος 

γέννησης, ο τόπος ανατροφής και το μνήμα του αρχέγονου 

θεού Δία, αντίστοιχα.  

Αν και μπορεί να απέχουν μεταξύ τους αυτά τα τρία 

βουνά ωστόσο δημιουργούν ιδιότυπες σχέσεις μεταξύ τους, 

τόσο σε επίπεδο κάτοψης, όσο και σε τομή. Πιο συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται στις ανωτέρω εικόνες τα δύο βουνά στέκονται 

αντικριστά το ένα δίπλα στο άλλο, πάνω από τα σύννεφα και 

θαρρεί κανείς σαν να συνομιλούν. 
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Παναγιωτάκης Ρουσσέτος, Οροπέδιο Λασιθίου: ο τόπος που γέννησε 

του θεούς των Ελλήνων 

 

Μύθος:  

Ταξίδι στη φαντασία ή στην πραγματικότητα;  
 

 

 

 

 

«Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, 

είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα. 

Κι η φρίκη δεν κουβεντιάζει γιατί είναι ζωντανή, 

γιατί είν’ αμίλητη και προχωράει…» 
 

Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος Σταθμός, στίχοι 83-86 
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Ο θεός Κρόνος, ήταν ο νεώτερος από τους Τιτάνες, 

τους υιούς του Ουρανού και της Γαίας  ή κατά άλλο μύθο 

του Ωκεανού και της Τηθύος.66. Ο πατέρας του Ουρανός, μη 

θέλοντας να συνεχιστεί η δημιουργία του, γκρέμιζε τα παιδιά του 

στα Τάρταρα (τα βύθιζε στα έγκατα της γης). Επί της βασιλείας 

του Κρόνου, η οποία είναι η δεύτερη φάση της δημιουργίας, 

γεννιόνται πλάσματα που ανήκουν στην ηθική τάξη, σε 

αντίθεση με τα πλάσματα της βασιλείας του Ουρανού 

(Κύκλωπας, Τιτάνας), οι οποίοι είναι άγριες φυσικές δυνάμεις. 

Ανάλογα η Νύχτα γέννησε τον Θάνατο, τον Ύπνο, τις Μοίρες, 

την Νέμεση, την Έρι, και αυτή τον Πόνο, τις Μάχες, τον Όρκο 

κ.ο.κ.67  

Ο Κρόνος επανέλαβε το έργο του πατέρα του Ουρανού, 

καταπίνοντας τα παιδιά της αδελφής του και συζύγου του Ρέας. 

Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά του. Έτσι είχε καταπιεί στην αρχή την 

Εστία, την Δήμητρα, την Ήρα, τον Πλούτωνα και τον 

Ποσειδώνα, οπότε, αγανακτισμένη η Ρέα κατέφυγε στο Δικταίον 

Άντρον στις βόρειες πλαγίες του όρους Δίκτη68, για να 

προστατεύσει το βρέφος από το πατροκτόνο Κρόνο, στον 

οποίο έδωσε να καταπιεί αντί του νεογέννητου έκτου τέκνου του, 

Δία, λίθο σπαργανωμένο. Εκεί, οι Κουρήτες,69 προκαλούσαν 

θόρυβο για να καλύψουν το κλάμα του μωρού, και να μην 

ακούσει ο Κρόνος, η κατσίκα Αμάλθεια έδινε το γάλα της στον 

Δία και οι νύμφες της Κρήτης τον φρόντιζαν. Έτσι την βασιλεία 

του Κρόνου διαδέχθηκε η βασιλεία του Δία, του θεού της τάξεως 

και της αρμονίας στον κόσμο.70 Επίσης, σε αυτό το σπήλαιο 

έφερε αργότερα ο Δίας την Ευρώπη, κόρη του βασιλιά 

Αγήνορα ή Φοίνικα από τη Συρία μεταμορφωμένος σε ταύρο. 71 

 

 

 

 

                                                             
66

 Η Κρήτη σχηματίστηκε από τα υπολείμματα του ωκεανού της Τηθύος. 
67 Pierre Grimal, Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας, μτφρ: 

Ατσάλος Β., εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 377 
68 τίκτω > δίκτω > Δίας και Δίκτη 
69  Οι Κουρήτες αναφέρονται ως οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης και 

εικάζεται, χωρίς ασφαλή ετυμολογική εξήγηση όμως, ότι το όνομα 

Κρήτη και Κρήτες προέρχεται από τη λέξη Κουρήτες (Κ – ου –ρήτες). 
70 Pierre Grimal, ό.π , σελ. 379 
71 Πετράκης Γιώργος, Οροπέδιο Λασιθίου, Ο τόπος των Θεών και των 

θρύλων, εκδ. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, 2007, σελ. 32 

http://www.apologitis.com/gr/ancient/kronos.htm#ΩΚΕΑΝΟΣ
http://www.apologitis.com/gr/ancient/tafi_ethima.htm
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Εικόνα 1: Tiziano Vecellio, Η αρπαγή της Ευρώπης  

Εικόνα 2: Peter Paul Rubens, Ο Δίας τρώει τα παιδιά του, (Saturn Devouring His Child) 

Εικόνα 3: Κουρήτες χορεύουν γύρω από τον Δία βρέφος 
Εικόνα 4: Cornelis van Haarlem, Γιγαντομαχία, (The Fall of the Titans 
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Η αλήθεια του μύθου  
 

 

Ο Κρόνος μοιάζει να ταυτίζεται με το χρόνο. Ο χρόνος 

είναι μια πλάνη, μια αυταπάτη, που σαν Κρόνος καταπίνει τα 

θνητά παιδιά του Σύμπαντος, μέχρι εκείνα να αντιληφθούν την 

αιώνια φύση τους και να τον υπερβούν. Αναπνέει ρυθμικά, 

εισπνέει και εκπνέει, οδηγώντας τα όντα στη φυσική τους 

φθορά, γεννώντας ζώα, φυτά, πλανήτες, ανθρώπους, 

πολιτισμούς.72 Σε μια άλλη ερμηνεία του μύθου, ο χρόνος, ως 

άλλος Κρόνος, καταπίνει τα συμβάντα του παρελθόντος, 

εξαφανίζοντας αυτά από τη μνήμη του ανθρώπου. 73 

Οι Κουρήτες, οι οποίοι για να σκεπάσουν τα κλάματά του 

βρέφους, χόρευαν ένα ζωηρό, πηδηχτό χορό, με πολύ θόρυβο, 

χτυπώντας τα σπαθιά και τις ασπίδες τους και βγάζοντας 

δυνατές κραυγές. Ονομάστηκε «πυρρίχιος» χορός και θεωρείται 

ως η καταγωγή του χορού, στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο.74 

Θεωρείται ακόμα ότι εκεί ξεκίνησε και η μουσική παράδοση του 

νησιού, όταν οι Κουρήτες κατασκεύασαν, ως δώρο προς τη 

Ρέα, το πρώτο τύμπανο τεντώνοντας δέρμα ζώου και 

συνέθεσαν την πρώτη μουσική από τον κροταλισμό των 

δοράτων.  

 
 

 

«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ 

οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο 

Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο 

φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν 

χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν 
όρει πεπυκασμένω υλήεντι»75 

 

 
                                                             
72Βαγιαννοπούλου Νίκη, Η μυστηριακή δύναμη των γιορτών στο περιοδικό Νέα 

Ακρόπολη, Τριμηνιαίο περιοδικό φιλοσοφικής έρευνας, Η φιλοσοφία στην 

καθημερινότητα, εκδ. Νέα Ακρόπολη, Τεύχος 116, Αθήνα, 2005, σελ. 16 
73 http://www.apologitis.com/gr/ancient/kronos.htm 
74 Ο σημερινός χορός Ποντίων και Κρητικών είναι εξέλιξη του αρχαίου Πυρρίχιου 

χορού των Κουρητών.  
75 Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Σύλλογος Καθηγητών 

Κωνσταντινούπολης,1889 

 

http://www.apologitis.com/gr/ancient/kronos.htm
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
       
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (5.000 π.Χ.) 

Το Λασίθι κατέχει ομφαλική θέση όχι μόνο στη σφαίρα του 

μύθου, αλλά και στην αρχαιολογία. Όπως μαρτυρούν 

αρχαιολογικές ανασκαφές και άλλες μαρτυρίες στο Λασίθι 

συναντάτε στα βάθη της αρχαιότητας η ανθρώπινη παρουσία, 

από την Νεολιθική εποχή, 5.000 χρόνια πριν. Σταθεροποιείται την 

πρώιμη Μινωική περίοδο (3.500-2.600 π.Χ.) και στη συνέχεια στη 

διάρκεια της πρωτομινωικής εποχής (2.600-2.000 π.Χ.) 

αναπτύσσεται αξιόλογος πολιτισμός. Οι κατατρεγμένοι όμως από 

την κάθοδο των Δωριέων Μινωίτες, καταφεύγουν το 1.100 π.Χ. 

στο απότομο ύψωμα Καρφί, βόρεια του Λασιθίου κρατώντας 

ζωντανό το μινωικό πολιτισμό, έως το 725 π.Χ., όταν εγκατέλειψαν 

τον οικισμό και εγκαταστάθηκαν σε γειτονικό μέρος στην κορυφή 

του υψώματος Παπούρα, βορειοανατολικά του χωριού Λαγού.  

Δυστυχώς δεν έχουν γίνει συστηματικές αρχαιολογικές 

έρευνες στην περιοχή αυτή και αυτές που πραγματοποιήθηκαν 

στο παρελθόν είχαν περισσότερο θηραματικό, παρά επιστημονικό 

χαρακτήρα. Έτσι, πολλά ευρήματα παραμένουν καλά κρυμμένα 

ακόμα, αρχαιολογικά μυστικά, άγνωστης σπουδαιότητας και 

αρχαιολογικής αξίας. 76 

 

 

 

                                                             
76

 Παναγιώτακης Γεώργιος, Το Λασίθι στην πορεία του χρόνου, εκδ. 

Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερσονήσου, Αρχιερατική επιτροπεία 

Λασιθίου, Ηράκλειο Κρήτης, 2002, σελ. 19 
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ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -  Β’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (620 π.Χ. μέχρι 

1.204 π.Χ.) 

Οι περίοδοι που κλείνονται στο διάστημα αυτό, δηλαδή η 

αρχαϊκή, η Κλασσική, η Ρωμαϊκή και η Ελληνιστική, δεν άφησαν 

δυστυχώς εμφανή ίχνη στο Λασίθι. Αλλά και η Α’ και η Β’ 

Βυζαντινή περίοδος μας τροφοδοτούν με ελάχιστες γνώσεις γύρω 

από την ιστορία του. Γύρω στον 4ο μ.Χ. αιώνα το Λασίθι είναι μια 

πυκνοκατοικημένη περιοχή και ένας αξιόλογος οικισμός 

αναπτύσσεται στην Καρδαμούτσα, ενώ μικρότεροι στου 

Αυγουστή και στους Μαγατζέδες. Επίσης μεμονωμένες αγροικίες 

υπάρχουν διάσπαρτες σε πάνω από 20 διαφορετικά σημεία, στην 

περίμετρο του Οροπεδίου, μεταξύ των οποίων και στον Άγιο 

Σάββα, στο νεκροταφείο του Αβρακόντε, στα ερείπια του ναού 

Σέργιου και Βάκχου, στο νεκροταφείο του Γεροντομουρί και στο 

μικρό ναό της Αγίας Άννας, στο νεκροταφείο του Τζερμιάδου.  

 

ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ (824- 961 π.Χ.) 

Οι Άραβες Σαρακηνοί ως κουρσάροι που ήταν κατοίκησαν 

κυρίως στα παράλια. Οι ντόπιοι Κρητικοί στην προσπάθεια 

αναζήτησης προστασίας κατέφυγαν στα φυσικά οχυρά του 

Λασιθίου, διασώζοντας έτσι την θρησκεία, τις παραδόσεις, τα ήθη 

και τα έθιμα τους. Τα μοναδικά στοιχεία που θυμίζουν στο Λασίθι 

την δύσκολη εποχή της Αραβοκρατίας είναι ορισμένα τοπωνύμια, 

που επιβιώνουν ακόμα και 

σήμερα, όπως του Σαρακηνού το ύψωμα, στη ΒΔ πλευρά της 

Δίκτης, του Σαρακηνού ο Τρόχαλος στο Μέσα Λασίθι, και του 

Σαρακηνού το Μετόχι, επίσης στο Μέσα Λασίθι. 77 

 

ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1.204- 1669) 

Μετά την οριστική κατάληψη της Κρήτης από τους Ενετούς, 

άρχισαν οι αυθαιρεσίες και καταπιέσεις με φορολογίες, οι σκληρές 

αγγαρείες και οι παραχωρήσεις μεγάλων εκτάσεων γης στους 

νέους αποίκους, καταπατώντας έτσι τους αυτόχθονες κατοίκους. 

Συνέπεια αυτής της σκληρής τακτικής ήταν ο ξεσηκωμός, οι 

σκληροί δηλαδή αγώνες και η εξέγερση των Κρητικών κατά των 

κατακτητών. Το Λασίθι με την φρουριακή μορφή του και την 

φυσική οχυρωματική θέση του έπαιξε πρωταρχικής σημασίας 

ρόλο, αφού λειτούργησε ως ορμητήριο όλων των επαναστατικών 

                                                             
77

 Σπανάκης Γ.  Στέργιος, Ιστορικά Λαογραφικά Οροπεδίου 

Λασιθίου, ομιλία στο αναπτυξιακό συνέδριο για το Οροπέδιο 

Λασιθίου, 1983 
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κινημάτων που τροφοδοτούσε ποικιλοτρόπως, διότι εκτός της 

σπουδαίας θέσης τους είχε παράλληλα την δυνατότητα να θρέψει 

πολλούς επαναστάτες λόγω της παραγωγικότητας του. Οι συχνές 

εξεγέρσεις κατά των Ενετών που ξεκινούν από το Λασίθι , 

δημιούργησαν μια επικίνδυνη όχληση για τους Ενετούς. 

Προκειμένου λοιπόν να απαλλαγούν από τον εφιάλτη αυτό 

διέταξαν την ερήμωση του Οροπεδίου, η οποία κράτησε για δύο 

και παραπάνω αιώνες (1284- 1514).Οι κάτοικοι του Λασιθίου 

εξορίζονται, τα χωριά κατεδαφίζονται και εξαφανίζονται με τις 

εκκλησίες τους, τα δέντρα αποκόβονται και απαγορεύεται η βοσκή 

ζώων. Με τον αφανισμό των χωριών αφανίζονται και όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προβενετική περίοδο.   

Ωστόσο στρατιωτικοί λόγοι και δυσκολίες επισιτισμού της 

Βενετίας επέβαλαν την ανάκληση των διαταγών ερήμωσης του 

Οροπεδίου και απαγόρευσης καλλιέργειας του Λασιθιώτικου 

κάμπου. Έτσι άρχισε και πάλι η καλλιέργεια του κάμπου για να 

ερημωθεί ξανά ως το 1514. Η Βενετία αποφασίζει και πάλι να 

δοθούν σε καλλιέργεια τα χωράφια του Λασιθίου, που 

ενοικιάζονται σε διάφορους καλλιεργητές, τους παχτωτές. Με 

πολλούς κόπους και σκληρή δουλειά καθαρίζεται ένα μεγάλο 

μέρος του κάμπου, που ήταν δασωμένο επειδή ήταν 

ακαλλιέργητο.  

Την εποχή εκείνη έγιναν και τα πρώτα αποστραγγιστικά έργα στο 

Λασίθι. Διάνοιξαν δηλαδή τα πρώτα αποχευτευτικά αυλάκια, τις 

«λίνιες», όπως ακούγονται ακόμη και σήμερα. Αυτές σχημάτιζαν 

ορθογώνια τετράγωνα μεταξύ τους. Οι λίνιες που είχαν 

κατεύθυνση από το βορρά προς το νότο, είναι 12 και οι μεταξύ 

τους αποστάσεις ίσες. Εκείνες που είχαν κατεύθυνση από την 

ανατολή προς τη δύση, είναι 20 και οι μεταξύ τους αποστάσεις 

είναι μικρότερες και άνισες σε σύγκριση με τις άλλες. Η 

καλλιεργούμενη έκταση ήταν 25.000 στρέμματα και η ετήσια 

παραγωγή έφτασε τις 18.7000 οκτάδες σιταριού. Οι αποθήκες των 

Ενετών στο Λασίθι όπου συγκεντρωνόταν τα σιτηρά βρισκόταν 

στην περιοχή Μόρος, νότια του υψώματος της Κεφάλας, κοντά 

στον Αγ. Γεώργιο, στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου.  

Όλα τα κτίσματα χρονολογούνται μετά το 1514 που άρχισε δειλά 

δειλά να κατοικείται και πάλι το Λασίθι. Οι πρώτοι βέβαια οικιστές 

ήταν κάτοικοι των γειτονικών επαρχιών που ανέβαιναν στο Λασίθι 

την περίοδο της σποράς και του θερισμού. Για το λόγο αυτό οι 

πρώτοι οικισμοί λέγονται μετόχια. Στην απογραφή του 
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Καστροφύλακα το 1583 αναφέρονται 49 μετόχια, πυρήνες των 

μετέπειτα οικισμών. 78 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1669-1898) 

Οι πολύχρονοι αγώνες κατά της Βενετίας τελείωσαν και νέοι 

αγώνες κατά του Τουρκικού ζυγού ξεκινούν. Άγριες και φονικές 

μάχες, απίστευτες σφαγές, λεηλασίες, ωμότητες και βιαιότητες 

συντελούν το νέο σκηνικό του Κρητικού δράματος. Στους νέους 

αγώνες είναι δυναμική και πάλι η συμβολή του Λασιθίου. Πολλές 

φορές προσπάθησαν να το καταλάβουν, αλλά η γεωγραφική 

ιδιομορφία του και η αντίσταση των επαναστατών ήταν τέτοια που 

τους ανάγκαζε σε φυγή. Ωστόσο, οι Τούρκοι μετά από δύο 

αποτυχημένες προσπάθειες, ανασυγκροτήθηκαν και 

εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ηγετικών μορφών του αγώνα 

κατέλαβαν το Λασίθι, το 1823, το οποίο παραδόθηκε σε μία άγρια 

σφαγή και ένα ανελέητο εξολοθρεμό. Ανάμεσα στους 

επαναστάτες ξεχώρισε μια από τις μεγαλύτερες μορφές του 

Κρητικού αγώνα, ο θρυλικός Καζάνης από το Μαρμακέτω που 

πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο. Το Λασίθι έπαιξε πολύ 

σημαντικό ρόλο στη μεγάλη Κρητική επανάσταση του 1866-1869, 

αφού η επιθυμία για την ελευθερία και την ένωση με την υπόλοιπη 

Ελλάδα ήταν μεγάλη. Στις 21 Μαίου 1867 οι Τούρκοι, με αρχηγό 

τον Ομέρ Πασά και συναρχηγό τον Ισμαήλ Φερίκ Πασά, έχοντας 

32.000 χιλιάδες στρατό κατόρθωσαν με ένα παραπλανητικό 

σχέδιο να εισέλθουν στο κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου μέσω 

της Γερακιανής Λαγκάδας. Εκεί τους περίμεναν 4.000 επαναστάτες 

σε μια από τις φονικότερες μάχες στο Λασίθι. Οι μάχες διήρκεσαν 

10 μέρες και συγκλόνισαν για τη σφοδρότητα τους. Η σύγκρουση 

όμως ήταν άνιση και οι επαναστάτες μη έχοντας τροφή και 

πολεμοφόδια, δεν άντεξαν και εκδιώχθηκαν μέχρι τη θέση Ζάρωμα, 

όπου οι εχθροί πυρπόλησαν τους ανεμόμυλους που υπήρχαν εκεί 

και έριξαν στην φωτιά τους αιχμάλωτους τραυματίες. Οι 

επαναστάτες τελικά αποσύρθηκαν στα βουνά εφαρμόζοντας 

τους κανόνες του κλεφτοπολέμου.  

Έτσι τελείωσε η γιγαντομαχία του Λασιθίου μια από τις 

σπουδαιότερες μάχες της Κρητικής Ιστορίας, που κράτησε από τις 

21 έως τις 30 Μαΐου 1867 ανάμεσα σε 4.000 επαναστάτες και 

                                                             
78 Πετράκης Γεώργιος, Οροπέδιο Λασιθίου: ο τόπος των θεών 

και των θρύλων, εκδ. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, 2007, σελ.  
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32.000 Τούρκους., προκαλώντας συνολικές απώλειες 2.000 

νεκρών Τούρκων και 82 νεκρών επαναστατών. Οι Λασιθιώτες, 

όπως περιγράφει ο Παναγιωτάκης Ι. Γεώργιος, με τη βοήθεια και 

άλλων πολεμιστών στύλωσαν τα κορμιά τους μπροστά σε έναν 

αγώνα χωρίς καμία ελπίδα, όχι από απόγνωση ή παραφροσύνη 

αλλά από πίστη στην Ιστορία και στα ιδανικά της λευτεριάς.  
 

 

 

ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ(1941-1944)  

 

Ο τελευταίος σταθμός 

της Κρητικής Ιστορίας είναι η 

κατάληψη της Κρήτης από 

τους Γερμανούς, μετά από 

μια επική αντίσταση, που 

αυτή τη φορά ήρθε από τον 

ουρανό. Η μάχη κράτησε από 

τις 20 έως τις 29 Μάιου 1941. 

Η έλλειψη στρατιωτικών 

στόχων στην περιοχή 

απέτρεψε τους Γερμανούς να 

προβούν σε πολεμικές 

επιχειρήσεις. Ιταλική 

στρατιωτική μονάδα κατέλαβε 

και διοίκησε το νομό μέχρι τη 

συνθηκολόγηση του 1943, 

οπότε και ο νομός περιήλθε 

στην κυριαρχία των Γερμανών.  

Οι Ιταλοί ήταν συντηρητικότεροι και η συμπεριφορά τους δεν 

ήταν σκληρή, εν αντιθέσει με των Γερμανούς που σκόρπισαν την 

καταστροφή διαπράττοντας χιλιάδες εγκλήματα σε όλη την Κρήτη. 

Από τις πρώτες μέρες κιόλας της κατοχής άρχισαν να 

συγκροτούνται ομάδες αντιστασιακών. Τα βουνά του Λασιθίου και 

της Βιάννου αποτέλεσαν το εθνικό φυτώριο στο οποίο 

καλλιεργήθηκε το πιο μεγάλο και το περισσότερο αντάρτικο της 

Κρήτης, Η συμβολή του κτηνοτροφικού στοιχείου της περιοχής 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, από τα πρώτα βήματα της οργάνωσης. 
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Οι Γερμανοί αποχώρησαν από το Οροπέδιο Λασιθίου στις 8 

Σεπτεμβρίου 1944. 79 

Σε γενικές γραμμές το Οροπέδιο Λασιθίου με την γεωγραφική 

του ιδιομορφία και την φυσική οχυρωματική του θέση, έπαιξε 

πρωταρχικό ρόλο σε όλη την διαδρομή της ιστορίας του και 

αποτέλεσε «αγκάθι» σε όποιον επιχειρούσε να το καταλάβει. 

Αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα ορμητήρια επαναστάσεων 

κατά τη διάρκεια των αιώνων.  
 

 

 

 

 

 

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό 

Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. 

Αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στην ήλιο 

Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. 
Γιάννης Ρίτσος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79

 Παναγιώτακης Ι. Γεώργιος, Το Λασίθι στην πορεία του 

χρόνου, εκδ. Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερσονήσου, 

Αρχιερατική επιτροπεία Λασιθίου, Ηράκλειο Κρήτης, 2002, σελ. 

19-50 
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«Λίγος τόπος, λίγος λαός, αντίκρυ 

στο τρομαχτικό γεωγραφικό 

διαμέτρημα του αγώνα, και την 

πούλησε τη λευτεριά του ακριβά, 

στοιβάζοντας στο ένα τάσι της 

ζυγαριάς τους σκοτωμένους 

αντίμαχους και στ’ άλλο σταλαματιά 

το αράθυμο αίμα του. Την Κρήτη 

πρέπει να τη σκοτώσεις, για να την 

πάρεις. Ζωντανή δεν παραδίνεται. Και 

σκοτωμένη ανασταίνεται, για να 

ξεκινήσει για καινούργιους δρόμους. 

(…)»80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80

 Παναγιωτόπουλος ,άρθρο στο περιοδικό «ΗΩΣ» , επετειακό τεύχος 

για την Κρήτη, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο  

http://boraeinai.blogspot.gr/ στις 06.09.16 
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Ρουσσέτος Παναγιωτάκης, Γιγαντομαχία του Λασιθίου 
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2.3 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  
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ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ   
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Η ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου είναι 

χαρακτηρισμένη ως περιοχή Natura.81 Όλη η περιοχή της Δίκτης 

είναι οικολογικής σημασίας, καθώς αποτελεί τόπο διαμονής 

αρπακτικών πτηνών. Στα νοτιοανατολικά και κυρίως στην 

κοιλάδα του Σελάκανου υπάρχουν σημαντικά δάση. Τα δασικά 

είδη που κυριαρχούν είναι η τραχεία πεύκη, ο πρίνος 

(πουρνάρι), ο κρητικός (α)σφένδαμος, το λιοπρίνι και το άγριο 

κυπαρίσσι. Στα βορειοανατολικά της Σελένας υπάρχει και δάσος 

από Αριές (Αζιλακόδασος). 

Ο κάμπος του Οροπεδίου είναι χαρακτηρισμένος ως 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Από οικολογικής αξίας διαθέτει ένα 

σημαντικό οικοσύστημα, με ενδημικά είδη, ερπετά, θηλαστικά 

και πτηνά. Από κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής αξίας έχει 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γεωλογικό, θρησκευτικό, ιστορικό, 

λαογραφικό και τεχνολογικό. Διαθέτει αρχαία κτίσματα, 

αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά και μεσαιωνικά κτίσματα, 

εκκλησίες και μοναστήρια,  μικτές καλλιέργειες με 

φυτοφράκτες/περιβόλια, οπωρώνα, φρυγανότοπο και 

δρυόδασος. Το ποικιλόμορφο περιβάλλον του Οροπεδίου είναι 

πλούσιο σε βιοτόπους και παρουσιάζει εξαιρετικό βιολογικό 

πλούτο.  

Η πανίδα της περιοχής αν και χρίζει περαιτέρω έρευνας 

και καταγραφής είναι πλούσια σε ενδημικά και σπάνια είδη, 

όπως για παράδειγμα γαστρόποδα. Ένα τέτοιο γαστρόποδο 

είναι το Oxychilus amalthae, το οποίο βρίσκεται αποκλειστικά 

στο Δικταίον Άντρον και απειλείται υπό εξαφάνιση. Επιπλέον η 

πανίδα του τόπου αυτού περιλαμβάνει ένα στενά ενδημικό 

αμφίβιο, το Hyla arborea ssp. Cretensis και ένα θηλαστικό 

ενδημικό, το Apodemus sylvaticus creticus. Επίσης, υπάρχουν 

αποικίες σπάνιων όρνεων του είδους Gyps fulvus.  

Σημαντική θέση στη χλωρίδα της Δίκτης κατέχουν τα 

αρωματικά φυτά, όπως η φασκομηλιά, το θυμάρι, η μέντα, ο 

δίκταμος, η ρίγανη, η θρύμπη κ,α. Τα αιθέρια έλαια που 

εκκρίνονται από τα πράσινα μέρη του φυτού και τα άνθη, 

προστατεύουν το φυτό από μύκητες, αλλά είναι και δύσγευστα 

για τα ζώα. Έτσι, τα φυτά είναι κατάλληλα για χρήση. Ο 

                                                             
81 Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο διαφορετικοί κωδικοί του δικτύου 

Natura, στην περιοχή. Ο πρώτος με αριθμό GR4320002 περιλαμβάνει 

τα Οροπέδιο Λασιθίου, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο και Χαλασμένη 

Κορυφή και ο δεύτερος με αριθμό GR4320010 περιλαμβάνει την 

κορυφή Λάζαρος, τη Μαδάρα και τη Δίκτη.  
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χαρακτηριστικότερος τύπος χλωρίδας είναι (quercus 

coccifera). Η κυρίως βλάστηση αποτελείται από φρύγανα (3 

διαφορετικά είδη ανάλογα με το ύψος), πευκοδάση (pinus 

brutia), δάση από βελανιδιές και θάμνους. Τα φρύγανα, 

ανάλογα με τις συνθήκες αποκτούν θαμνώδη ή δενδρώδη 

μορφή και καλύπτουν τα ξηρότερα και περισσότερα βοσκημένα 

εδάφη στην περιοχή.  

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι σήμερα, 

οφείλεται στον αριαοκατηκημένο χαρακτήρα της περιοχής και 

της απουσίας βιομηχανικής κληρονομιάς. Το κύριο πρόβλημα, 

όμως που προκύπτει είναι η υπεράντληση νερού και η 

εντατικοποίηση των καλλιεργειών, όσον αφορά τον αγροτικό 

τομέα και η υπερβόσκηση του ορεινού χώρου σε συνδυασμό με 

την πλήρης έλλειψη οργανωμένων υποδομών άσκησης της 

κτηνοτροφίας. 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
 

Κατάσταση δέντρων και θάμνων σε σχέση με τη βόσκηση, 

όπως φαίνεται από το παράδειγμα των πρίνων. Από το 1 έως 

το 10 είναι έντονη η διαφορά του μεγέθους του δέντρου, η 

οποία εξαρτάται από το βαθμό έκθεσης του στα ζώα. 
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ανθρωποι 

 

 

 

 

 

 

 “Από το κύμα των αναμνήσεων που πάει κι έρχεται, η πόλη 

βρέχεται σαν σφουγγάρι και φουσκώνει...η πόλη, όμως, δεν 

φανερώνει το παρελθόν της, το περιλαμβάνει όπως τις γραμμές 

ενός χεριού, γραμμένο στις γωνίες των δρόμων, στις γρίλιες 

των παραθύρων, στις κουπαστές των κλιμακοστασίων, στις 

αντένες των αλεξικέραυνων, στα κοντάρια των λάβαρων, το 

κάθε κομμάτι χαραγμένο με τη σειρά του από γρατζουνίσματα, 
πριονίσματα, εγκοπές, βίαια χτυπήματα...”83 

                                                             
83

  Η πόλη Ζαίρα (Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιtalo Calvino, 

Αόρατες πόλεις, Εκδοσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2009, σελ.70 ) 
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ΑΝΡΩ  
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«Δω μια φορά ήταν άνθρωπος, κ εκεί ‘ταν ένας τόπος» 

Δ. Σολωμός 

 

 

 

Εδώ πάνω, στα 800 και κάτι υψόμετρο, παλεύουν τη γη 

από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους, πραγματοποιώντας 

τον ίδιο αέναο κύκλο που οι πρόγονοί τους τους δίδαξαν. Να 

ανηφορίζουν την άνοιξη στη Δίκτη, να κατηφορίζουν τον 

χειμώνα στους γυαλούς. Να οργώνουν, να σκαλίζουν, να 

σπέρνουν, να φυτεύουν, να ποτίζουν, να θερίζουν, να 
συλλέγουν, να λιχνίζουν. Και πάλι από την αρχή. 
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«Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε μαζί 

με το έδαφος, απάνω εις τα 

κυρτώματα του, τους γηλόφους, 

τα όρη ή βαθιά μέσα στις 

κοιλάδες. Χαιρόμαστε την επίπεδη 

έκταση της πεδιάδος, μετρούμε τη 

γη με το κόπο του κορμιού μας.»84 

                                                             
84 Πικιώνης Δημήτρης, Συναισθηματική τοπογραφία, (απόσπασμα), 

όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο 

http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.html, 

στις 05.12.16 
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Από το αρχαίο στο 

σύγχρονο 

“Κατοικείν’’ 
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Σπήλαια 
 Οι πρώτες κατοικίες θεών και ανθρώπων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Θεοί ήταν οι πρώτοι κάτοικοι αυτού του τόπου. Η Ρέα, 

και ο υιός της, ο Δίας. Μαζί τους οι Κουρήτες, οι νύμφες της 

Κρήτης και η Αμάλθεια. Αργότερα, ο Δίας φέρνει την Ευρώπη. 

Και ο υιός αυτών των δύο, ο μωυσής της μινωικής θρησκείας, 

Μίνωας, ανέβαινε , επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα του, από 

τον όποιο έπαιρνε τις θείες του εντολές. Μάλιστα, διασώζονται 

ακόμα κατάλοιπα ενός μονοπατιού που οδηγεί από τη Κνωσό 
προς το σπήλαιο του Διός.85 86 

                                                             
85 Σπανάκης Γ.  Στέργιος, Ιστορικά Λαογραφικά Οροπεδίου Λασιθίου, 

ομιλία στο αναπτυξιακό συνέδριο για το Οροπέδιο Λασιθίου, 1983 
86

 «πάντως δ' ή γε εκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και ιερόν, ως 

ακούομεν, ικανή, και ανάπαυλαι κατά την οδόν, ως εικός, πνίγους όντος τα 

νυν..».( Πλάτωνας, Νόμοι 1, 624-625). «Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε εννέα 

χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά του Δία , από τη μια για να μάθει και από 

την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει από το Δία την προηγούμενη φορά…..Γι’ αυτό 

το λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους πολίτες του, εξ αιτίας 

των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που 

άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί………» 

(Πλάτων, Μίνως, 319 – 320) 

Δίκτη πανέμορφο βουνό 

του Λασιθιού ‘σαι κάστρο 

και μια σπηλιά σου φώτισε 

παλιού Θεού το άστρο 
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Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης συναντώνται τη 

νεολιθική εποχή, 8-9 χιλιάδες χρόνια πριν, όπως πιστοποιούν τα 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Το σπήλαιο της Τράπεζας 

ή Κρόνιον, όπως διαφορετικά ονομάζεται, είναι η αρχαιότερη 

νεολιθική κατοικία στο Οροπέδιο, όπως πιστοποιείται από τις 

ανασκαφές που έκανε το 1936 ο Άγγλος αρχαιολόγος 

Pendlebury.87 Ίχνη κατοίκησης, κατά τη νεολιθική εποχή 

συναντώνται σε 13 ακόμα τοποθεσίες, όπως φαίνεται στο 

χάρτη 1.  

Το Κρόνιο σπήλαιο ήταν κατοικία ανθρώπων κατά τη 

διάρκεια της Υπονεολιθικής- Πρωτομινωικής περιόδου, 

αργότερα κατά τη Πρωτομινωική περίοδο ΙΙΙ έγινε νεκροταφείο 

και τη μεσομινωική περίοδο Ι έδωσε τη θέση του στο Δικταίο 

Άντρο ως λατρευτικός χώρος. Ο λόφος Κάστελος, δίπλα στο 

Κρόνιο σπήλαιο, χαρακτηρίστηκε ως μια προϊστορική 

ακρόπολη από τον Έβανς και τον Ιταλό αρχαιολόγο Ταραμέλι, 

αφού εκεί βρέθηκαν νεολιθικές ταφές και κατοικίες 

Πρωτομινωικής Ι και Μεσομινωικής ΙΙ περιόδων και μεσομινωικά 

κτίσματα.  

 Ωστόσο, οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή είναι 

περιορισμένες, οπότε τα δεδομένα ενδέχεται να είναι ελλιπή.  Για 

παράδειγμα, το σπήλαιο του Αγίου Χαραλάμπου ήταν 

σφραγισμένο για αρκετούς αιώνες και ανακαλύφθηκε τυχαία 

κατά τη διάρκεια έργων οδοποιίας το 1976. Οι ανασκαφές 

έφεραν στο φως, σκελετικά υπολείμματα, τα οποία είχαν 

διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, λόγω των χαμηλών 

θερμοκρασιών στο εσωτερικό του σπηλαίου.  Τα υπολείμματα 

οστών 37 ατόμων ανέλυσε η Ιατρική σχολή Αθηνών. Συνέκρινε, 

ειδικότερα τους πολυμορφισμούς μιτοχονδριακού DNA από το 

σκελετικό υλικό αυτών των ατόμων με 135 σύγχρονους και 

αρχαίους πληθυσμούς, καταλήγοντας στην υψηλή συγγένεια 

των Μινωιτών με τους σημερινούς κατοίκους του οροπεδίου 

Λασιθίου, καθώς και της Ελλάδας. Έτσι, οι σύγχρονοι κάτοικοι 

του οροπεδίου Λασιθίου εξακολουθούν να φέρουν τις μητρικές 

γενετικές υπογραφές από τους αρχαίους προγόνους τους, του 

μινωικού πληθυσμού.88 

                                                             
87 Σπανάκης Γ.  Στέργιος, Ιστορικά Λαογραφικά Οροπεδίου Λασιθίου, 

ομιλία στο αναπτυξιακό συνέδριο για το Οροπέδιο Λασιθίου, 1983 
88 Μ. Μιχαλοδημητράκης, Δ. Παπαδογιάννη, Ένας ευρωπαϊκός πολιτισμός 

στη Μινωική Κρήτη κατά την εποχή του χαλκού,  μτφρ από το άρθρο: A 

European population in Minoan Bronze Age Crete, Athens Medical 

Society «www.mednet.gr/archives» , όπως επισκέφτηκε στις 08/03/17 

Γυναίκες της μινωικής εποχής προσφέρουν τα 

αναθήματα τους στο Δικταίον Άντρον 

(Παναγιωτάκη Ι. Γεωργίου,  
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Διαχρονική Εξέλιξη Οικιστικών Θέσεων από τη 

Νεολιθική εποχή έως σήμερα 

 
 

Κτίσματα Υστερομινωικής Ι και ΙΙΙ περιόδων αλλά και 

Ελληνιστικής εποχής συναντώνται κοντά στον οικισμό Πλάτη, 

όπου και έγινε ανασκαφή το 1913 από τον Άγγλο αρχαιολόγο 

Daukins. Η διάταξη των κτισμάτων, σχηματίζει μια πλατεία, η 

οποία μοιάζει με τις κεντρικές αυλές των γνωστών μινωικών 

ανακτόρων, και σε περίπτωση που τα τρία κτιριακά 

συγκροτήματα που βρέθηκαν είναι τμήματα ενός 

οικοδομήματος με την κεντρική αυλή στη μέση, τότε πρόκειται 

περί ανακτόρου, όπως της Κνωσού, Φαιστού κτλ. Σε 

διαφορετική περίπτωση, πρόκειται για μεμονωμένες κατοικίες 

που αποτελούν έναν πρωτότυπο σε σχέδιο οικισμό. Δυστυχώς, 

οι έρευνες δεν συνεχίστηκαν οπότε δεν μπορούμε να 

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 
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Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, 650 -530 π.Χ. 

αναπτύχθηκε μια νέα πόλη, που το όνομα της ήταν Ερώνος ή 

Έρανννος, στο ύψωμα Παπούρα, σε υψόμετρο 1026 μέτρων 

βορειοδυτικά του οικισμού Λαγού. Η πόλη αριθμούσε πολλούς 

ναούς και ιερό του Ασκληπιού.89 Μια άλλη πόλη 

Υστερομινωικής περιόδου υπήρξε στο ύψωμα Καρφί, στη δυτική 

πλευρά του όρους Σελένα, η οποία δημιουργήθηκε όταν 

εξαιτίας της καθόδου των Δωριέων, οι Μινωίτες των παράλιων 

και πεδινών πόλεων, κυνηγημένοι αποσύρθηκαν στα ορεινά. 

Ιδρύθηκε γύρω στα 1100 π.Χ. ενώ στον ίδιο χώρο προϋπήρχε 

ιερό κορυφής, όπως μαρτυρούν τα ειδώλια  Μεσομινωικής Ι 

περιόδου που βρέθηκαν εκεί. Η αρχαιολογική σημασία του 

χώρου επισημάνθηκε αρχικά από τον Evans, αλλά ο οικισμός 

ανακαλύφθηκε από τον άγγλο αρχαιολόγο Pendlebury. Από τα 

πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του αρχαίου οικισμού είναι η 

διαμόρφωσή του με τα πλακόστρωτα δρομάκια που θυμίζει 

πολύ τη σημερινή αρχιτεκτονική των οικισμών της ανατολικής 

Κρήτης.90 

Ανασκαφές πρέπει να γίνουν και σε άλλα σημεία του 

Οροπεδίου, διότι από τα όστρακα διαφόρων εποχών που 

παρατηρούνται στα κράσπεδα των βουνών, υπάρχουν ενδείξεις 

προϊστορικών οικισμών, για τις οποίες γνωρίζουμε ελάχιστα.  

 

 

 

 

 

                                                             
89 Σπανάκης Γ.  Στέργιος, ό.π, σελ. 19 
90 http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-

archaeological-sites/karfi-minoan-settlement, όπως επισκέφτηκε στις 

31.01.17 

Εικόνα: Ίχνη τείχους στο λόφο Κάστελο, Πηγή: Livingston Vance Watrous, 

Lassithi: A History of Settlement on a highland plain in Crete, American School 

Of Classical Studies At Athens Princeton, New Jersey, 1982 

http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-archaeological-sites/karfi-minoan-settlement
http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-archaeological-sites/karfi-minoan-settlement
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Όσον αφορά τη Βυζαντινή περίοδο, τα στοιχεία που 

γνωρίζουμε για το Οροπέδιο είναι ελάχιστα, διότι το 1293 οι 

Ενετοί κήρυξαν το Λασίθι τόπο ακατοίκητο, γιατί λόγω της 

γεωμορφολογίας του αποτελούσε φυσικό οχυρό και ορμητήριο 

όλων των επαναστάσεων.91 Το αδούλωτο φρόνημα των 

Λασιθιωτών όμως δεν συμμορφώθηκε στις απειλές και τότε η 

Βενετία µε νέο νόµο, διέταξε το έτος 1343 τη πλήρης ερήµωσή 

του, τη κατεδάφιση όλων των κατοικιών και το ξερίζωµα όλων 

των οπωροφόρων δέντρων και αµπελιών. Όπως αναφέρει ο Μ. 

Βερνάρδος στο βιβλίο του Ιστορία της Κρήτης 1846 , 

«απηγορευμένον είναι επί κεφαλική ποινή και μόνον το να 

πλησιάσει τις εις αυτούς» (τους τόπους).92 Έτσι, οι κάτοικοί του 

κατέφυγαν στα χωριά των όµορων επαρχιών κι 

εγκαταστάθηκαν σ’ αυτά µόνιµα. 93 Το 1463 ξεκινάει η 

καλλιέργεια του κάμπου του Οροπεδίου, λόγω των 

προβλημάτων επισιτισμού της Βενετίας, εξαιτίας της 

απαγόρευσης εξαγωγής σιταριού από την Ανατολία. Η 

δυσκολία αποψίλωσης των εδαφών και ο περιορισμός ως εκ 

τούτου της καλλιεργούμενης έκτασης σε συνδυασμό με το 

βαλτώδες έδαφος οδήγησε στη διακοπή της καλλιέργειας το 

1471, οπότε και εφαρμόστηκε ξανά η διαταγή ερήμωσης ως το 

1514, έτος κατά το οποίο τα κτήματα του Λασιθίου δόθηκαν και 

πάλι για καλλιέργεια μετά τις εργασίες αποψίλωσης και 

καθαρισμού.  

Η ερήμωση του Λασιθίου για  200 περίπου χρόνια είχε 

ως φυσική συνέπεια τη δημιουργία ενός μεγάλου ιστορικού 

χάσματος, που συνετέλεσε στο να αποσυνδεθεί το Λασίθι από 

προηγούμενες ιστορικές περιόδους. Όλα τα κτίσματα που 

υπάρχουν σήμερα χρονολογούνται μετά το 1514, όταν το 

Λασίθι ξεκίνησε να κατοικείται και πάλι. Εξαίρεση αποτελούν τα 

μοναδικά βυζαντινά λείψανα που σώζονται, τα οποία είναι η 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον οικισμό Αυγουστή, κοντά 

στο σημερινό χωριό Άγιος Γεώργιος και η εκκλησία του Αγίου 

                                                             
91

 Το διάταγμα, με το οποίο οι Ενετοί κήρυξαν το Λασίθι τόπο 

ακατοίκητο, καταλήγει αποφθεγματικά με ένα απόσπασμα από τον 

Τάκιτο (Ρωμαίος ιστορικός): ubi solitudinem faciunt, pacem appellant 

(να ερημώνουν μια περιοχή, κι αυτό να το θεωρούν ειρήνευση) 
92 Απειλές σωματικού ακρωτηριασμού είναι συνήθεις στα Διατάγματα 

της Βενετίας.  
93

 Εµµ. Ν. Μπελιβάνη, Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί 

Ενετοκρατίας, Ηράκλειο, 2003, όπως επισκέφτηκε στις 09/03/17 

«http://www.kairatos.com.gr/metoxialasenet.pdf» 
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Σεργίου και Βάκχου στο νεκροταφείο του οικισμού Αγ. 

Χαράλαμπου.94 Το 1545 αποφασίζεται από τη Σύγκλητο να 

εγκατασταθούν στο Λασίθι πρόσφυγες από τις πόλεις της 

Μονεμβασιάς και του Ναυπλίου, που είχαν περάσει στη 

Τούρκικη κυριαρχία, για να καλλιεργήσουν την περιοχή. Με το 

πέρασμα του χρόνου, έκτισαν τα λεγόμενα αγροτόσπιτα, τα 

οποία αποτέλεσαν πιθανά την κύρια κατοικία τους.95 Το έτος 

1630 αριθμούνται γύρω στα 40 μετόχια στο Οροπέδιο, μερικά εκ 

των οποίων αποτέλεσαν το πυρήνα των σημερινών 18 

οικισμών.96 Τα ονόματα των υπολοίπων διατηρούνται ως 

τοπωνύμια, με ελάχιστα λείψανα κατοικιών. 97 

Μετά από 459 χρόνια ενετικής κυριαρχίας έπεται ο 

τούρκικος ζυγός και η γιγαντομαχία του Λασιθίου (21-30 Μαΐου 

1867) κατά τη διάρκεια της οποίας «οι Τούρκοι εις το Λασίθι 

διέπραξαν τρομερά κακουργήματα, άτινα είναι αδύνατον να 

διαγράψωμεν λεπτομερώς», όπως περιγράφει ο Μητροπολίτης 

Κρήτης Τιμόθεος Βενέρης, ο οποίος όμως δεν φαίνεται να 

στράφηκε προς το Οροπέδιο. Η γεωγραφική ιδιομορφία του, οι 

δύσκολες κλιματολογικά χειμερινές συνθήκες και η έλλειψη 

επαρκούς ασφάλειας έδρασαν 

απαγορευτικά στο να κατοικηθεί 

μόνιμα το Λασίθι από τους 

Τούρκους. Το έτος 1834 

καταγράφονται στο Οροπέδιο 

490 χριστιανικές οικογένειες και 

καμία τούρκικη, ενώ το 1881, 

καταγράφονται 5027 χριστιανοί 

και 8 Τούρκοι (πιθανά να ήταν 

εισπράκτορες φόρων). Το Λασίθι 

σε κάθε επανάσταση της Κρήτης 

κατείχε ομφαλική θέση, και μετά 

από 727 χρόνια ενετικής και 

τούρκικης κυριαρχίας, η Κρήτη 

ανέκτησε την κυριαρχία της. 

                                                             
94

 Παναγιωτάκης Γεώργιος Το Λασίθι στην πορεία του χρόνου, εκδ. Ιερά 

Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου,  σελ. 27-28 
95 Σπανάκης Στέργιος, Συμβολή στην Ιστορία του Λασιθίου κατά τη 

Βενετοκρατία, Ηράκλειο, εκδ. Σφακιανός, 1984, σελ. 24-29 
96

 Το σημερινό χωριό Αβρακόντες, πήρε το όνομά του από τον πρώτο 

οικιστή κόμη, Αβραάμ Κόντε από το Ναύπλιο. 
97 Σπανάκης Στέργιος, ό.π, σελ. 32 

ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ 

1583 250 

1630 158 

1671 1100 

1834 1960 

1881 5035 

1900 5058 

1920 4406 

1928 6462 

1940 7669 

1951 7351 

1961 6657 

1971 5368 

1981 5142 

1991 4348 

2001 3185 

2011 2368 



 | 109 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί μια ιδιαίτερη χωρικά 

ενότητα. Η ιδιαιτερότητα της οφείλεται στη μορφολογία του 

εδάφους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το κακό οδικό 

δίκτυο εντείνει την «απομόνωση» του χώρου. Αυτή η 

απομόνωση ή η απουσία πολλαπλών συνδέσεων, τα τελευταία 

χρόνια εντείνει τα φαινόμενα γήρανσης και μαρασμού της 

περιοχής, που είναι κοινά στο μεγαλύτερο μέρος του ορεινού 

χώρου της χώρας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφή 

τάση μείωσης του πληθυσμού, λόγω μια συνεχούς 

μετακινήσεως του πληθυσμού, στα πλησιέστερα αστικά κέντρα 

και στους παράκτιους οικισμούς, προς αναζήτηση καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και υψηλότερου εισοδήματος. Τούτο έχει 

ως αποτέλεσμα την αποψίλωση του πληθυσμού και κυρίως των 

νέων.  

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή, η πλειοψηφία 

του πληθυσμού είναι άτομα άνω των 65 ετών. Η απόκλιση που 

υπάρχει ανάμεσα στο ποσοστό ατόμων με ηλικίες 0-44 και των 

ηλικιών 65+ είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι ο δείκτης γήρανσης 

προκύπτει ιδιαίτερα αυξημένος.98 

                                                             
98

 Δείκτης γήρανσης:   ο αναλογών αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών 

ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών 

Πληθυσμιακή πυραμίδα 

Οροπεδίου Λασιθίου 
(στοιχεία απογραφής 2001) 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Το φαινόμενο του νομαδισμού στο Οροπέδιο  
Όταν οι μόνιμοι κάτοικοι γίνονται νομάδες 

Όταν οι νομάδες γίνονται μόνιμοι κάτοικοι 

 

 

Νομάς  

Αυτός που δεν έχει μόνιμη κατοικία και μετακινείται από τόπο σε 

τόπο, χωρίς να εγκαθίσταται πουθενά μόνιμα.  

 

  

 

 

 

Διαβάζοντας κάπου, ότι ένας τόπος που δεν κατοικείται 

μόνιμα πεθαίνει, στο μυαλό μου ήρθε ξανά το Οροπέδιο 

Λασιθίου. Λίγοι είναι εκείνοι που μένουν μόνιμα σ’ αυτόν τον 

τόπο. Οι περισσότεροι επιλέγουν τη φυγή το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό στο Οροπέδιο. Οι 

άνθρωποι τους χειμερινούς μήνες επέλεγαν, τα λεγόμενα 

μετόχια, σε χαμηλότερα υψόμετρα με ευκολότερους όρους 

διαβίωσης για να εγκατασταθούν. Με το πέρασμα των χρόνων, 

πολλοί εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε αυτά. Και τη στιγμή, που ο 

μόνιμος πληθυσμός εγκαταλείπει το Οροπέδιο, και το 

επισκέπτεται ευκαιριακά, υπό τη μορφή αποδράσεων 

Σαββατοκύριακου, ένα νέο κομμάτι πληθυσμού εγκαθίσταται 

στο Οροπέδιο και πάλι προσωρινά.  Αναφέρομαι φυσικά, στο 

ξένο πληθυσμό, ο οποίος αυξάνεται καρά κόρον τους 

καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους η ανάγκη για εργατικά 

χέρια στις αγροτικές εργασίες εκτοξεύεται. Δεκάδες ήταν τα 

ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο ζωής αυτών των 

ανθρώπων και την επίδραση αυτών στο τόπο. 

Πρωταρχικός προβληματισμός αποτέλεσε ο τόπος 

κατοικίας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αναγκάζονται να 

κατοικούν σε χώρους που οι αυτόχθονες κάτοικοι δεν θα 

κατοικούσαν; Στα ερείπια του παρελθόντος, τα οποία έχουν 

αφήσει οι ντόπιοι κάτοικοι, οι άλλοι νομάδες του τόπου. Στην 

αλήθεια που κρύβεται μέσα σε αυτά, σε αλήθειες που χάνονται 

μέσα από τη μετατροπή των χώρων από τους εφήμερους 

κατοίκους τους, οι οποίοι προσπαθούν μέσα στο μικρό χρονικό 

διάστημα που κατοικούν εκεί να οικειοποιηθούν έναν άγνωστο 

προς αυτούς χώρο, με πρωταρχικό μέλημα να τον καταστήσουν 
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βιώσιμο, συνθήκη αναγκαία και ικανή για να μπορέσουν να 

επιβιώσουν σε αυτόν τον για χρόνια ακατοίκητο χώρο.  

Προβληματισμοί και απορίες λύθηκαν σε κάποιο βαθμό 

από την περιπλάνηση στους χώρους αυτούς. Σ’ αυτές τις 

φαινομενικά διαφορετικές κατοικήσεις, οι προσωρινοί κάτοικοι 

επειδή διαθέτουν ελάχιστα μέσα, μετασχηματίζουν αναγκαστικά 

το χώρο κυρίως μέσα από το σώμα και τις κινήσεις. 99 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε κατανοητό ότι οι 

κατοικήσεις αυτές μετασχηματίζουν την εικόνα του τόπου. 

Θάβουν ή εξαφανίζουν στοιχεία του παρελθόντος, της 

αρχιτεκτονικής μας παράδοσης αλλά και της λαϊκής 

κουλτούρας, εφόσον γι’ αυτούς είναι άγνωστα, ξένα και 

απρόσωπα.  

Οι μετανάστες μετακινούνται από το ένα μέρος στο 

άλλο, αλλά συγχρόνως ακινητοποιούνται μέσα στην 

κινητικότητα τους εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικών 

δικαιωμάτων, καθώς πολλοί κινδυνεύουν ή διώκονται. Οι 

γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

καταγωγές τους διαφοροποιούνται. Όλοι αυτοί όμως έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό, την επιθυμία να φύγουν, να 

μετακινηθούν προς αναζήτηση ενός καλύτερου ζην. 

Ονομάζονται πρόσφυγες, μετανάστες, συχνά «χωρίς χαρτιά» 

και θεωρούνται αστικοί νομάδες, με την έννοια ότι μετακινούνται 

από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη. Ο νομαδισμός 

δημιουργείται από ανάγκη και οι σύγχρονοι νομάδες 

αντιμετωπίζουν συνεχώς όρια- σύνορα, τα οποία υπερβαίνουν. 
100 

Ο τόπος μεταφέρεται ως αποσκευή και καθορίζει και 

επανακαθορίζει τις νέες κατοικήσεις, μέσα από τις οποίες 

υπόκειται σε ένα συνεχή μετασχηματισμό, καθώς 

μετασχηματίζεται στους νέους τόπους. Το σώμα γίνεται χώρος 

του εκτοπισμένου. Ο εκ-τοπισμένος αστικός νομάδας με το 

σώμα του και με ελάχιστα μέσα παράγει υπό μορφή δράσης 

                                                             
99

 Κοτιώνης  Ζήσης, Χωρίς σπίτι : εικασίες για την ανεστιότητα του 

μεταουμανιστικού υποκειμένου, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο 

http://www.kotionis.com/uploads/ANESTIOS_TEXT/ANESTIOS_TEXT.pdf, 

στις 06.02.17 
100 Ε. Τζιρτζιλάκη, Αστικός νομαδισμός- Εκ τοπισμός και κατοίκηση, 

Κινητικότητα και σύγχρονα ζητήματα κατοίκησης, Διδακτορική διατριβή, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιβλέπων: Σόλων Ξενόπουλος, Αθήνα, 

2008 
 

http://www.kotionis.com/uploads/ANESTIOS_TEXT/ANESTIOS_TEXT.pdf
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χώρο, όπου κι αν βρίσκεται. Ο χώρος αυτός είναι ευέλικτος, 

ρευστός, διάσπαρτος, μεταβαλλόμενος μέσα στο κάθε τόπο. Ο 

εκτοπισμός από μια δύσκολη κατάσταση μετατρέπεται σε μια 

κατάσταση δημιουργίας, καθώς το σώμα παράγει δράσεις, 

εφήμερες κατοικήσεις σε δημόσιους χώρους ή στα αστικά κενά 

των πόλεων. Σε ανενεργά κτιριακά κελύφη, εγκαταλελειμμένα 

από τους κατόχους τους, αφημένα στο χρόνο.101 Τα 

παραδείγματα τέτοιων χώρων είναι πολλά, ιδιαίτερα το τελευταίο 

καιρό με την υπάρχουσα κατάσταση και την τεράστια εισροή 

μεταναστών στη χώρα μας.   

Είναι γεγονός ότι ο αριθμός εκείνων που δεν έχουν 

συγκεκριμένη κατοικία και αλλάζουν συχνά χώρο και τόπο, όχι 

από επιλογή αλλά λόγω συνθηκών, αποτελούν ένα φαινόμενο 

το οποίο εντείνεται στη σύγχρονη εποχή.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101

 Τσίμας Νίκος,  Προς μια ανοίκεια χωρικότητα, διερεύνηση της χωρικής 

έκφρασης του ανοίκειου στο έργο του G. Schneider, Haus. 
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2.4 
Το Τοπίο 
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Ο τόπος μας είναι κλειστός ,  

όλο βουνά  που έχουν σκεπή το χαμηλό 

ουρανό μέρα και  νύχτα.  Δεν έχουμε 

ποτάμια δεν έχουμε πηγάδια δεν έχουμε 

πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδει ες κι  

αυτές, που ηχούν και  πού τις 

προσκυνούμε.   Ήχος στεκάμενος 

κούφιος, ίδιος με τη μοναξιά μας  ί διος με 

την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματά 

μας.  Μας φαίνεται  παράξενο που κάποτε 

μπορέσαμε να χτίσουμε  τα σπί τια τα 

καλύβια και  τις στάνες μας.  Κι  οι  γάμοι 

μας, τα δροσερά στεφάνια και  τα 

δάχτυλα  γίνουνται  αινίγματα ανεξήγητα 

για την ψυχή μας.  Πώς γεννήθηκαν πώς 

δυναμώσανε τα παιδιά μας; Ο τόπος μας 

είναι  κλειστός.  Τον κλείνουν  οι  δυο 

μαύρες Συμπληγάδες. Στα λιμάνια  την 

Κυριακή σαν κατεβούμε ν' 

ανασάνουμε  βλέπουμε να φωτίζουνται  

στο ηλιόγερμα  σπασμένα ξύλα από 

ταξίδια που δεν τέλειωσαν  σώματα που 

δεν ξέρουν πια πώς ν' αγαπήσουν.  

 

 

 
Γιώργος Σεφέρης, Ο τόπος μας εί ναι  κλει στός, 

Μυθι στόρημα, απόσπασμα,  Ποι ήματα, Ίκαρος, 

Αθήνα 1998  
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Άγγελε ‘συ που κάπου εδώ γύρω 

πετάς  
Πολυπαθής και  αόρατος, πιάσε μου το 

χέρι  

 
ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ - VILLA NATACHA  

 

 

Το Λασίθι  με την καταπράσινη 

κοιλάδα του  κατάσπαρτη από 

αναρίθμητους ανεμόμυλους. Στο 

πεδινό τοπίο σφηνωμένο ένα λιμάνι  

γεμάτο πολύχρωμες 

αγκυροβολημένες βάρκες. Κάτω 

από τη θάλασσα ένα βουνό 

αναποδογυρισμένο κι  έπει τα πάλι  

ένας ουρανός, έτσι  ώστε τόσο το 

θαλασσινό τοπίο όσο και  το πεδινό 

να πλέουν στον αέρα. Στον ουρανό 

πάνω από τους ανεμόμυλους 

υπάρχει  ένας θηλυκός άγγελος, ένα 

γυμνόστηθο νεαρό κορί τσι  μέσα σ` 

ένα ροζ κοχύλι  με τα φτερά του 

καμωμένα από κοχύλια, που 

δεί χνουν το εσωτερικό τους 

αποκαλύπτοντας την 

μαργαρι ταρένια τους λάμψη. Το 

κορί τσι  έρχεται  πετώντας για να 

φέρει  κάποιο μήνυμα, με το χέρι  

απλωμένο σαν σε ευλογία.  

 

 

 

Οδυσσέας Ελύτης. Το μήνυμα  (1968)  
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Ασυνήθιστοι  τόποι 
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Ψηλά βουνά (Ζάρωμα, Σελένα), ιερά κορυφής (Αφέντης 

Χριστός, Άγιο Πνεύμα), φαράγγια, σπήλαια και καρστικοί 
μετασχηματισμοί συνθέτουν το τοπίο.  
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«Τα βουνά είναι τόποι μέσα 

στο ευρύτερο τοπίο, τόποι 

που καθιστούν φανερή του 
δομή του Είναι»  

Christian Norberg-Schulz  
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Παλίμψηστο αιώνων  ανθρώπινου  μόχθου  

Το αγροτικό τοπίο  
 

 

Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι το μεγαλύτερο και πλέον 

καλλιεργημένο οροπέδιο της Κρήτης και οι άνθρωποί του όχι 

μόνο συνεχίζουν να το φροντίζουν αλλά το έχουν αναδείξει σε 

ένα θησαυροφυλάκιο σπόρων. Οι Λασιθιώτες  έχουν διασώσει 

τις παραδοσιακές ποικιλίες τους φυλάσσοντας τους σπόρους 

τους, όπως παλιά, κάτι που σε ελάχιστα μέρη της Κρήτης αλλά 

και της Ελλάδας συμβαίνει, με τη συνεχή διάδοση των υβριδίων. 

Αναφορικά με τα καλλιεργούμενα προϊόντα, αν ρωτήσεις τους 

αγρότες το προϊόν της καλλιέργειας θα πάρεις σχεδόν από 

όλους την ίδια απάντηση: «Τα πάντα βάζουμε»! Όσπρια, σιτηρά, 

κηπευτικά και κυρίως τις φημισμένες πατάτες. Καλλιεργούνται 

σήμερα στο Οροπέδιο, με παραδοσιακές ή σύγχρονες 

μεθόδους, για βιοποριστικούς λόγους ή για την αυτάρκεια των 

σπιτιών, σε μία έκταση μεγαλύτερη των 25.000  στρεμμάτων.  

Ωστόσο, οι παραγωγικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί 

των τελευταίων χρόνων στην ύπαιθρο έχουν τοποθετήσει το 

αγροτικό τοπίο στο επίκεντρο σύγχρονων αναπτυξιακών και 

αισθητικών αναζητήσεων. 102 

Το αγροτικό τοπίο προκύπτει ως ένα πολυποίκιλο 

μωσαϊκό, αποτελούμενο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ημι-

φυσικές εκτάσεις, ανθρώπινες κατασκευές και φυσικά 

οικοσυστήματα. 103 Τα γενικά χαρακτηριστικά του είναι η έντονη 

γεωμετρία και κανονικότητα των διαμορφώσεων του, η 

περιοδικά, χρονικά μεταβαλλόμενη μορφή και λειτουργία του και 

τέλος η ανθρώπινη παρουσία και επέμβαση σε αυτό, δηλαδή η 

εντατική καλλιέργεια. Με το πέρας του χρόνου, το παραδοσιακό 

αγροτικό τοπίο άλλαξε μορφή με την εισχώρηση παραγωγικών 

και τεχνολογικών υποδομών, όπως αρδευτικά κανάλια και 

δίκτυα ηλεκτροδότησης, δρόμους, φράγματα, πηγάδια, στέρνες 

και κτίσματα αποθήκευσης γεωργικών μηχανημάτων. Ακόμη, ο 

                                                             
102

 Σακελλαρίδου Αρετή, Χατζηκωνσταντίνου Ευαγγελία, Ο ύμνος, η 

απώλεια και η σύγχρονη επιστροφή του αγροτικού τοπίου, Η 

διεκδίκηση της υπαίθρου, φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη 

Ελλάδα, σελ. 279 
103 Γαλανάκη Αντωνία, Οικολογική σημασία της γεωργίας, 20.03.17,  
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2798 
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εκσυγχρονισμός των γεωργικών πρακτικών, η ένταση της 

παραγωγής και η χρήση  

αυξανόμενης ποσότητας λιπασμάτων και υβριδίων άλλαξε 

ριζικά το «παραδοσιακό» αγροτικό τοπίο.  

Το Οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί το μοναδικό ιστορικό 

παράδειγμα ενός γεωμετρικού συστήματος ορθογώνιων 

χωραφιών στην Κρήτη, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. 

Στο δυτικό τμήμα του Οροπεδίου υπάρχει ένα ενετικό δίκτυο 

οριζόντιων και κάθετων χαράξεων που ονομάζονται λίνιες104, οι 

οποίες ορίζουν και τα καλλιεργούμενα τμήματα, καθένα από τα 

οποία ονομάζεται βουδέα (bouinα)105. Διακρίνονται 193 

ενότητες, αν συνυπολογίσουμε τα αποσπασματικά τμήματα 

στις άκρες του συστήματος. Κάθε βουδέα έχει έκταση 5,3 

εκταρίων και χωρίζεται σε 35 κατά μέσον όρο ακανόνιστα 

διαφορετικά χωράφια. Εν αντιθέσει, στο ανατολικό τμήμα, εν 

ονόματι Ξερόκαμπος βρίσκεται σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο 

και έχει ακανόνιστα χωράφια. 106  

 

 

                                                             
104 Πρόκεται για τα πρώτα αποστραγγιστικά έργα που έκανα οι Βενετοί, 

για την απορροή των υδάτων από τη λεκάνη του Οροπεδίου, με σκοπό 

τη καλλιέργεια του. Οι λίνιες, είναι ένα σύστημα οριζόντιων και κάθετων 

χαράξεων, 20 εκ των οποίων έχουν κατεύθυνση Ανατολή Δύση και 12 

Βορρά Νότο. Η μεταξύ τους γωνία είναι 88 μοίρες, και όχι 90, πράγμα 

που υποδηλώνει ότι σχεδιάστηκαν από αμελείς Βενετούς μηχανικούς, 

και όχι Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν πιο ακριβείς.  
105 Η βουδέα υποδηλώνει τη μονάδα καλλιεργήσιμης γης με βόδια 
106 Oliver Rackham, Jennifer Moody, ό.π,2008, σελ. 214-217 
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Συνιστώσες του τοπίου  
 

Περίβολοι  

 

Σε περιπτώσεις, όπως του Οροπεδίου, όπου η γεωργία 

συνδυάζεται με την κτηνοτροφία είναι αναγκαίες οι περιφράξεις 

ή  περίβολοι για να οριοθετούν τις δύο ζώνες, παρ’ όλο που 

συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Παλαιότερα, αυτές ήταν 

πετρόχτιστες ξερολιθιές ενώ σήμερα έχουν αντικατασταθεί από 

συρμάτινα πλέγματα.  
 

Πεζούλες  

Οι κάτοικοι του Οροπεδίου, εκτός από ολόκληρο το 

κάμπο στο παρελθόν έχτιζαν πεζούλες και καλλιεργούσαν ψηλά 

στους λόφους. Οι πεζούλες είναι αναβαθμίδες στο φυσικό 

έδαφος και είναι ένα συχνό φαινόμενο στη κρητική γη. Πρόκειται 

για μια μέθοδο επέκτασης της καλλιεργούμενης γης. Σχεδόν 

όλες οι πεζούλες έχουν τοιχία αντιστήριξης από ξερολιθιά, τα 

οποία είναι σήμερα θαμμένα ή δυσδιάκριτα, καθώς πλέον 
πολλές δεν καλλιεργούνται. 107 

 

 

Αρχαία μονοπάτια 

Σε ολόκληρη τη περιοχή υπάρχουν ίχνη μονοπατιών, τα 

οποία κατά το παρελθόν αποτελούσαν τους μοναδικούς οδούς 

κυκλοφορίας με πόδια ή γαϊδούρια. Σήμερα, μερικά εκ των 

οποίων έχουν μετατραπεί σε υποδοχείς οργανωμένων 

αποδράσεων ορειβατικών ή φυσιολατρικών συλλόγων.  Για 

παράδειγμα, το αρχαίο μονοπάτι108 που ξεκινάει από το χωριό 

                                                             
107 Ό.π, σελ. 202-208 
108 Τα μινωικά ανάκτορα διέθεταν πιθανότατα αμαξωτούς δρόμους 

καθώς και ένα δίκτυο μικρών δρόμων ή μονοπατιών που συνέδεε 

μεταξύ τους ακόμα και τους πιο απομακρυσμένους οικισμούς. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από τη 

Κασταμονίτσα και οδηγεί στο Οροπέδιο Λασιθίου.  
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Κασταμονίτσα, του γειτονικού δήμου Μινώα Πεδιάδος και 

καταλήγει στο Οροπέδιο, χρησιμοποιείται για οργανωμένες 

πεζοπορίες.  Υπάρχουν όμως  

 

πολλά ακόμα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους 

κατοίκους της περιοχής, για να φθάσουν κυρίως σε μέρη 

απρόσιτα, στις παρυφές ή στις κορυφές των βουνών. Ακόμα 

και σε περιπτώσεις, όπου το ίχνος του μονοπατιού είναι 

δυσδιάκριτο, οι ντόπιοι, και κυρίως οι κτηνοτρόφοι, γνωρίζουν 

πολύ καλά τη περιοχή και οδηγούνται σε κάθε μέρος με μεγάλη 

ευκολία. Γιατί ακόμα και αν τα ίχνη του παρελθόντος έχουν 

σβηστεί από το έδαφος, εκείνοι τα θυμούνται και τα μεταφέρουν 

από γενιά σε γενιά.  
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Η φύση φάνηκε ξέχωρα απλόχερη. 

Δε λυπήθηκε, ούτε χρώματα, ούτε 

τόλμη στη σύνθεση, για να δώσει 

αυτή τη μαγευτική έκφραση στο 
τοπίο.  

(Αριστερά: Paul Klee, “Highways and 

Byways”, 1929 

Δεξιά: Ο κάμπος του Οροπεδίου) 
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Παρελθόν Παρόν 

…στη παραγωγική διαδικασία 
 

 

 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων έχει 

αλλάξει ριζικά τον τρόπο καλλιέργειας στο Οροπέδιο. Τα 

γαϊδουράκια απαράμιλλης γλυκύτητας έχουν αντικατασταθεί 

από τους δεκάδες ίππους των σύγχρονων τρακτέρ. 

Αδιαμφισβήτητα, η αλλαγή αυτή έχει διευκολύνει την καλλιέργεια 

της γης. Ωστόσο, τα νέα αυτά επιτεύγματα της τεχνολογίας 
έχουν σε ένα βαθμό αλλοιώσει το τοπίο.  
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Τ’ αόρι 

 

Στους κρητικούς αιθέρες, στις ψηλές βουνοκορυφές δεν 

έχουν σταματήσει να ακούγονται τα βελάσματα των προβάτων, 

ή των οζών, όπως αναφέρονται στην κρητική διάλεκτο. Εκεί οι 

ορεσίβιοι κρητικοί συνεχίζουν να αρμέγουν, να τυροκομούν μα 

και να αρμενίζουν με τα μάτια, μα και με τη ψυχή, αφού συχνά 

κατοικούν εκεί για αρκετό διάστημα, Κατοικούν στα υψηλά, 
αυτοί οι άνθρωποι, ενατενίζοντας τον κόσμο από ‘κει ψηλά.  
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Μύλοι: Τα καράβια της στεριάς 

 

 «…και φυσικά οι χιλιάδες μύλοι που στολίζουν με το δικό τους 

τρόπο τον κάμπο και του δίνουν μια ξεχωριστή ομορφιά και 

γοητεία. Πιστοί στη δουλειά τους, θέλουν μόνο λίγο χοντρό 

πετσί, λίγο άσπρο πανί για να ντυθούν και λάδι που επιταχύνει 

την κίνηση τους.» 

Ο ανεμόμυλος είναι μια αιολική μηχανή οριζόντιου 

άξονα περιστροφής. Ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από 

τον Ήρωνα τον 10 αιώνα μετά Χριστό. Αρχικά εμφανίστηκαν 

στην Μεσοποταμία και στην Κίνα και του έφεραν στην Ευρώπη 

οι σταυροφόροι μετά την πρώτη σταυροφορία. Στην Ελλάδα 

διαδόθηκε πολύ γρήγορα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και 

στην Κρήτη λόγω του πλούσιου αιολικού δυναμικού της, όπου  

χρησιμοποιήθηκε κυρίως στα χρόνια της Ενετοκρατίας για την 

άλεση των δημητριακών. 

Στο Οροπέδιο Λασιθίου πρωτοεμφανίστηκαν στην θέση 

"Ζάρωμα" δυτικά του χωριού Μέσα Ποτάμοι. Οι φτερωτές τους 

είχαν ψάθα αντί πανιά. Λειτούργησαν μέχρι το 1867 οπότε και 

καταστράφηκαν από τους Τούρκους στην 10ημερη μάχη του 

Λασιθίου τον Μάιο του 1867. Οι Ανεμόμυλοι αυτοί 

μεταφέρθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα στο Ασφεντάμι 

Λασιθίου και αργότερα στο σελί της Αμπέλου. 

Χρησιμοποιούνταν για το άλεσμα των σιτηρών και 

αποτελούσαν το μεγαλύτερο μυλοτόπι της Κρήτης γύρω στα 

1900. Όλοι τους έχουν κατασκευαστεί στο τύπο του 

"μονόπαντου" ή "αξετροχάρη" ή "μονόκαιρου" ανεμόμυλου, 

δηλαδή αλέθουν σε μια σταθερή κατεύθυνση του αέρα, εκτός 

από έναν που ήταν στρογγυλός και περιστρεφόταν.  
Αυτός ο τύπος του αλευρόμυλου, είναι και ο πρόγονος 

του αντλητικού λασιθιώτικου ανεμόμυλου, με πολλές ομοιότητες 

στην κατασκευή και την λειτουργία τους.109 

                                                             
109 Πριν την εισαγωγή των αντλητικών ανεμόμυλων, η άντληση του 

νερού γινόταν με άλλες τεχνικές όπως το γεράνι, το βίντσι, ο σακιές και 

το χεραγώνι που η χρήση τους είναι κοπιαστική και όχι ιδιαίτερα 

αποδοτική. 
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“ Ταξίδια των ανέμων” 
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Απ’ το χωριό μου βλέπω όσο σύμπαν φαίνεται 

απ’ τη γη, γι’ αυτό το χωριό μου είναι μεγάλο 

όσο οποιαδήποτε άλλο μέρος, γιατί εγώ έχω το 

μέγεθος αυτού που βλέπω και όχι το μέγεθος του 

αναστήματος μου. Στις πόλεις η ζωή είναι πιο 

μικρή απ’ ότι στο σπίτι μου στην κορυφή του 

λόφου. Στις πόλεις τα μεγάλα σπίτια 

κλειδαμπαρώνουν την θεά, Κόβουν τον ορίζοντα, 

σπρώχνουν την ματιά μας πέρα απ’ τον ουρανό, 

Μας κάνουν μικρούς γιατί μας παίρνουν ότι τα 

μάτια μας μπορούν να μας δώσουν, Και μας 

κάνουν φτωχούς γιατί ο μονός μας πλούτος είναι 

να βλέπουμε. 

 

Fernando Pessoa 
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Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Οροπεδίου Λασιθίου110 

Παιδί το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις 

Όπως το βρεις και όπως το δεις να μην το παρατήσεις. 

Σκάψε το ακόμα πιο βαθειά και φράξε το πιο στέρεα 

Και πλούτισε τη χλώρα του και πλάτυνε τη γη του. 

Κ.Παλαμά 111 

 

Από το παραπάνω απόσπασμα του Κ.Παλαμά, γίνεται 

κατανοητό ότι παράδοση δεν σημαίνει και άρνηση της 

προόδου, αλλά διερεύνηση της έννοιας της παράδοσης για 

έναν τόπο. Διότι μελετώντας αυτήν την αρχιτεκτονική, 

μαθαίνουμε για την ουσία. Σχεδιάζουμε με ουσία. Μαθαίνουμε 

να κάνουμε αρχιτεκτονική για τον άνθρωπο. Δεν αφομοιώνουμε 

απλά νεωτεριστικές ιδέες από περιοδικά, μα αφουγκραζόμαστε 

τις ανάγκες του τόπου. Του κάθε τόπου ξεχωριστά, όπως 

αναφέρει ο Άρης Κωνσταντινίδης.112  

 Αντικείμενο της παρούσας ενότητας επομένως αποτελεί 

η μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Οροπεδίου. 

Ωστόσο, καθώς η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση του 

θέματος, ούσα αέναη, το αντικείμενο της έρευνας περιορίστηκε 

στο σημείο εξαγωγής θεωρητικών συμπερασμάτων και δεν 

επεκτάθηκε σε ενδεχόμενες προτάσεις αρχιτεκτονικής 

εφαρμογής, θεωρώντας ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν 

αντικείμενο μιας ειδικότερης μελέτης. 

Η μελέτη ξεκίνησε με ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από 

τα αρχιτεκτονικά απομεινάρια του παρελθόντος.  Ανάμεσα 

στα σχεδόν εγκαταλελειμμένα καλντερίμια και σπίτια των 

οικισμών αναδύθηκαν ξεχασμένες ανθρώπινες σχέσεις 

συλλογικού βίου, στοχασμού και αυτοκαλλιέργειας. Η επάρκεια 

τροφής και στέγασης με υλικά αυτόχθονα και με μόχθο 

προσωπικό συνιστούσε το πρότυπο ενός ανθρώπινου 
βιότοπου. 

                                                             
110 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιλέχθηκε σκόπιμα να χρησιμοποιηθεί η 

τοπική διάλεκτος της περιοχής, θεωρώντας ότι έχει πλούσιο 

λαογραφικό και γλωσσολογικό ενδιαφέρον που αξίζει να σημειωθεί 

παρά το γεγονός ότι δεν είναι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  
111 Παλαμάς, Κ. 1972. Βωμοί: τα παράκαιρα. Αθήνα, Βλάσση Αδελφοί. 
112 Η αρχιτεκτονική της αρχιτεκτονικής,  
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Η λαϊκή αρχιτεκτονική είναι η άμεσα και ασυνείδητα 

υλοποιημένη μορφή ενός πολιτισμού, με τις ανάγκες και τις 

συχνά ετερόκλιτες ιδιοτροπίες του. Των επιθυμιών, των ονείρων 

και των αξιών ενός πολιτισμού, μιας ομάδας ανθρώπων που 

συντελούν σε αυτόν το πολιτισμό.113 Είναι το χωρικό 

αποτύπωμα των αναγκών του ανθρώπου, υπηρετώντας τα 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τόπου. Είναι μια 

αρχιτεκτονική απλή, καθαρή, με βασικά γεωμετρικά στοιχεία, 

τοπικά υλικά και λίγες τεχνικές γνώσεις. Με κατασκευές λιτές 

αλλά ευφάνταστες, φθηνές αλλά λειτουργικές, με κοινό 

συνδετικό νήμα, την ιδιοκατασκευή, μακριά από τεχνολογικές 

συζητήσεις και φινιρίσματα με τεχνογνωσία. Μπορεί να μας 

διδάξει, αφού σε αυτήν βρίσκουμε πραγματωμένη με τα πιο 

απλά μέσα και με τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο την οικείωση του 

φυσικού χώρου από τον άνθρωπο. Η ανώνυμη αρχιτεκτονική, 

σύμφωνα με τον Amos Rapoport, δεν εξαρτάται μόνο από το 

κλίμα, τη γεωγραφική θέση και τα ντόπια υλικά. Πολλές φορές οι 

κτιριολογικές και κατασκευαστικές λύσεις που δίνονται 

αντικατοπτρίζουν περισσότερο 

ιδεολογικές θέσεις  παρά 

λειτουργικές ανάγκες που 

αντιβαίνουν στην αιτιοκρατία του 

φυσικού περιβάλλοντος.  114 

Η παρούσα μελέτη δεν 

αφορά μεμονωμένα κτίσματα 

ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Μόνον 

όταν αντιλαμβανόμαστε τη 

σύνθεση στο όλον της, μόνον 

τότε θα μπορέσουμε να έχουμε 

μια καθολική εικόνα του 

δομημένου περιβάλλοντος. Δεν 

μπορούμε να συλλάβουμε την 

πολυσύνθετη λεπτή σχέση του με 

τη μήτρα του, μαζί με την οποία 

καθορίζει ένα καθ’ όλα πλήρες 

σύστημα χωροταξικών και 

ιεραρχικών σχέσεων.115 

                                                             
113

 Rapoport A., Φιλιππίδης Δ., Ανώνυμη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί 

παράγοντες, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 2010, σελ. 25 
114 Κατραμαδάκη Αρετή, 2016, ό.π 
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Δομή των οικισμών 
 

Οι οικισμοί του Οροπεδίου είναι διατεταγμένοι κυκλικά 

στο περίγραμμα του, σε θέσεις που η πεδινή έκταση συναντά τα 

βουνά που την περιβάλλουν και δημιουργούν ουσιαστικά ένα 

οικιστικό δακτύλιο. Οι θέσεις αυτές συγκεντρώνουν 

χαρακτηριστικά που ευνόησαν τη δημιουργία και τη λειτουργία 

τους, κυριότερα εκ των οποίων είναι η επαφή τόσο με τον 

κάμπο όσο και με τις ορεινές εκτάσεις που χρησιμεύουν ως 

βοσκότοποι και τα χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας, συγκριτικά 

με αυτά του κάμπου.  

Στη διάταξη τους οι οικισμοί παρουσιάζονται κυρίως 

αμφιθεατρικά στις παρυφές των βουνών. Όλοι οι οικισμοί 

χωρίζονται σε επιμέρους σύνολα κτιρίων, τις λεγόμενες 

γειτονιές. Το σχήμα των οικισμών ακολουθεί το έντονο φυσικό 

ανάγλυφο του εδάφους και ποικίλλει, άλλοτε αναπτύσσεται 

γραμμικά με άξονα τον κεντρικό δρόμο που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες χρήσεις την, και άλλοτε κυκλικά με πυλώνα την 

πλατεία με την εκκλησία και τα καφενεία. Η δόμηση τους είναι 

συνήθως πυκνή και συνεχής στο παλαιότερο κομμάτι του 

οικισμού, ενώ είναι ελεύθερη και αραιή στο νεότερο. Τα 

περιγράμματα των οικισμών με συνεχή δόμηση είναι συνήθως 

σαφή, ωστόσο μετά τις νέες κατασκευές το περίγραμμα 

αλλάζει. 

Εξ αποστάσεως οι οικισμοί παρουσιάζονται ως σύνολα 

όμοιων επαναλαμβανόμενων μονάδων-κύβων. Χαρακτηριστικό 

όμως είναι το γεγονός ότι δεν είναι ένας σωρός ατάκτως 

ερριμμένος. Εν αντιθέσει, σχηματίζουν ένα συγκροτημένο 

«Όλον» πάνω σε άξονες κίνησης (δρόμοι και σοκάκια) και γύρω 

από χώρους στάσης (πλατείες και αυλές). Ο οικισμός έχει αρχή, 

μέση και τέλος. Είναι μια σαφώς χωροθετημένη οντότητα, 

άψογα ενταγμένη στο τοπίο. Διατυπώνει μια ουσία και μια 

αλήθεια για το συλλογικό βίο, η οποία κατανοείται από μακριά. 

Πλησιάζοντας στον οικισμό, η εκ του μακρόθεν εικόνα 

αναιρείται. Κανένα σπίτι- κύβος δεν είναι ίδιο με τα γύρω.116 

Διαφέρουν μεταξύ τους μέσω των ευρηματικών λύσεων 

προσαρμογής στις ιδιομορφίες του εδάφους, του 

προσανατολισμού, του σχήματος του οικοπέδου, της σχέσης με 

                                                                                                                                 
115

 Rapoport A., Φιλιππίδης Δ., Ανώνυμη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί 

παράγοντες, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 2010, σελ. 52 
116 ό.π, σελ. 62 
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τα γειτονικά κτίσματα, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάτοικου, ο 

οποίος επιδρά με τρόπο καταλυτικό διαμορφώνοντας και 

οικειοποιώντας το χώρο, προσδίδοντας σ’ αυτόν ιδιαίτερα 

γνωρίσματα. Πρόσθετες ιδιοκατασκευές, χρωματικές ή 

γλυπτικές παρεμβάσεις αποτελούν αυτά τα χαρακτηριστικά, 

σημάδια της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας του ιδιωτικού 

βίου μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο συλλογικός. Εξ 

αντιδιαστολής, η σύγχρονη πραγματικότητα όσον αφορά την 

κατασκευή των νέων κτισμάτων, δεν διέπεται από τους ίδιους 

προαναφερθέντες κανόνες, αφού πλέον το κάθε νέο κτίσμα 

είναι μια μοναδική και ανεπανάληπτη χωρική οντότητα που 

λειτουργεί εν κενώ, χωρίς δηλαδή να συνδιαλέγεται με τα 

γειτνιάζοντα κτίρια. 117 

 

   

 

 

 

                                                             
117

 Σάσα Λαδά, Κατοικία: Σχεδιάζω, κατασκευάζω, σκέπτομαι, κείμενα 

για τη διδασκαλία και το σχεδιασμό της κατοικίας,  εκδ. University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 34 

Εικόνα: Τζερμιάδω, Δεκέμβριος 1940.  Πηγή: Περιoδικό Le Vie del Mondo 
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‘Το λασιθιώτικο σπίτι, ταπεινό και ανεπιτήδευτο, έχει σαν 

δομικό έργο την αρμονική έκφραση, που χαρίζει η 

κατασκευαστική ειλικρίνεια, η έντεχνη και ανάλογα με τις 

τοπικές ανάγκες και συνθήκες χρησιμοποίησις των τοπικών 

υλικών’ 
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Βασική τυπολογία κτισμάτων οικισμών Οροπεδίου 

Λασιθίου και οργάνωση τυπολογικού πίνακα. 
 

Το λασιθιώτικο σπίτι δεν είναι απλά μια κατοικία, μα 

όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βασιλειάδης ως υπότιτλο στο 

βιβλίο του «Το Κρητικό σπίτι» πρόκειται για ‘αυτό το καταφύγιο 

και αυτό το ορμητήριο’.118Αυτό προκύπτει από τον αυστηρό, 

ασκητικό χαρακτήρα που έχει το σπίτι, ο οποίος δικαιολογείται 

από την τραχύτητα του χώρου και της ζωής. Τα βουνά πηγή 

ζωής, απόδρασης μα και κρησφύγετου, οι συνεχείς 

επαναστάσεις και καταστροφές έκαναν τον Κρητικό να μην 

πιστεύει στη μονιμότητα του κτίσματος του.119 

Με απλά μέσα και λιτότητα, το κρητικό σπίτι καλύπτει τις 

ανάγκες των ιδιοκτητών του. Εναρμονισμένο με το φυσικό 

περιβάλλον, τα κτίσματα θαρρεί κανείς πως φυτρώνουν από τη 

γη. Όγκοι απλοί, κατασκευασμένοι από τοπικά υλικά και 

ντόπιους μαστόρους, αξιόλογο παράδειγμα παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής.120 Η τυπολογία υπακούει στις γενικές αρχές, που 

διέπουν την αρχιτεκτονική των ορεινών περιοχών της Κρήτης.121 

Πρόκειται για ένα απλό καθαρό σχήμα ελαχίστων διαστάσεων, 

με καθαρές αδρές γραμμές, στραμμένο εξ ολοκλήρου προς το 

εσωτερικό. Τα κύρια υλικά είναι η πέτρα, το ξύλο και το χώμα, 

στη φυσική τους κατάσταση ή πολύ λίγο επεξεργασμένα. Όλα 

τα κτίρια είναι χτισμένα με πέτρα, ελλείψει μεγάλης ποσότητας 

ξυλείας και χωμάτινο «δώμα» για στέγη. Το ύψος των κτιρίων 

είναι σχετικά χαμηλό (2,30-2,50) για ευκολότερη θέρμανση του 

χώρου και έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα ανοίγματα, κυρίως 

για λόγους ασφάλειας.122 

                                                             
118 Βασιλειάδης Δημήτρης, Το κρητικό σπίτι: αυτό το καταφύγιο και αυτό 

το ορμητήριο, εκδ. Εστία, 1983, σελ. 36 
119 Μποζινέκη-Διδώνη Π. «Κρήτη, Ελληνική Παραδοσιακή 

Αρχιτεκτονική», εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1985, σελ. 47 
120 http://5a.arch.ntua.gr/project/7388 
121 Αρακαδάκη Μαρία, Νοφαλιάς Μεραμπέλου: συμβολή στην 

αρχιτεκτονική των ορεινών οικισμών της Κρήτης, εκδ. Κέντρο 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νεάπολης Λασιθίου, Νεάπολη, 2006, 

σελ. 33 
122 Καρύδη Χρύσανθου, Αγροτικά της Κρήτης: παλιά και 

σύγχρονα, Εκδ. Εκπολιτστικός σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου, 

Λασίθι, 1983, σελ. 66-85 
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Η πρώτη διάταξη που γίνεται στο τυπολογικό πίνακα 

αφορά τον τρόπο στέγασης των κτιρίων. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, όλα τα κτίρια είναι δωματοσκέπαστα, με επίπεδη 

χωμάτινη στέγη.123 Ένα από τα αδύνατα σημεία της στέγασης με 

αυτόν τον τρόπο ήταν η αδυναμία γεφύρωσης μεγάλων 

ανοιγμάτων. Ο απλούστερος τρόπος με τον οποίο έγινε 

προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ήταν με την παρεμβολή στη μέση 

μιας μεγαλύτερης δοκού εγκάρσιας στα άλλα δοκάρια (το 

λεγόμενο μεσοδόκι), η οποία στηρίζεται στη μέση της σε έναν 

ξύλινο στύλο, ειδικά τοποθετημένο για το λόγο αυτό. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, αποτελεί το μεσοδόκι αποτελεί το ενδιάμεσο 

στήριγμα, επιτρέποντας έτσι το διπλασιασμό του συνολικού 

ανοίγματος.124 Ο δεύτερος και πιο διαδεδομένος τρόπος για 

την διεύρυνση του χώρου ήταν η αντικατάσταση του 

μεσοδοκιού, από έναν ενδιάμεσο τοίχο, που ενώ στο πάνω 

μέρος του είναι ενιαίος, υποδιαιρώντας έτσι το συνολικό 

άνοιγμα στα δυο, παραλαμβάνοντας τα φορτία των 

εκατέρωθεν δοκαριών, στο κάτω μέρος είναι τρυπημένος από 

μια μεγάλη κεντρική καμάρα που επιτρέπει την ενοποίηση όλου 

του χώρου. 125 Οι δύο 

αυτές παραλλαγές, με 

μεσοδόκι και στύλο και με 

καμάρα, αποτελούν το 

δεύτερο κριτήριο διάταξης 

του τυπολογικού πίνακα.  

Ο τρόπος εισόδου 

στην κατοικία αποτελεί 

κριτήριο για ακόμα ένα 

διαχωρισμό της 

τυπολογίας. Υπάρχουν τα 

στενομέτωπο και 

                                                             
123 Η μορφή του σπιτιού αυτού σπιτιού με τη χωματένια στέγη 

επικράτησε μέχρι το τέλος του πρώτου τετάρτου του εικοστού αιώνα. 

Εξέλιξη αυτού του τύπου ήταν τα διώροφα σπίτια με σκεπή από 

κεραμίδια, που οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην άνοδο της 

οικονομικής στάθμης του αγροτικού κόσμου αλλά και στη σημαντική 

βελτίωση της συγκοινωνίας και την ευκολότερη μεταφορά διάφορων 

οικοδομικών υλικών με τροχοφόρα από πόλεις ή λιμάνια. 
124 Παπαιωάννου Κωνσταντίνος, Δημητράνου- Κρεμεζή 

Αικατερίνη, Φινέ Μαρία, Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο, εκδ. 

Ίδρυμα Μιχελή, 2010, σελ. 250 
125 Ο.π, 254 
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πλατυμέτωπα κτίρια, όπου σε κάθε περίπτωση η είσοδος 

βρίσκεται στη στενή ή στα πλατιά πλευρά. Ωστόσο, για τον 

χαρακτηρισμό αυτό δεν αρκεί μονάχα η θέση της εισόδου αλλά 

και ο προσδιορισμός της κύριας προς το δρόμο όψη. Οπότε, 

τυχαίνει να έχουμε πλατυμέτωπα ή στενομέτωπα σπίτια με 

πλάγια είσοδο.  

Οι επιμέρους χώροι του κτίσματος επιπρόσθετα, το 

χαρακτηρίζουν ως μονόχωρο, δίχωρο ή σύνθετο. Πρέπει να 

τονιστεί ότι στον πίνακα, τα κτίρια που έχουν καμάρα, 

δηλώνονται ως μονόχωρα, παρόλο που λειτουργικά μπορεί να 

ορίζονται περισσότεροι τους ενός χώροι από αυτήν.126 Ο 

αριθμός των καμάρων καθορίζει ουσιαστικά τους χώρους και 

οφείλεται για την ταξινόμηση των κτιρίων στην εκάστοτε 

κατηγορία. Παραλλαγές του βασικού τύπου του καμαρόσπιτου 

με σχετικά ακανόνιστους χώρους οδηγούν σε πιο σύνθετες 

μορφές.  

Η τελευταία διάταξη γίνεται ανάλογα με το ορόφους του 

κτίσματος. Οι περισσότερες κατοικίες είναι μονώροφες αλλά 

εντοπίζονται και αρκετές διώροφες, στις οποίες η πρόσβαση 

γίνεται είτε από εσωτερική ξύλινη σκάλα, είτε από εξωτερική 

λίθινη. 

 

 Όλες οι λειτουργίες συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της 

κατοικίας και χωρίζονται σε τέσσερις διακεκριμένους χώρους, το 

πόρτεγο (καθημερινό), το αχύρι (σταύλος), τον αχεριώνα 

(χώρος φύλαξης τροφής ζώων) και την αποθήκη. Οι 

λειτουργίες δεν είναι αυστηρά διαχωρισμένες στους εκάστοτε 

χώρους. Δηλαδή το πόρτεγο μπορεί να χρησιμεύει και για 

αποθήκη ή να έχει φάτνες για τα ζώα, γούρνες για τις κότες 

ακόμα και αν υπάρχουν αποθήκη ή αχύρι. Ανάλογα με το 

σχήμα και το μέγεθος του οικοπέδου όλοι οι χώροι είναι 

διατεταγμένοι γύρω από το πόρτεγο ή προς τη μία πλευρά 

αυτού κατά μήκος της προσόψεως του οικοπέδου. Στην 

περίπτωση οικοπέδου με στενό μέτωπο, η οποία είναι η 

συχνότερη, οι χώροι είναι διατεταγμένοι γραμμικά, ο ένας 

όπισθεν του άλλου.127 Σε περίπτωση διώροφου σπιτιού, Το 

                                                             
126 Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές  «Βασιλειάδης, Το κρητικό 

σπίτι: αυτό το καταφύγιο και αυτό το ορμητήριο», «Παπαιωάννου-

Κρεμεζή-Φινέ, Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο» και «Ζαγορησίου, 

Λαϊκή αρχιτεκτονική στην Κρήτη» η καμάρα δεν είναι επαρκές 

στοιχείο  ώστε να θεωρηθεί ένας χώρος δίχωρος.  
127Καρύδη Χρύσανθου, 1983, σελ. 66-85 
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κατώγι, συνήθως χρησιμεύει για σταύλο και αχεριώνα και το 

ανώγι για σπίτι και αποθήκη.   

Εστιάζοντας σε μεγαλύτερης κλίμακας λεπτομέρειες, στη 

μια πλευρά του πόρτεγου κατασκευάζεται ένα γωνιακό τζάκι, 

απλής μορφής με παραστιά για το μαγείρεμα. Στο βάθος του 

κτίσματος διαμορφώνεται μια χτιστή πεζούλα, για ύπνο, η οποία 

με το πέρασμα των χρόνων διαμορφώνεται σε πατάρι, το 

λεγόμενο σοφά. Ο χώρος κάτω από το σοφά χρησιμεύει για 

αποθήκη και ονομάζεται μαγατζές. Στους πλαϊνούς τοίχους 

διαμορφώνονται εσοχές για το σταμνί, ο λαινοστάτης και το 

ντουλάπι. Τέλος, χτιστές πεζούλες χρησιμεύουν για να 

ακουμπάνε τα σακιά με το καρπό ή για κάθισμα. 
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Βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

Μιλώντας για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά εννοούμε 

όλα εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν τη σύνθεση της μορφής 

του όλου, την εικόνα του, τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Θα 

εστιάσουμε τόσο στο μεμονομένο κτίσμα , όσο και στη µορφή 

του συνόλου.128 

Ξεκινώντας από το σύνολο, μελετάμε τoυς ενδιάμεσους 

χώρους μεταξύ  των κτισμάτων, τα λεγόμενα σοκάκια. Κάθε 

σοκάκι συναντάει το επόµενο υπό γωνία ανάλογα µε την κλίση 

ή το ανάγλυφο του εδάφους και η συνέχειά του διακόπτεται από 

την όψη κάποιου κτηρίου που δεσπόζει στο τέλος του. Η 

συνέχειά του λίγες φορές είναι ορατή εκ των προτέρων, αλλά οι 

όψεις των κτηρίων που δεσπόζουν στον οπτικό άξονα, 

επιτρέπουν έµµεσα να υπονοηθεί η ύπαρξη της επόµενης 

διασταύρωσης- συνέχειας της πορείας. Με το σύστηµα αυτό 

δίνεται η εντύπωση ύπαρξης ενός ενιαίου µετώπου κατοικιών 

περιµετρικά των οικοδοµικών νησίδων και δηµιουργείται ένα 

συνεχές και κλειστό σύνολο. 129Αποτέλεσµα των ανωτέρων είναι 

να διαµορφώνεται ο πολεοδοµικός ιστός του οικισμού από ένα 

δίκτυο εξαιρετικά ακανόνιστων οικοδοµικών συνόλων-νησίδων, 

µε κύριο χαρακτηριστικό το κλειστό περίγραµµα που 

σχηµατίζεται από συνεχή µέτωπα των κατοικιών. Η συστηµατική 

τυπολογική κατάταξη των περίκλειστων αυτών οικοδοµικών 

νησίδων δεν έχει ουσιαστικά νόηµα, διότι τα σχήµατά τους δεν 

έχουν συλληφθεί στο σχεδιαστήριο, άλλα έχουν γεννηθεί κατά 

το χτίσιμο, με κύριο γνώμονα το ανάγλυφο του εδάφους και τα 

διαθέσιμα μέσα.130 

Το πλάτος αυτών είναι συνήθως αρκετά μικρό, και 

κυμαίνεται από  0,8μ. έως 2,50μ. Υπάρχουν ακόμα πολλά 

αδιέξοδα που χρησιμοποιούνται για αυλές. Τα περισσότερα είναι 

λιθόστρωτα  με μικρές πέτρες και κλίση προς το εσωτερικό για 

την απορροή των υδάτων, ενώ παλαιότερα ήταν χωμάτινα.   

                                                             
128 Κ. ∆ηµητσάντου Κρεµέζη, 2006, ό.π, σελ. 65 
129 Σε αντίθεση µε το ιπποδάµειο σύστηµα, όπου τα όρια των οικοδοµικών 

τετραγώνων καθορίζονται µε σαφήνεια. 
130 Λιανός Νίκος, Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της παλιάς 

πόλης της Ξάνθης, Ξάνθη, 2004, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο 

http://morfologia.arch.duth.gr/main_stuff/xanthi.pdf στις 20/07/17. 

 

http://morfologia.arch.duth.gr/main_stuff/xanthi.pdf
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Ανοίγματα 

 

Το μέγεθος των ανοιγμάτων είναι το ελάχιστο δυνατό και 

το σχήμα τους ποικίλει. Είτε είναι ορθογώνιο είτε τελειώνει με 

ημικυκλικό περίγραμμα. Για τη γεφύρωση του κενού 

χρησιμοποιείται άλλοτε ένα ξύλινο ακατέργαστο κομμάτι, είτε με 

ορθά και καμαρωτά πελέκια. 131 Τέλος, στις γωνίες των 

κτισμάτων χρησιμοποιούνται ειδικές επίσης πέτρες, τα λεγόμενα 

ρουκούνια.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Τη δουλειά αυτή αναλάμβαναν ειδικοί τεχνίτες πελεκάνοι, οι οποίοι 

αφού έβγαζαν από ειδικό πετροκοπιό τις πέτρες, τις έκοβαν με τα 

κατάλληλα εργαλεία, τις ξεχώριζαν για την κάθε χρήση και ύστερα 

επιδιδόταν στο χοντρό και το ψιλό πελέκημα. Βασικά εργαλεία ήταν το 

μακάπι και ματζοκόπι, το πεντοράλι ή βελόνι, το μπικάλι, ο σμίλες, ο 

μαντρακάς, οι τσαπέτες, η σιντερογωνιά, η πήχυ, το κομπάσο 

(διαβήτης) και το αλφάδι 
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«Ιχνηλατώντας το παρελθόν, συναντά και ανοίγει 

κανείς την κλειστή πόρτα που το χωρίζει από το παρόν. 

Μπορεί έτσι και φωτίζει γεγονότα και πρόσωπα, ήθη και 

έθιμα, καταστάσεις και περιστατικά, τρόπους ζωής , που 

όλα αυτά μαζί δίνουν το νόημα της καλούμενης παλιάς 

ζωής» 
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‘‘Στα ταπεινά κι αληθινά της την 

αναζήτησαν: στις συνθέσεις της, στη φύση 

της, στις ευωδιές της, στους ήχους της, στις 

μνήμες, στις αισθήσεις. Σε αυτά 

αναζητήθηκε το νόημα και η ουσία του 

τόπου, φτάνοντάς τον στο συνειδητό του 

ύψος. ’’132 

 

 
                                                             

132
Αντώνιου Β. Καπετάνιου, Το ελληνικό τοπίο, τοπίο 

σμιλεμένο, της ρητίδας και του ρόζου, τοπίο ελληνικό, 

Γαίας Ανάγνωσμα, Greek Architects, 21.01.14, 

http://www.greekarchitects.gr 

http://www.greekarchitects.gr/gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B2-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-id96


 | 172 

 

 

2.3 
Σωματικά 
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Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας 

πραγματοποιείται επιτόπια έρευνα, με στόχο τα πληρέστερα και 

πιο ασφαλή συμπεράσματα. Γίνεται προσπάθεια αναζήτησης 

του πνεύματος του τόπου του, μέσα από την προσεκτική και σε 

βάθος ανάλυση των στοιχείων του φυσικού και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως  βουνά, η επίπεδη 

μεταξύ τους έκταση, ιερά κορυφής, τόπους λατρείας, οικιστικά 

σύνολα και φορτισμένες, αρχαιολογικά και μυθολογικά, 

περιοχές. Η επιτόπια έρευνα και παρατήρηση καλύπτει ζητήματα 

που η βιβλιογραφία αδυνατεί να καλύψει από την φύση της. 

Τέτοια ζητήματα είναι για παράδειγμα η οπτική επαφή από και 

προς τις τοποθεσίες ενδιαφέροντος, η καταγραφή στοιχείων 

του ανάγλυφου και γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου και 

τέλος η αναζήτηση του πνεύματος του τόπου, όπως αυτή 

προαναφέρθηκε.   

Το παραπάνω εγχείρημα πραγματοποιείται με τη μορφή 

ενός οδοιπορικού στην ενδοχώρα του Οροπεδίου και 

αναπτύσσεται μέσα από ένα σύνολο επιτόπιων 

παρατηρήσεων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην έρευνα που 

ακολουθεί, τα συμπεράσματα προκύπτουν από παρατηρήσεις 

της επιτόπιας έρευνας και κατ’ επέκταση είναι αποτέλεσμα μιας 

πιο προσωπικής τοποθέτησης παρά την υποστήριξη που 

υπάρχει από τις πηγές.133 

Οι αρχικοί χάρτες προέρχονται από τη τεχνική υπηρεσία 

του δήμου, οι οποίοι μετατρέπονται σε σημειωματάριο-χάρτη, 

καταγράφοντας πάνω τους οπτικές φυγές, διαδρομές, κτίρια, 

θέσεις και τοπία.   

 

Ορμώμενη από ένα διαγωνισμό φωτογραφίας για 

κτήρια στην Ελλάδα σε κίνδυνο, ξεκίνησε παράλληλα η πρώτη 

προσπάθεια φωτογραφικής τεκμηρίωσης του τοπίου. 

Περιδιαβαίνοντας τα στενά σοκάκια των οικισμών, 

ψαχουλεύοντας για  ερείπια μέσα στα ερείπια,  διαπίστωσα ότι 

δεν πρόκειται για κτίρια σε κίνδυνο, αλλά για ολόκληρους 

οικισμούς σε κίνδυνο. Οι κίνδυνοι πολλοί, αφού κάθε νέο μέτρο 

χιονιού, εξαφανίζει ακόμα περισσότερα κειμήλια αυτού του 

αποθέματος. Μα καθώς τραβούσα κάθε μικρή λεπτομέρεια των 

κτιρίων που μου κινούσε το ενδιαφέρον, παράλληλα το 

                                                             
133

 Παπαδάκης Μάνος, Το μνήμα του βουνού, Ερευνητική εργασία, 

Πολυτεχνική σχολή Βόλο , 2013, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο 

http://www.arch.uth.gr/el/projectpopup/index/935 στις 03.05.17 

http://www.arch.uth.gr/el/projectpopup/index/935
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ενδιαφέρον μου τραβούσε εκείνη η άγρια βλάστηση που 

ξεφύτρωνε από τα ερείπια, οι πεζούλες στο βουνό, και το ίδιο το 

βουνό, αυτό που πατούσα πάνω μα και τα απέναντι. Αυτή η 

κορυφή της Δίκτης, επιβλητική, πάντα εκεί, σαν να προσπαθεί, 

ως άλλη Ρέα, να διαφυλάξει αυτό το τόπο.  

 

‘Μια επιθυμία του υποκειμένου να συσχετισθεί 

με τον κόσμο δια της μεσολάβησης του 

σώματος του. Η έμφαση στην εμπειρική και 

κιναισθητική αντίληψη ορίζει εκ νέου τον τόπο 

διαμέσου της σωματικής, απτικής επαφής. Οι 

έρευνες που κινούνται σε αυτές τις αναζητήσεις 

εστιάζουν στη βιωματική πλευρά του χώρου 

αναθεωρώντας την οπτική, εικονιστική του 
συνθήκη.’ 134 

 

                                                             
134 Χατζησάββα Δήμητρα, Η έννοια του τόπου στις αρχιτεκτονικές 

θεωρίες και πρακτικές: σχέσεις φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής στον 20ο 

αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2009, σελ. 88 
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Οδοιπορικό γνώσεων και εμπειριών  

Α. Από το Ηράκλειο στο Οροπέδιο Λασιθίου  
 

Κατευθυνόμενος κανείς από το κέντρο του Ηρακλείου 

προς το Οροπέδιο Λασιθίου ιδιαίτερα αισθητές γίνονται οι 

διακυμάνσεις του τοπίου, σε κάθε τομέα. Η σύγχρονη πόλη έχει 

τον ολόδικό της ήχο. Η στερεοτυπική ηχητική περιγραφή, η 

οποία περιλαμβάνει τις κόρνες και τα μαρσαρίσματα των 

αυτοκινήτων, τις φωνές των ανθρώπων, τις σφυρίχτρες των 

αστυνομικών, τις σειρήνες των ασθενοφόρων και, ενίοτε, τα 

πουλιά, τα παιδιά στις αυλές των σχολείων, τους ήχους στη 

λαϊκή αγορά ή ακόμη και το παλιατζή.135 Οι πυκνοκατοικημένες 

πολυκατοικίες ακόμη, τα στενά και βρώμικα πεζοδρόμια, η 

ύπαρξη «ελεύθερων χώρων» που στην πραγματικότητα είναι 

αυστηρά περιορισμένοι εντός μιας σχεδιασμένης πλατείας ή 

των τειχών των τάφρων με σχεδιασμένο ακόμα και το «πράσινο» 

εξοστρακίζοντας κάθε κομμάτι ατόφιας φύσης, οι 

μποτιλιαρισμένοι δρόμοι και το νέφος, εν μέσω μιας χαώδους 

πολεοδομικής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής διάταξης είναι τα 

στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο της μεγάλης αυτής πόλης. 

Καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο της το σκηνικό 

μεταβάλλεται. Λιγότερες πολυκατοικίες, περισσότερες 

μονοκατοικίες, μεγαλύτερη αναλογία πρασίνου, λιγότεροι και 

πιο ήπιοι σε ένταση ήχοι και τέλος ακόμα λιγότερη ρύπανση.  

Ακολουθώντας, πλέον το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με 

κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο, παρατηρούμε αρχικά τη 

θέα της θάλασσας, λιγότερα κτίρια και «περισσότερη» φύση. 

Από τη πρώτη διασταύρωση για Οροπέδιο, στο ύψος της 

Χερσονήσου, το σκηνικό αλλάζει ξανά. Εισέρχεται ο καθ’ οδόν 

επισκέπτης σε ένα ακόμα πιο «φυσικό τοπίο», σε ένα επαρχιακό 

οδικό δίκτυο, με σχεδόν ελάχιστη δόμηση εκατέρωθεν. Φυσικά 

τοπία εναλλάσσονται ατέρμονα με μικρούς οικισμούς, ενώ κατά 

μήκος σχεδόν όλης της διαδρομής διακρίνεις τον προορισμό 

σου, την  κορυφή εκείνων των μεγάλων βουνών, που 

λειτουργούν σαν φόντο του τοπίου που ήδη βρίσκεσαι. Ο 

                                                             
135

 Αθηνάκης Δημήτρης, Το θλιμμένο soundtrack της σύγχρονης 

Αθήνας, άρθρο στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», δημοσίευση: 

05/09/15, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο 

http://www.kathimerini.gr/829572/article/politismos/polh/to-

8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas, στις 12.03.17 
 

http://www.kathimerini.gr/829572/article/politismos/polh/to-8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas
http://www.kathimerini.gr/829572/article/politismos/polh/to-8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas
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δρόμος στενός και ανηφορικός με πολλές στροφές, μα ξάφνου 

ανοίγεται μπροστά σου ένα ξέφωτο, ένα επίπεδο κομμάτι γης 

περιτριγυρισμένο από βουνά. Μια αίσθηση ανοίκειου, δέους, 

θαυμασμού ή απορίας γεννάται. Ένα τοπίο διαφορετικό. Ο 

προορισμός σου.  

Μπαίνοντας σε αυτήν την ορεινή αγκαλιά από τις 

διαβάσεις που δημιουργούν τα ίδια τα βουνά, αντικρίζεις έναν 

άλλο κόσμο. Βρισκόμενος στο Σελί Αμπέλου, όπως ονομάζεται 

το συγκεκριμένο πέρασμα, από τη μία πλευρά αντικρίζεις 

ολόκληρη τη πεδιάδα ως τη θάλασσα, κ΄ εκείνο το νησί, τη Ντία 

σε μια απόσταση 50 και πλέον χιλιομέτρων και από την άλλη 

πλευρά χάνεται η έννοια του ορίζοντα. Το βλέμμα αποκτάει όριο. 

Το όριο εκείνο που ορίζουν τα βουνά, στα μόλις 6 χιλιόμετρα 

(από το Σελί Αμπέλου μέχρι το απέναντι βουνό). Αυτή η ποικιλία 

των μορφών του τοπίου σε ένα και μόνο σημείο, η άμεση 

γειτνίαση δύο αντιθετικών κόσμων λειτουργεί ως πυκνωτής 

αντιδιαμετρικά αντίθετων εμπειριών. Ακόμα και ο αέρας εκεί 

μέσα είναι αλλιώτικος, πιο καθαρός και πιο κρύος, κάθε εποχή 

του χρόνου. Οι Λασιθιώτες, μικροί και μεγάλοι, παιδεμένοι από 

τον ήλιο και τις αγροτικές εργασίες στο κάμπο. Τα χωριά μικρά 

και φτωχικά, μα πλούσια σε φιλότιμο και φιλοξενία. Ο τόπος του 

Ξένιου Ζευς, εξάλλου είναι αυτός που περιγράφεται.  
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Β. Ο κύκλος του Οροπεδίου  

Το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον μπλέκονται 

αλληλένδετα κατά μήκος του κύκλου του Οροπεδίου. Μια 

ατέρμονη αλληλουχία οικισμών και φυσικών στοιχείων διακρίνει 

κανείς σε ένα μήκος 24,5 χιλιομέτρων, ολοκληρώνοντας το 
κλειστό οδικό δίκτυο, καταλήγοντας ξανά στο σημείο εκκίνησης.  
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Γ. Οικισμοί - Περιβάλλουσα φύση  
 

Οικισμός και τοπίο έχουν, μια σχέση μορφής - φόντου 

ενός ζωγραφικού πίνακα. Κάθε οικιστική εγκατάσταση είναι ένα 

περίκλειστο σύνολο, ενώ το τοπίο χαρακτηρίζεται από μια 

ποικιλόμορφη, αλλά βασικά συνεχής έκταση. Γενικά κάθε 

οικισμός εμφανίζεται ως μια μορφή σε σχέση με το εκτεταμένο 

φόντο του τοπίου. Ο οικισμός χάνει την ταυτότητα του αν 

διαταραχθεί η σχέση αυτή, όπως και το τοπίο χάνει τη δική του 

ταυτότητα ως συνολική έκταση. Σημαντικός παράγοντας στην 

διατήρηση ή όχι των σχέσεων είναι και πάλι το όριο. 
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«Χρειαζόμαστε την πλούσια διάσταση του χρόνου για να 

μπορέσουμε να αποφύγουμε την τόσο συνηθισμένη 

κοινοτυπία, του να ζούμε στο παρόν σαν μια συνεχή 

προετοιμασία για την απερίσκεπτη και ορμητική πορεία 

προς το μέλλον.»136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136

 G.Evelyn Hutchinson, S. Dillon Ripley, Knowledge among Men, 
Smithsonian Institution Symposium, New York: Simon & Schuster, 1966, 
85.  
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Ανακαλύπτοντας μια φύση και έναν λαό διαμέσου 

των εργαλείων της μνήμης και της φωτογραφίας 

Θύμισες παλιές….  

Είναι ο ήχος από τα ζάρια στο καφενείο, η κολιτσίνα και 

οι φωνές των ηλικιωμένων, που συνήθως βρίσκουν ένα θέμα 

προς αντιπαράθεση. Είναι ο μεσημεριανός τους ύπνος στο 

καφενείο. Είναι οι πάντα χαμογελαστές, μα και λιγάκι περίεργες 

γριούλες με τα τζεπέρια που θα σε ρωτήσουν «Τίνος είσαι ‘συ;». 

Είναι ο ήχος από τη λύρα και του λαγούτο, οι μαντινάδες και οι 

λασιθιώτικοι σκοποί, οι ήχοι από τα βήματα του χορού, οι 

μυρωδιές από τα παραδοσιακά φαγητά. Είναι ο γεωργός που 

σκορπίζει σπόρους στο φρεσκοοργωμένο χωράφι κάτω από 

τους σταχτείς φθινοπωρινούς ουρανούς, είναι τα δέντρα που 

λικνίζονται από τους χειμωνιάτικους βοριάδες, είναι τα 

ασβεστωμένα τζάκια που από νωρίς καπνίζουν, είναι τα παιδιά 

με τα ποδήλατα που κάνουν ζαβολιές. Είναι το χιόνι που 

σκεπάζει τα πάντα τους χειμερινούς μήνες, είναι η πάχνη, η 

αφούρα και ο παγετός. Μετέρχονται, όμως τα ανοιξιάτικα 

λιβάδια με τα ιμπρεσιονιστικά χρώματα, τα έντονα αρώματα 

των βοτάνων, το θέρος και η συγκομιδή των κόπων και των 

καρπών κατά το ύστερο καλοκαίρι, με την εργασιακή 
«πανστρατιά» όλων των ηλικιών, σπάνια πλέον.  
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Παλιά καφενεία που χρόνο με τον χρόνο αδειάζουν 

αλλά συνεχίζουν να ανοίγουν καθημερινά και κλασικά 

παντοπωλεία που αρνούνται να μειώσουν τα προϊόντα τους 

στα ράφια ολοκληρώνουν τον μικρόκοσμο του Οροπεδίου με 

τους φιλόξενους, γλυκείς και δουλευταράδες ανθρώπους, που 

εκτός από τους σπόρους τους διαφυλάσσουν και πολλά από 
τα έθιμά τους.  
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Κοινωνικό γίγνεσθαι 

 

«Η εμπνοή του χωριού ήταν η κοινωνική μέθεξη, το συμμέτοχον 

στη βιωματική, που ήταν η βιολογία του τόπου, η ψυχική του 

αναπνοή, κάτι που συγκροτούσε το δημιουργικό νενίκηκα του 

ανθρώπου.»137 

 

Στα πλαίσια αυτής της θεώρησης συνίστατο τα ήθη και 

τα έθιμα του τόπου, που ήταν γέννημα θρέμμα της ψυχής του 

λαού. Η πρωτοχρονιά, η πρωτομαγιά, οι γιορτές, οι 

ονομαστικές και οι επίσημες, ο κλήδονας, οι απόκριες, τα 

κάλαντα κ.α, είναι αναπόσπαστα έθιμα του βίου των 

ανθρώπων του χωριού. Πρόκειται για τελετουργίες, που στον 

κάθε τόπο και χρόνο, τελούνται υπό ένα διαφορετικό τρόπο, 

χαρακτηρίζοντας έτσι την εθιμοτυπία του κάθε τόπου. Υπάρχει 

ευλάβεια στην τήρηση τους, σαν μια ιερή προσταγή να 

                                                             
137

 Αντωνίου Καπετάνιου, Το ελληνικό χωριό, Το αρχέτυπο που εχάθη! 

(μέρος 3ο από τα 3α), Μόνιμες στήλες, Γαίας ανάγνωσμα, 25 Μάιου 

2016 



 | 192 

 

επέβαλλε την πραγματοποίηση τους, που άλλοτε έχει μορφή 

πανηγυριού και άλλοτε μορφή κοινωνικοθρησκευτικής γιορτής. 

Δια της συμμετοχής των ανθρώπων στη διεξαγωγή των εθίμων, 

επιβεβαιώνεται το αλληλέγγυο δέσιμο του λαού και η κοινωνική 

συνοχή. 

Θυμάμαι ακόμα, ότι ήταν άγραφος νόμος, στις 28 

Αυγούστου, να οδοιπορήσουμε μέχρι τον Αϊ Γιάννη το καμπίτη 

(εκκλησία στη μέση του κάμπου), στις 7 Σεπτεμβρίου στην 

Παναγία την Κερά, που βρισκόταν στο πρώτο χωριό που 

συναντάμε φεύγοντας από το Οροπέδιο προς Ηράκλειο, στις 6 

Αυγούστου στον Αφέντη Χριστό, στην κορυφή της Δίκτης και 

στις 12 Ιουνίου στο Άγιο Πνεύμα, σε μια άλλη λίγο χαμηλότερη 

κορυφή της οροσειράς που αγκαλιάζει το Οροπέδιο. Επιπλέον, 

ήταν χρέος όλων να βοηθάμε στη διοργάνωση των γλεντιών 

του κάθε χωριού, ο καθένας με τα δικά του μέσα και δυνάμεις.   
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Τα κοπέλια 

«Τα παιχνίδια που ως παιδιά παίζαμε ήταν ομαδικά, 

συμμετοχικά, υπήρχε επαφή κι επικοινωνία, κοινό πράττειν κι 

ένταση, ατμόσφαιρα συντροφική. Το κρυφτό, το κυνηγητό, το 

ποδόσφαιρο, η μακριά γαϊδούρα, το ξυλίκι κ.ά. ηθέλαν 
μάζωξη, ηθέλαν ομάδα, ηθέλαν σύνολο.» 

 

 

Το παιχνίδι στην ύπαιθρο απαιτούσε, κατά κάποιον 

τρόπο, παρέα. Για να φτιάξεις ένα δεντρόσπιτο, παραδείγματος 

χάριν, ήθελες βοήθεια, όχι μονάχα για να περιπλανηθείς στη 

γύρω φύση και να μαζέψεις τα καταλληλότερα υλικά για το έργο 

σου. Ήθελες βοήθεια περισσότερο στη δύναμη της φαντασίας, 

ως προς το πώς θα συνθέσεις αυτά τα υλικά για το τέλειο 

δεντρόσπιτο, για την πιο όμορφη καλύβα. Δεν υπήρχε 

προετοιμασία, αλλά μάζωξη και ιδέα, ένα έναυσμα για να 

«παιχνηδήσεις». Και αυτό ακριβώς  το στοιχείο, προσέδιδε μια 

διαφορετική γλυκύτητα και μια ένταση στη συμμετοχική 

διαδικασία ή διαφορετικά όπως περιέγραψε ο Τάσος Λειβαδίτης  

«έδινε μιαν ομορφάδα, μια γλυκύτητα, μιαν αψάδα και μιαν 
ένταση στο συμμέτοχον!» 
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«Κάποτε παίζαμε... -απλά, ουσιαστικά, δημιουργικά, ομαδικά, 

συμμετοχικά. Αρκούσε ένα χωράφι, μιαν αλάνα, ένα πεδίο 

έκφρασης, για να γενεί η μάζωξη και με μιαν ιδέα της στιγμής, 

για το είδος του παιχνιδιού, αυτό ν' αρχίσει αυτοστιγμεί, χωρίς 
προετοιμασία, χωρίς υλικά και μέσα...» 
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 Λέγει σχετικά: «Το χωριό είναι η μικρή μας πατρίδα, είτε σε νησί 

βρίσκεται, είτε σε κάμπο -σε μεσόγειο ή σε παραθαλάσσιο. Στα 

χωριά τα σπίτια είναι γνώριμα, και οι άνθρωποι σα να 

συγγενεύουν. Όλοι ξέρουν όλους, και τα τριγυρινά τους 
πράγματα. Άλλο από γειτονιές δεν υπάρχει.» 
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2.6 Τα ίχνη του παρελθόντος.  

Η μνήμη και η στάχτη 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μια επιθυμία του υποκειμένου να συσχετισθεί με τον 

κόσμο δια της μεσολάβησης του σώματος του. Η 

έμφαση στην εμπειρική και κιναισθητική αντίληψη ορίζει 

εκ νέου τον τόπο διαμέσου της σωματικής, απτικής 

επαφής. Οι έρευνες που κινούνται σε αυτές τις 

αναζητήσεις εστιάζουν στη βιωματική πλευρά του χώρου 

αναθεωρώντας την οπτική, εικονιστική του συνθήκη.» 138 

 

                                                             
138

 Χατζησάββα Δήμητρα, 2009,σελ. 81 
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«Αυτά που φανερώνονται αναπάντεχα όταν μια κατεδάφιση 

ανοίγει τρύπα στων κτισμάτων την πυκνή διαδοχή τα έχω 

ξαναδεί. Μέσα από τους πεσμένους σοβάδες και τσιμέντα 

τίποτα δε σταματά να ορθώνεται γυρεύοντας το φως.» 
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Επίλογος 

Η φύση εμπεριέχει το χάος, το χάος εκείνο που 

διαχειρίστηκαν οι θεοί, οι κλέφτες και τα παραμύθια. Το χάος που 

υπάρχει μέσα στη φύση του ίδιου του ανθρώπου και που όλη η 

διαχείριση του γεννά τον πολιτισμό. Για το σημερινό κάτοικο της 

πόλης, το χάος έχει πάρει άλλες διαστάσεις, πιο αληθινές, πιο 

γκρίζες. Ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης πραγματικότητας είναι 

η οδύνη από την απώλεια της άγριας ελευθερίας, όπως αυτή που 

συναντά κανείς στο Οροπέδιο Λασιθίου. Αυτή η ανοικονόμητη 

ορμή που εκλύεται στην περιφέρεια των πόλεων, στην ενδοχώρα, 

σε νησιά και σε βουνά. Εκεί όπου, καταργείται και διαστέλλεται το 

παρόν. Εκεί είναι αποθηκευμένα και μας περιμένουν, φίλοι και 

συγγενείς, η φύση, ο επινοημένος αντίπαλος, τα δύσκολα 

αισθήματα, ο ήλιος, τα δέντρα, τα βουνά, άχρηστα, χρήσιμα, 

πολύτιμα όνειρα και απωθημένα του εβδομαδιαίου «κανονικού» 

βίου στις πόλεις. Εκεί ψηλά κατοικούν αυτά που δεν έχουν βρει 

χώρο αλλού, πράγματα που δεν αξιώθηκαν να βρουν την 

κανονικότητα τους, τη θέση τους στην καθημερινότητα μας. Ο 

τόπος αυτός, μένει σταθερός και αμετάβλητος, σαν μια υπόσχεση 

που θα λυτρώσει όλα τα τραύματα, όλες τις απώλειες, τις βλάβες 

που δείχνει ο άνθρωπος να βιώνει καθημερινά. Είναι η τομή του 

χρόνου, ο αρμός ενός δύσκολου βίου. Είναι η θεραπεία, το 

αντίδοτο στην κανονική υπερδιογκωμένη ζωή που κάτι δεν μας 

αρέσει σε αυτήν.  

Στον τόπο αυτό βασιλεύει η οργιαστική ελευθερία της 

απουσίας του χρόνου και του φόβου. Ο τόπος έχει σκοπό, θα 

λέγαμε, να σταματήσει το χρόνο, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. 

Άνθρωποι, ζώα, φυτά, κτίρια, σύνολα και ομάδες όλα έχουν μείνει 

σε ένα παρελθόντα χρόνο. Σε ένα χρόνο που κυλά πιο αργά, πιο 

ήρεμα, πιο ανθρώπινα. Ο χρόνος σταματάει, για να αποσυμπιέσει 

τον άνθρωπο από το βάρος ή την πίεση που νιώθει από τις 

απαγορεύσεις που του επιβάλλει η καθημερινότητα και ο 

πολιτισμός. Ρυθμίζει τη δύσκολη σχέση του ενστίκτου και της 

λογικής. Στον τόπο αυτό, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά  

το χρόνο, ανανεώνει τον εαυτό του, οδηγείται στην ίαση που 

προσφέρει η ίδια η μήτρα του ανθρώπου, η φύση.  

Στα 850 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, πλησιάζεις πιο 

κοντά στον ουρανό. Ένα αληθινό αυτόνομο παρθένο κομμάτι γης  

γειτνιάζει με τα σύννεφα του ουρανού. Μια είσοδος, μια μετάβαση, 

ένα κατώφλι, ένας πολύτιμος ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα σε γη και 

ουρανό. Ανάμεσα στην οδύνη και στην ηδονή.  
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Μαζεύω τα σύνεργα μου : όραση, ακοή, γεύση, 

όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια, τελεύει το 

μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι 

μου. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν 

κουράστηκα να δουλεύω, μα ο ήλιος βασίλεψε. 

 

 

 

 

 

 

 

Καζαντζάκης Νίκος, Αναφορά στο Γκρέκο, Πρόλογος, εκδ. 

Καζαντζάκη, Αθήνα, 2014, σελ. 17 
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- Τ Ε Λ Ο Σ -  
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8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas , στις 12.03.17 

• Γαλανάκη Αντωνία, Οικολογική σημασία της γεωργίας, όπως 

επισκέφτηκε στον ιστότοπο  
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2798, στις 20.03.17 

• Κοτιώνης  Ζήσης, Χωρίς σπίτι : εικασίες για την ανεστιότητα του 

μεταουμανιστικού υποκειμένου, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο   

http://www.kotionis.com/uploads/ANESTIOS_TEXT/ANESTIOS_TEXT.pd
f  , στις 06.02.17 

https://www.youtube.com/watch?v=lmcUIvZo9X4
http://www.monumenta.org/index.php
http://archive.ert.gr/7919/
http://www.kathimerini.gr/829572/article/politismos/polh/to-8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas
http://www.kathimerini.gr/829572/article/politismos/polh/to-8limmeno-soundtrack-ths-sygxronhs-a8hnas
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2798
http://www.kotionis.com/uploads/ANESTIOS_TEXT/ANESTIOS_TEXT.pdf
http://www.kotionis.com/uploads/ANESTIOS_TEXT/ANESTIOS_TEXT.pdf
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•Μπελιβάνη Εµµ. Ν., Τα µετόχια του Οροπεδίου Λασιθίου επί 

Ενετοκρατίας, Ηράκλειο, 2003, όπως επισκέφτηκε στις 09/03/17 « 
http://www.kairatos.com.gr/metoxialasenet.pdf » 

•Παναγιωτόπουλος ,άρθρο στο περιοδικό «ΗΩΣ» , επετειακό τεύχος 

για την Κρήτη, όπως επισκέφτηκε στον ιστότοπο  
http://boraeinai.blogspot.gr  στις 06.09.16 

•http://users.uoa.gr/~cntrinia/CV%20pdf/DERMITZAKIS%20DRINIA%2
02010.pdf  

•http://www.greek-

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse
.html?text_id=1711&hi=282323&cnd_id=1 , 

•https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10978?filt
er=artist%3A3150  

• http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1626    

• http://elsolas.gr/windmill/  

•http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.ht
ml   

•http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyro
poulou.pdf  

•http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-

archaeological-sites/karfi-minoan-settlement , όπως επισκέφτηκε 
στις 31.01.17 

•http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyro
poulou.pdf  

• http://www.apologitis.com/gr/ancient/kronos.htm  

• http://www.theosophicalsociety.gr/index.php/2013-08-31-19-28-26  

• http://vagia-gr.blogspot.gr/2009/01/blog-post_15.html  

• http://www.lygeros.org/2012-gr.php  

 

http://www.kairatos.com.gr/metoxialasenet.pdf
http://boraeinai.blogspot.gr/
http://users.uoa.gr/~cntrinia/CV%20pdf/DERMITZAKIS%20DRINIA%202010.pdf
http://users.uoa.gr/~cntrinia/CV%20pdf/DERMITZAKIS%20DRINIA%202010.pdf
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=1711&hi=282323&cnd_id=1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=1711&hi=282323&cnd_id=1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=1711&hi=282323&cnd_id=1
https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10978?filter=artist%3A3150
https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10978?filter=artist%3A3150
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1626
http://elsolas.gr/windmill/
http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.html
http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.html
http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-archaeological-sites/karfi-minoan-settlement
http://www.destinationcrete.gr/el/archaeological-sites/lasithi-archaeological-sites/karfi-minoan-settlement
http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/51_spyropoulou.pdf
http://www.apologitis.com/gr/ancient/kronos.htm
http://www.theosophicalsociety.gr/index.php/2013-08-31-19-28-26
http://vagia-gr.blogspot.gr/2009/01/blog-post_15.html
http://www.lygeros.org/2012-gr.php
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•https://pteroen.wordpress.com/category/%CF%80%CE%B5%CF%83
%CF%83%CE%BF%CE%B1-pessoa-fernando/  

•http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.ht
ml  

•http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-

%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD

%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD
%CE%BC/  

•https://fineartamerica.com/featured/saturn-devouring-his-child-
peter-paul-rubens.html  

•file:///C:/Users/kbouboulaki/Downloads/5A_2006_2.pdf, 

(όπως επισκέφτηκε στις 18/07/17) 

•http://morfologia.arch.duth.gr/main_stuff/xanthi.pdf (όπως 

επισκέφτηκε στις 20/07/17)  

•http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/- 

(όπως επισκέφτηκε στις 03/06/17) 

•http://5a.arch.ntua.gr/ (όπως επισκέφτηκε στις 11/06/17) 

 

 

Τέλος, μεγάλο μέρος της μελέτης βασίστηκε σε προσωπικά 

αρχεία και μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής, τους οποίους 

ευχαριστώ θερμά. 

Προσωπικά αρχεία:  

o Καραβαλάκη Ιωάννη 

o Χριστοφάκη Εμμανουήλ 

o Κρασανάκη Αδαμάντιου 

o Φουκαράκη Νικόλαου 

o Παναγιωτάκη Γεώργιου 

o Helene Semanderes  

 

o Ιστορικό μουσείο Κρήτης  

o Πολιτιστικός Σύλλογος Τζερμιάδου  

o Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού- Πινακιανώ  

https://pteroen.wordpress.com/category/%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B1-pessoa-fernando/
https://pteroen.wordpress.com/category/%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B1-pessoa-fernando/
http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.html
http://www.eikastikon.gr/arxitektoniki/pikionis/txt_self_topografia.html
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
http://iscreta.gr/2015/05/%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CE%BC/
https://fineartamerica.com/featured/saturn-devouring-his-child-peter-paul-rubens.html
https://fineartamerica.com/featured/saturn-devouring-his-child-peter-paul-rubens.html
file:///C:/Users/kbouboulaki/Downloads/5A_2006_2.pdf
http://morfologia.arch.duth.gr/main_stuff/xanthi.pdf
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/-
http://5a.arch.ntua.gr/
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Κατάλογος Εικόνων  

 
 

[Οι εικόνες εσκεμμένα δεν έχουν υπότιτλους. Το μόνο 

ενδιαφέρον που αξίζει να ειπωθεί γύρω από αυτές είναι  

το πρόσωπο που της δημιουργεί και εκείνο που τις 

κοιτάζει.] 

 

 
 

 Εικόνα 1: Σελίδα 20: Cipriani Lidio, Κρήτη 1942, Οι φωτογραφίες 

του Lidio Cipriani, εκδ. Αναλόγιο, Ηράκλειο, 2014, σελ. 51 

 Εικόνα 2: Σελίδα 30: Διαδικτυακό προφίλ: Festivalaki: Cretan 

festival of arts and culture 

 Εικόνα 3: Σελίδα 32: Constable John, Η κοιλάδα του Stour και η 

εκκλησία του Dedham, 1815, Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 

Πηγή: Hugh Honour, John Fleming, Ιστορία της Τέχνης, μτφρ: 
Ανδρέας Παππάς, εκδ. Υποδομή, Αθήνα, 1998, σελ. 566 

 Εικόνα 4: Σελίδα 32: Παπαιωάννου Ηρακλής, Η Φωτογραφία 

του ελληνικού τοπίου, μεταξύ μύθου και ιδεολογίας, εκδ. Άγρα, 

2014, σελ. 35 
 Εικόνα 5: Σελίδα 34: Κ. Μάνος, Greek Portfolio, 1972 

 Εικόνα 6: Σελίδα 35: Παπαιωάννου Ηρακλής, Η Φωτογραφία 

του ελληνικού τοπίου, μεταξύ μύθου και ιδεολογίας, εκδ. Άγρα, 

2014, σελ. 39 

 Εικόνα 7: Σελίδα 37: ό.π, σελ. 50 

 Εικόνα 8: Σελίδα 39: 

 Εικόνα 9: Σελίδα 40: Προσωπιική σύνθεση και επεξεργασία, 

πηγή:  

 Εικόνα 10: Σελίδα 44: Προσωπικό αρχείο Χρήστος 

Τσουμπερλέκας 

 Εικόνα 11: Σελίδα 46: Κρητική σχολή φωτογραφίας, 

φωτογράφος: Μ. Μαζάκης 

 Εικόνα 12: Σελίδα 47: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία, 

Πηγή: Οliver Rackham-Jennifer Moody, Η δημιουργία του 

Κρητικού τοπίου, μετάφραση: Κώστας Σμπόνιας, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008, σελ. 84 
 Εικόνα 13: Σελίδα 49: ό.π, σελ. 62 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=yRx+ONNUdAudV-6lNkNkL9+N.node2?Ntt=Cipriani+Lidio&Nr=product.siteId%3A90001&N=&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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 Εικόνα 14: Σελίδα 50: Προσωπικό σύνθεση και επεξεργασία. 

Πηγή χάρτη: Google Earth 

 Εικόνα 15: Σελίδα 51: Οliver Rackham-Jennifer Moody, 2008, 

ό.π, σελ. 6 
 Εικόνα 16: Σελίδα 52: ό.π, σελ. 52 

 Εικόνα 17: Σελίδα 53: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία. 

Πηγή χάρτη: Google Earth  

 Εικόνα 18: Σελίδα 54: Φωτογράφος: Χρήστος Τσουμπερλέκας 

 Εικόνα 19: Σελίδα 55: Προσωπικό αρχείο Πετράκη Μανόλη 

 Εικόνα 20: Σελίδα 58: Γιαννέλος Γιάννης, Κρήτη- με τα μάτια του 

αετού, εκδ. Τούμπης, 2008 
 Εικόνα 21: Σελίδα 59: Προσωπικό αρχείο Κρασανάκη Αδαμάντιου 

 Εικόνα 22: Σελίδα 60: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία 

 Εικόνα 23-27: Σελίδα 63-66: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία: 

Υπόβαθρο: Habitat Agenda Δήμου 2005 & Google earth 

 Εικόνα 28: Σελίδα 67: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία 

 Εικόνα 29 Σελίδα 69: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία 

 Εικόνα 30: Σελίδα 71: Παναγιωτάκης Ρουσσσέτος, Ακρυλικό   

 Εικόνα 31: Σελίδα 72: Διαδικτυακό προφίλ: Festivalaki: Cretan 

festival of arts and culture 

 Εικόνα 32: Σελίδα 72: ό.π 

 Εικόνα 33: Σελίδα 73: Παπαδάκης Μάνος, Το μνήμα του βουνού, 

Ερευνητική εργασία, Πολυτεχνείο Θεσσαλίας.  

 Εικόνα 34: Σελίδα 74: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία 

 Εικόνα 35: Σελίδα 75: Παναγιωτάκης Ρουσσσέτος, Ακρυλικό   

 Εικόνα 36: Σελίδα 77: Tiziano Vecellio, Η αρπαγή της Ευρώπης 

(Rape of Europa), 1562, Eλαιογραφία, Διαστάσεις: 178 x 205 εκ. 

 Εικόνα 37: Σελίδα 77: Peter Paul Rubens, Ο Δίας τρώει τα παιδιά 

του, (Saturn Devouring His Child), 1636 

 Εικόνα 38: Σελίδα 77: Κουρήτες χορεύουν γύρω από τον Δία 

βρέφος (ανάγλυφο σε τερακότα) 
 Εικόνα 39: Σελίδα 77: Cornelis van Haarlem, Γιγαντομαχία, (The Fall 

of the Titans), 1588-1590 

 Εικόνα 40: Σελίδα 79: W. Sheppard Baird , Minoan Miniature Frieze 

Admirals Flotilla Fresco, πριν το 1615 π.Χ, Ακρωτήρι, Θηρά, 

Σαντορίνη  

 Εικόνα 41: Σελίδα 83: Παναγιωτάκης Γεώργιος, Κρήτη: τι πρέπει να 

γνωρίζετε, εκδ. Τυποκρέτα, σελ. 65 
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 Εικόνα 42: Σελίδα 85: Παναγιωτάκης Ρουσσέτος, Ακρυλικό 

 Εικόνα 43: Σελίδα 89: Προσωπικό αρχείο Νικόλαου Φουκαράκη 

 Εικόνα 44: Σελίδα 91: Oliver Rackham, Jennifer Moody, 2008, ό.π, 

σελ. 165 

 Εικόνα 45: Σελίδα 92: Προσωπικό αρχείο Νικόλαου Φουκαράκη 

 Εικόνα 46: Σελίδα 95: Προσωπικό αρχείο Helene Semanderes 

 Εικόνα 47: Σελίδα 96: Προσωπικό αρχείο Νικόλαου Φουκαράκη 

 Εικόνα 48: Σελίδα 97: Cipriani Lidio, Κρήτη 1942, Οι φωτογραφίες 

του Lidio Cipriani, εκδ. Αναλόγιο, Ηράκλειο, 2014 

 Εικόνα 48: Σελίδα 98: Cipriani Lidio, Κρήτη 1942, Οι φωτογραφίες 

του Lidio Cipriani, εκδ. Αναλόγιο, Ηράκλειο, 2014 
 Εικόνα 49: Σελίδα 100: Προσωπικό αρχείο Helene Semanderes 

 Εικόνα 50: Σελίδα 102: Προσωπική επεξεργασία, Πηγή: Πίνακας 

Ρουσσέτος Παναγιωτάκης, ακρυλικό  

 Εικόνα 51: Σελίδα 104: Livingston Vance Watrous, Lassithi: A History 

of Settlement on a highland plain in Crete, American School Of 

Classical Studies At Athens Princeton, New Jersey, 1982  

 Εικόνα 52: Σελίδα 105: Προσωπική σύνθεση και επεξεργασία, Πηγή: 

Livingston Vance Watrous, Lassithi: A History of Settlement on a 

highland plain in Crete, American School Of Classical Studies At 

Athens Princeton, New Jersey, 1982  
 Εικόνα 53: Σελίδα 106: Livingston Vance Watrous, Lassithi: A History 

of Settlement on a highland plain in Crete, American School Of 

Classical Studies At Athens Princeton, New Jersey, 1982 

 Εικόνα 54: Σελίδα 109: Προσωπικό αρχείο 

 Εικόνα 55: Σελίδα 110: Γεώργιος Παναγιωτάκης, Κρήτη: Τι πρέπει να 

γνωρίζετε 

 Εικόνα 56: Σελίδα 111: Προσωπικό αρχείο (Κουδουμαλιά)  

 Εικόνα 57: Σελίδα 114: Προσωπικό αρχείο (Τζερμιάδων)  

 Εικόνα 58: Σελίδα 114: Κολλάζ Οδυσσέας Ελύτης (Πηγή: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSG

L105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida/indexa_

1_metaselida.html)  

 Εικόνα 59: Σελίδα 119-120: Χρήστος Τσουμπερλέκας  

 Εικόνα 60: Σελίδα 121-122:  Ανδρέας Λουκάκης 

 Εικόνα 61: Σελίδα 123-124: ό.π 

 Εικόνα 62: Σελίδα 125-126: ό.π 

 Εικόνα 63: Σελίδα 127-128: ό.π 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=yRx+ONNUdAudV-6lNkNkL9+N.node2?Ntt=Cipriani+Lidio&Nr=product.siteId%3A90001&N=&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=yRx+ONNUdAudV-6lNkNkL9+N.node2?Ntt=Cipriani+Lidio&Nr=product.siteId%3A90001&N=&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida/indexa_1_metaselida.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida/indexa_1_metaselida.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5365/extras/activities/indexA_1_metaselida/indexa_1_metaselida.html
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 Εικόνα 64: Σελίδα 129: Προσωπικό αρχείο Helene Semanderes 

 Εικόνα 65: Σελίδα 131: Oliver Rackham, Jennifer Moody, 2008, ό.π, 

σελ. 94 

 Εικόνα 66: Σελίδα 132: Προσωπική επεξεργασία (Πηγή: Habitat 

Agenda Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου)  

 Εικόνα 67: Σελίδα 133: Προσωπική επεξεργασία (Πηγή: Google Earth)  

 

 Εικόνα 68: Σελίδα 135-136: Γιαννέλος Γιάννης, Κρήτη- με τα μάτια του 

αετού, εκδ. Τούμπης, 2008 

 Εικόνα 69: Σελίδα 137: Paul Klee, “Highways and Byways”, 1929, 

https://pavlopoulos.wordpress.com/articles/klee-highways-and-

byways-1929/ 
 Εικόνα 70: Σελίδα 138: Google Earth 

 Εικόνα 71: Σελίδα 139: Μέης Γιώργος,  Γη της Κρήτης: Γη του πρώτου 

ευρωπαϊκού πολιτισμού, εκδ.  Meis Studio 

 Εικόνα 72: Σελίδα 140: Μήλας Ηρακλής  

 Εικόνα 73: Σελίδα 140: Προσωπικό αρχείο  

 Εικόνα 75: Σελίδα 141: Προσωπική σύνθεση 

 Εικόνα 76: Σελίδα 142:  Προσωπικό αρχείο  

 Εικόνα 77: Σελίδα 143: 

 httpwww.penn.museumsitesexpeditionpastoral-life-in-the-mountains-
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Παράρτημα  

 

ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΥΘΟΥ139 

 

ΗΣΙΟΔΟΣ: «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ 

οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, 

τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν 

ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα 

μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ 

άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει 

πεπυκασμένω υλήεντι»  

(Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος 

Καθηγητών Κωνσταντινούπολης, 1889)  

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ: Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται 

μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε 

εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι 

Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και 
Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, 

οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες 

τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός 
φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε 

Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα».  

(Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7) 

ΑΡΑΤΟΣ: «…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει   ετεόν γε 

Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιότητι  ουρανόν εισανέβησαν, 

ο μιν τότε κουρίζοντα   Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο 

άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες 

ότε κρόνον εψεύσαντο…» 

(Άρατος Φαινόμενα 30 - 50) 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ: «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί 

πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού 

μυθολογούσι» 

(Διόδωρος 5.72) 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ: «Λαβείν δε αυτόν την τούτων 
μίμησιν αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμάτων 

                                                             
139 Κρασσανάκης Αδαμάντιος, Η Δίκτη και το σπήλαιο του Διός, άρθρο 

όπως επισκέφτηκε στην ιστοσελίδα 

«http://www.krassanakis.gr/oropedio.htm#_Toc463466936» την 

07/03/17 
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ζηλωτὴν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητὸς και της Λυκούργου 

του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του 

Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τον Δία 
μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, 

κατέβαινεν εις το ιερὸν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθεὶς 

εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε 

Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος 

έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν»  

(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή 

Αρχαιολογία»  Livre/Λογος 2 LXI,2) 

ΝΟΝΝΟΣ: «οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα 

Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο 

σπέος, οι δε μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, 

Α, 507 – 511)   «Ζήτης δ’ ιεμενοισιν ετ άσπετον εκ καματου άσθμ 

αναφυσιόων, μετεφώνεεν όσον άπωθεν ήλασαν , ηδ ως Ιρις 

ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’ ευμενέουσα θεά πόρεν, αι δ’ 

υπέδυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο ερίπνης. 

(Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά Β, 433 – 434),   "είρεο Δικταίης 

κορυθαίολον ‘Αντρον ερίπνης, είρεο και Κορύβαντας, όπη ποτέ 

κούρος αθύρων μαζόν Αμαλθείης κουροτρόφον αιγός 

αμέλγων… (Νόννος, Διονυσιακά XLVI, 14-17) 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Αγαθοκλής ο Βαβυλώνιος εν πρώτω περί Κυζίκου 

φησίν ούτως: Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν 

επί της Δίκτης, εν η και απόρρητος γίνεται θυσία. …» (Αθήναιος 

Ναυκρατίδης, Δειπνοσοφισταί, ΙΧ, 376α) 

VERGILIUS: “Nunc age, naturas apibus quas Juppiter 

ipse  addidit expedian, pro qua mercede canoros  Curetum 

sonitus crepitantiaque aera secutae Dictaeo caeli regem 

pavere sub antro».. (Publius Vergilius Maro, Georgica  ΙV, 149 – 

152) =  «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, που ο Δίας 

στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή τους όταν εκείνες 

ακολούθησαν τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς 

και του χαλκού το σήματα κ’ εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού 

μες στη σπηλιά της Δίκτης.    (Publius Vergilius 

Maro, Georgica  ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης). 

ΟΒΙΔΙΟΣ: …. «Candida Dictaei spectans tentorfia regis, Laeter, 

ait doleamne geri lacrymabile bellum (43. Dictaei.] of Crete. 

For Dicte is mountain of Crete). (Ovid’s Metamorphoses Fab. 1) 

CULUMELLA:  «Ista enim, quantis non dedeceant poetam, 

summatim tamen et uno tantummodo versiculo leviter attigit 

Vergilius, cum sic ait: Dictaeo caeli regem paverc sub 

antro». (Columella, De re Rustica IX, II, 3) 
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LUCRETI(US): «  Phrygias inter si forte catervas  Ludunt in 

numerumque exultant sanguine laeti Terrificas capitum 

quatientes numine cristas Dictaeos referunt Curetas, qui Iovis 

illum Vagitum in Creta quondam occultasse feruntur, Cum 

pucri circum pucrum pernice chorea Armatei in numerum 

pulsarent aeribus aera. (TITI  LVCRETI CARI DE RERVM NATVRA 

LIBER SECVNDVS,  630-635) 

ITALIUS: «semiuirique chori, gemino qui Dindyma monte casta 

colunt, qui Dictaeo bacchantur in antro, quique Idaea iuga et 

lucos nouere silentis…..» (SILIUS ITALIUS , 17,20-21) 

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ: «Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός 

τεκνώσιν επί της Δίκτης, εν η και απόρρητος γίνεται θυσία»140 

Ο Δίας, όταν ανδρώθηκε, απήγε από τη Φοινίκη την 

πριγκίπισσα Ευρώπη, ερωτικός καρπός των οποίων ήταν ο 

Μίνωας, πρβ: 

«Ταύτα εκ Φοινίκης άχρι της Κρήτης εγένετο. Επεί δε επέβη τη 

νήσω ο μεν ταύρος ουκέτι εφαίνετο, έπιλαβόμενος δε της χειρός 

ο Ζευς άπηγε την Ευρώπην, εις το Δικταίο ‘Αντρο, ερυθριώσαν 

και κάτω ορώσαν. Ηπίστατο γαρ ήδη εφ' ότω άγοιτο».  

(Λουκιανός Σαμωσατέας, Ενάλιοι Διάλογοι, 15, 4) 

 Ο Μίνωας ερχόταν κάθε εννιά  ή κατ’ άλλους κάθε χρόνο   και 

συναντούσε τον πατέρα του το Δία προκειμένου να του 

υπαγορεύει τις σοφές εντολές-νόμους του, κάτι όπως ο 

Μωυσής στο όρος Σινά.  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ: «ων ο μεν Ομιλητής έφη γενέσθαι 

του Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν ω 

τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων 

νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν ‘Αντρο και τους νόμους 

εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του Διός 

λαμβάνειν».  

(Διονύσιος Αλικαρνασεύς,  Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Β, LXI 2) 

 ΠΛΑΤΩΝ:  «Θα σου πω λοιπόν και για το Μίνωα, πώς τον 

εγκωμιάζουν ο Όμηρος και ο Ησίοδος, για να μην αμαρτάνεις 

με τα λόγια εσύ, που είσαι άνθρωπος και γιος ανθρώπου, 

απέναντι σε ήρωα, γιο του Δία. Ο Όμηρος λοιπόν λέει ότι στην 

Κρήτη υπάρχουν ενενήντα πόλεις, στις οποίες, ανήκει και η 

Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου ο Μίνωας βασίλευε, ο κάθε εννιά 

χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία. ……. Εξάλλου το γεγονός 
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ότι ο Δίας μόνον αυτό από τα παιδιά του εκπαίδευσε είναι 

έπαινος υπέρβλητος – γιατί αυτό σημαίνει ο στίχος: βασίλευε, ο 

κάθε εννιά χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία («εννέωρος 

βασίλευε Διός μεγάλου οαριστής»)Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας 

κάθε εννέα χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά του Δία , από 

τη μια για να μάθει και από την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει 

από το Δία την προηγούμενη φορά. Γι’ αυτό το λόγο θέσπισε 

αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους πολίτες του, εξ αιτίας 

των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη 

από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί 

είναι θεϊκοί. Ο Μίνωας  χρησιμοποιούσε το Ραδάμανθυ ως 

φύλακα των νόμων στην πόλη, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη τον 

Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επισκεπτόταν τρεις φορές το χρόνο τα 

χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των νόμων σε αυτά, έχοντας 

γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ’ όπου πήρε 

την ονομασία χάλκινος. Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα 

παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός 

ήταν ο πιο βασιλικός απ’ όλους  τους θνητούς βασιλιάδες και 

διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο 

του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας 

το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία 

από το Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη» (Πλάτων, Μίνως, 

319 – 320) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


